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ألول من اينبغي تسليم وثائق التفويض األصلية، التي لم تُرَسل مقدماً، إلى أمانة منظمة الصحة العالمية في اليوم  وثائق التفويض
 االجتماع.

 ستوزَّع الوثائق من خالل الموقع اإللكتروني التالي: الوثائق
 http://www.emro.who.int/about-who/rc64/index.htmlلذكية الخاص ، والبرنامج التطبيقي لألجهزة ا

 مية على المشاركين صباح كل يوم.ع الجريدة اليو وسُتوزَّ باللجنة اإلقليمية. 

 ستُ َتاح خدمة إعادة الوثائق إلى الدول األعضاء. ملحوظة:

استخدام شبكة 
 اإلنترنت

 تتوافر في جميع قاعات االجتماعات خدمة الدخول على اإلنترنت السلكياً.

 الحساب وكلمة السر ال ُمسَتخَدمين داخل الفندق.  : يمكنكم استخدامالمشاركون المقيمون في فندق سيرينا
، SSIDالحس   اب التالي: ة   بكة الوا  فا : : يمكنكم اس   تخدامغير المقيمين في فندق ساايريناالمشاااركون 
  Serena-ISBوكلمة المرور:

مطبوعات منظمة 
 الصحة العالمية

سُتتاح و خارج قاعة ةيش محل لالجتماعات.  سُتعَرض المنشورات ذات الصلة بجدول أعمال اللجنة اإلقليمية
 أحدث المنشورات األخرى وأعداد المجلة الصحية إلقليم ةرق المتوسط.  

 وجودكم داخل مقر انعقاد اللجنة اإلقليمية.َى التأكُّد من إبراز بطاقة الهوية طوال جَ يُ ر   األمن

عًة م نص الملحوظات والتعقيبات مطبو من أجل المس      اعدة في ص      يا ة تقرير يذك الدورة، يمكن للوفود أ  تقد    المداخالت 
 .emrgorcrep@who.intإلى أحد أفراد أمانة المنظمة أو إرسالها مباةرة بالبريد اإللكتروني إلى العنوا  التالي: 

 ويُمكن كذلك تقديم بيانات المنظمات  ير الحكومية لنشريا على الموقع اإللكتروني.

، والس     يدة نهلة أحمد، رقم +6231 855 302 92الس     يد جعفر جفال، رقم المحمول:  الخدمات اللوجس     تية: االستعالمات
 +92 6232 855 302المحمول: +

 +6268 855 302 92السيدة ندى زيرة، رقم المحمول:  االجتماعات:قاعة 

، مَّ ت. ومن ثَ ص   ل بها من فعالياُتطب ق منظمة الص   حة العالمية س   ياس   ة منع التدخين في جميع اجتماعاتها وما يت   ملحوظة
 يحظر التدخين في جميع األماكن الخاصة باجتماعات اللجنة اإلقليمية.

https://sharepoint.emro.who.int/sites/RC/RC64/default.aspx
mailto:emrgorcrep@who.int
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 برنامج العمل .1

 السابقة على اللجنة اإلقليمية )قاعة شيش محل/ فندق سيرينا( االجتماعات التقنية

 المشاركة مع القطاع الخاص للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة 13:60 – 00:00

مجال البحوث وأخالقيات البحوث لتحسين عملية اتخاذ القرار من أجل تطوير الُقُدرات الوطنية في 
 الصحة

الة التنفيذ ح –المتوسط برنامج منظمة الصحة العالمية المعني باإلدارة الرةيدة لألدوية في إقليم ةرق 
 والنتائج

ية المنطقطوارئ: األسباب إعداد مجموعة األدوات الصحية لمعالجة األمراض  ير السارية في حاالت ال
 والنهج

 احتنفيذاً كامالً: أنقذوا األرو تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأ  مكافحة التبغ 

 رصُّد المتكامل لألمراض الساريةالت

 جنة الفرعية المعنية بالبرامج المنبثقة عن اللجنة اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرقاالجتماع الثاني لل  
 قاعة فيصل أباد لالجتماعات(المتوسط )

  حفل افتتاح الدورة الرابعة والستين لّلجنة اإلقليمية )قاعة شمعدان/فندق سيرينا(

 االفتتاح الرسمي للدورة   

 جنة اإلقليميةالدورة الثالثة والستين لل   رئيسكلمة  

 المتوسطالدكتور محمود فكر ، مدير منظمة الصحة العالمية إلقليم لشرق كلمة  

 فيلم مصوَّر عن حاالت الطوارئ في إقليم ةرق المتوسط 

 كلمة الدكتور تيدروس أديانوم  يبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  

 فيلم مصوَّر عن استئصال ةلل األطفال 

ية والتنسيق الصحكلمة ترحيب تلقيها معالي السيدة سائرة أفضل تارار، وزيرة الدولة للخدمات واللوائح  
 في مجال الصحة على المستوى الوطني، باكستا 

 كلمة فخامة رئيس جمهورية باكستا  

 صورة جماعية لرؤساء الوفود 

حفل عشاء تستضيفه معالي السيدة سائرة أفضل تارار، وزيرة الدولة للخدمات واللوائح الصحية والتنسيق  
 في مجال الصحة على المستوى الوطني، باكستا  ]المجلس الوطني الباكستاني للفنو [  

 معلومات أخرى .2

 تثبيت البرنامج التطبيقي
 جنة اإلقليمية للّ 

و يريا من األجهزة  (،iPadsجنة اإلقليمية للهواتف الذكية، وأجهزة األيباد )لل  يوف  ر البرنامج التطبيقي 
 .للحصول على جميع وثائق اللجنة اإلقليمية باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية اً واحد اً اللوحية مكان

  اذيب إلىApple app store  أوGoogle Play app store 
  ابحث عنAttendeeHub 
  قم بتثبيتCrowdCompass AttendeeHub 
  افتح تطبيقAttendeeHub من جهازك 
  ابحث في خانة البحث عنEMRC64 
  قم بتنزيل تطبيقEMRC64 
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معلومات المؤكَّدة ين بالفندق بالى إبالغ الموظفين المعني   جَ ر  قال إلى المطار عند المغادرة، ي ُ لتنظيم االنت المغادرة
 عن توقيت المغادرة.

 


