
 

1 

 

28/9/2016  16:31 

 

 منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسطل اإلقليمية جنةوالستون لل   الثالثةالدورة 
 2016تشرين األول/أكتوبر  3-6

 مصر، القاهرة

 
EMRO/RC63/DJ/1 

1 العدد /ي ج/63 المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط/ل إ  

2016 أكتوبر/تشرين األول 3  

 المحتويات

 2 ..……………………………………………………………………….…………………… برنامج العمل 1

 2 ..……………………………………………………………………….…………………… معلومات أخرى 2

اليوم األصلية، اليت مل تُرسل مقدماً، إىل أمانة منظمة الصحة العاملية يف تفويض الأوراق ينبغي تسليم  أوراق التفويض
 األول من االجتماع.

 :ستوزّع الوثائق من خالل املوقع اإللكرتوين التايل الوثائق
who/rc63/index.html-http://www.emro.who.int/ar/about لألجهزة ، والربنامج التطبيقي

 اجلريدةوسُتوزّع . اإلقليمية، واجمللدات اليت تُقّدم إىل وفود الدول األعضاءاخلاص باللجنة الذكية 
 .ُُيكن احلصول على مزيد من النسخ من األمانة. و اليومية على املشاركني يومياً 

 ُتَتاح خدمة إعادة الوثائق إىل الدول األعضاء.س ملحوظة: 
استخدام شبكة 

 اإلنترنت
 .erc63: واسم الشبكةاً. خدمة الدخول على اإلنرتنت السلكياالجتماعات  تتوافر يف مجيع غرف

 .أيضاً يف مكتبة املكتب اإلقليميوتوجد حواسيب . erc63 وكلمة السر:

 خارج قاعة االجتماعات. وسُتتاح سُتعرض املنشورات ذات الصلة جبدول أعمال اللجنة اإلقليمية مطبوعات المنظمة
 .جمللة الصحية إلقليم شرق املتوسطاألخرى/أعداد ا أحدث املنشورات

 مبىن املكتب اإلقليمي.يُرجَى التأكد من إبراز بطاقة اهلوية طوال وجودكم داخل  األمن

ملساعدة يف صياغة تقرير هذه الدورة، ُيكن للوفود أن تقدم نص امللحوظات مطبوعًة إىل من أجل ا  المداخالت
: إرساهلا مباشرة بالربيد اإللكرتوين إىل العنوان التايل أو أحد أفراد أمانة املنظمة

emrgorcrep@who.int 
 .وُُيكن كذلك تقدمي بيانات املنظمات غري احلكومية لنشرها على املوقع اإللكرتوين

 .201098182177+، رقم اجلوال: الاخلدمات اللوجستية: السيد جعفر جف االستعالمات
 .201006019282+قاعة املؤمترات: السيدة مرفت حبيب، رقم اجلوال: 

 )من أي هاتف يف صالة االستقبال( 65070دعم تكنولوجيا املعلومات: هاتف داخلي 
 +20222765000املكتب اإلقليمي : 

فعاليات. منظمة الصحة العاملية سياسة منع التدخني يف مجيع اجتماعاهتا وما يتصل هبا من  ُتطّبق ملحوظة
 مبىن املكتب اإلقليمي.وهلذا، فالتدخني ممنوع منعاً باتاً يف 
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 برنامج العمل .1

 (قاعة الكويت) اللجنة اإلقليميةالتي تُعقد قبل االجتماعات التقنية 
08:30- 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوقاية من االضطرابات اخللقية والوراثية ورعايتها، مبا يف ذلك الرعاية السابقة للحمل

 يف إقليم شرق املتوّسط الرعاية الطارئة كعنصٍر أساسيٍّ من عناصر التغطية الصحية الشاملة
 الت الصحية ذات األولوية العالية من أجل حتقيق التغطية الصحية الشاملةإعداد حزمة من التدخ  

باملؤشرات األساسية اإلقليمية وأهداف التنمية  نُُظم املعلومات الصحية الوطنية لتحسني التبليغتعزيز 
 املستدامة

 تنمية القوى العاملة الصحية يف إقليم شرق املتوسط
 اهلواء والصحة يف إقليم شرق املتوسط نوعيةي لقضايا التصدّ 

 (قاعة الكويت) اإلقليميةجنة الجلسة االفتتاحية للدورة الثالثة والستين لل  
 االفتتاح الرمسي للدورة 18:00 -17:00

 شرق املتوسط إلقليم كلمة الدكتور عالء الدين العلوان، مدير منظمة الصحة العاملية 
 كلمة الدكتورة مارغريت تشان، املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية 

  (، هليوبوليس)فندق فريمونت، وتوزيع اجلوائز حفل عشاء يستضيفه املدير اإلقليمي 20:00
 

 معلومات أخرى .2
 البرنامج التطبيقيتثبيت 

 جنة اإلقليمية لل  
 

وغريها من األجهزة  ،(iPadsوأجهزة األيباد ) ،الذكية لهواتفل للجنة اإلقليميةالتطبيقي ربنامج ال يوفر
  .مجيع وثائق اللجنة اإلقليمية باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية علىصول حلل اللوحية مكانًا واحًدا

 نظام ملستخدميiOS  (  )ُيكن حتميل التطبيق من "أي فون أبلApple Store " 
  نظامملستخدمي و Android " ُيكن حتميل التطبيق منPlay Store " 
  اكتب اللجنة اإلقليمية باإلنكليزية“regional Committee”  أو“EMRC”  ،يف نافذة البحث

 " Search" علىمث انقر 
 على مث انقر "Install "  

 . اتللمكاملات احمللية يف صالة االستقبال الرئيسية خارج قاعة االجتماعهواتف  تُتاح الهواتف
 . إدخال الرقمقبل  0 أدخلوعند إجراء مكاملة حملية، 

 باملعلومات ملوظفني اإلداريني يف غرفة االجتماعااملطار عند املغادرة، يرجى إبالغ  لتنظيم النقل إىل المغادرة
 املغادرة.عن توقيت  املؤكدة

 


