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

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

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

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

  اإلنترنت
 واسم الشبكة. )الوايفاي( اً خدمة الدخول على اإلنرتنت السلكيتتوافر يف مجيع غرف االجتماعات 

 .أيضاً يف مكتبة املكتب اإلقليميوتوجد حواسيب . erc63هو 
 وسُتتاح. خارج قاعة االجتماعات للجنة اإلقليميةسُتعرض املنشورات ذات الصلة جبدول أعمال ا مطبوعات المنظمة

 .جمللة الصحية إلقليم شرق املتوسطااألخرى/أعداد  أحدث املنشورات
 .مبىن املكتب اإلقليمييُرجَى 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
: أو إرساهلا مباشرة بالربيد اإللكرتوين إىل العنوان التايل 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 : 

. لياتافعُتطّبق منظمة الصحة العاملية سياسة منع التدخني يف مجيع اجتماعاهتا وما يتصل هبا من  ملحوظة
 .اإلقليميمبىن املكتب دخني ممنوع منعاً باتاً يف وهلذا، فالت

http://www.emro.who.int/ar/about-who/rc63/index.html
http://www.emro.who.int/ar/about-who/rc63/index.html
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 برنامج العمل .1

 2016تشرين األول/أكتوبر  3اإلثنين، 
 (قاعة الكويت) التي تُعقد قبل اللجنة اإلقليمية االجتماعات التقنية

 

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

 إعداد حزمة من التدخالت الصحية ذات األولوية العالية من أجل حتقيق التغطية الصحية الشاملة
األساسية اإلقليمية وأهداف التنمية باملؤشرات  تعزيز نُُظم املعلومات الصحية الوطنية لتحسني التبليغ

 املستدامة
 تنمية القوى العاملة الصحية يف إقليم شرق املتوسط

 اهلواء والصحة يف إقليم شرق املتوسط نوعيةي لقضايا التصدّ 
 (قاعة الكويت) جنة اإلقليميةالجلسة االفتتاحية للدورة الثالثة والستين لل  

 

 االفتتاح الرمسي للدورة
 شرق املتوسط إلقليم الدكتور عالء الدين العلوان، مدير منظمة الصحة العامليةكلمة 

 كلمة الدكتورة مارغريت تشان، املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية
  (، هليوبوليس)يف فندق فريمونت حفل عشاء يستضيفه املدير اإلقليمي

  2016تشرين األول/أكتوبر  4الثالثاء، 

  عادية ةجلس جدول األعمالبند 
  انتخاب هيئة املكتب 1
   إقرار جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين اليومي املؤقت  
  تشكيل جلنة الصياغة 
 63/3إ  م/ل ش ، والتقارير املرحلية2015التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام  3

/وثيقة إعالمية 63إ  م/ل ش
1-6 

  خاصة جلسة جدول األعمالبند 
تنفيذ اإلعالن السياسي لألمم املتحدة بشأن الوقاية من األمراض غري  

 السارية ومكافحتها
 

 

تنفيذ القدرات املطلوبة مبوجب اللوائح الصحية الدولية التقدم احملرز يف   
يف اإلقليم مع الرتكيز بصفة خاصة على التقييم اخلارجي املشرتك 

 وهتديدات األمن الصحي

 

 
إطار العمل اإلقليمي بشأن النهوض بالتغطية الصحية الشاملة يف إقليم 

 شرق املتوسط
 

  اجتماع مغلق بند جدول األعمال
 1 إ. /و63 إ م/ل ش املدير اإلقليمي تسمية 7

http://www.emro.who.int/ar/about-who/rc63/technical-meetings.html
http://www.emro.who.int/ar/about-who/rc63/technical-meetings.html
http://www.emro.who.int/ar/annual-report/2015/index.html
http://www.emro.who.int/ar/about-who/rc63/documentation.html
http://www.emro.who.int/ar/about-who/rc63/documentation.html
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_wp1_19036_AR.pdf?ua=1
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  2016تشرين األول/أكتوبر  5األربعاء، 

  جلسات عادية جدول األعمالبند 
 63/4 إ م/ل ش ال ُمساِعدة تالتكنولوجيافُ َرص الوصول إىل  حتسني )أ( 5

 63/5 إ م/ل ش  لتعزيز املختربات الصحية وخدمات نقل الدم اناالسرتاتيجي اإلطاران   )ب( 5

  63/6 إ م/ل ش

ز من أجل حتقيق التغطية حرَ مُ  م الممارسة طب األسرة: التقد   توسيع نطاق )أ( 4
 الصحية الشاملة

 1 تقنية /مناقشة63 إ م/ل ش

 63/8 إ م/ل ش احلوكمةإصالح  )ج( 6
 63/2 إ م/ل ش 2019-2018امليزانية الربجمية املقرتحة  )أ( 2

  2016تشرين األول/أكتوبر  6الخميس، 
  جلسات عادية جدول األعمالبند 

القرارات واملقررات اإلجرائية ذات األمهية لإلقليم اليت اعتمدهتا مجعية  )أ( 6
الصحة العاملية يف دورهتا التاسعة والستني واجمللس التنفيذي يف دورتيه 

 والتاسعة والثالثني بعد املئةالثامنة والثالثني بعد املئة، 

 63/7 إ م/ل ش

استعراض مسّودة جدول األعمال املؤّقت للدورة األربعني بعد املائة   )ب( 6
  للمجلس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية

 1ملحق-63/7 إ م/ل ش

 10 إعالمية /وثيقة63 أ ل/م ش مكان وموعد عقد الدورات املقبلة للجنة اإلقليمية 10
  اجللسة اخلتامية 
  اإلجرائية اعتماد التقرير والقرارات واملقررات 

 اجتماعات أخرى .2

 المكان اجتماعات جانبية 
 قاعة اجتماعات الطابق الرابع اليومي للجنة الصياغةاالجتماع 

 2016تشرين األول/أكتوبر  5األربعاء، 

 اخلامسقاعة اجتماعات الطابق  يف إقليم شرق املتوسط للمراقبةإتاحة األدوية اخلاضعة 
اختيار الفائزين جبائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة، وجائزة البحوث يف جمال متالزمة 

 جائزة دولة الكويتو  داون،
 السادسقاعة اجتماعات الطابق 

اهليئة رفيعة املستوى املعنية بالعمالة يف جمال الصحة والنمو االقتصادي: اإلحاطة املقرتحة للجان 
 اإلقليمية

 اخلامسقاعة اجتماعات الطابق 

ات اجتماع الستعراض آخر املستجدات فيما يتعلق بدعم التحالف العاملي من أجل اللقاح
البلدان املؤهلة للحصول على دعم التحالف هي أفغانستان وجيبويت وباكستان  -والتمنيع 

 والصومال والسودان واليمن

 اخلامسقاعة اجتماعات الطابق 

  

http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_4_19024_AR.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_5_6_19027_AR.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_6_19057_AR.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_tech_disc_1_19021_AR.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_8_19039_AR.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_2_19000_AR.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_7_19030_AR.pdf?ua=1&ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_7_annex1_19033_AR.pdf?ua=1&ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_inf_doc_10_19054_ar.pdf?ua=1&ua=1


 

4 

 

 

 معلومات أخرى .3

 البرنامج التطبيقيتثبيت 
 للجنة اإلقليمية 

 

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 ملستخدمي iOS  (  )ُيكن حتميل التطبيق من "أي فون أبلApple Store " 
  نظامملستخدمي و Android  من "ُيكن حتميل التطبيقPlay 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 أدخلإجراء مكاملة حملية،  وعند

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

 


