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ُ
َ
وثائق التفويض ينبغي تسليم أصول وثائق التفويض ،التي لم ترسل قبل الجلسة االفتتاحية للجنة اإلقليمية ،إلى أمانة
منظمة الصحة العاملية في اليوم األول من انعقادها.
َّ
ستوزع الوثائق من خالل املوقع اإللكتروني التالي:
الوثائق
 ،http://www.emro.who.int/about-who/rc65/index.htmlوالبرنامج التطبيقي لألجهزة الذكية
وست َّ
الخاص باللجنة اإلقليميةُ .
وزع الجريدة اليومية على املشاركين صباح كل يوم.
ملحوظة :ال تتوافر خدمة إعادة الوثائق إلى الدول األعضاء.
ً
استخدام شبكة تتوافر في جميع قاعات االجتماعات خدمة الدخول على اإلنترنت السلكيا.
َ
َ
اإلنترنت
املشاااركون املقيمون في فندق السااالم روتانا :يمكنكم اسااتخدام الحساااة وكلمة املرور ال ا ا ا ا ا ُامسااتخدمين
داخل الفندق للدخول على شبكة الواي فاي.
املشاركون الذين ال يقيمون في فندق السالم روتانا :يرجى استخدام الحساة التالي:
اس ا اام ش ا اابكة الواي فايAl Salam Rotana :؛ افتح املتص ا اافح ،وقم بالتس ا ااجيل على الش ا اابكة ،واكتب
اسمك األول ولقبك والبريد اإللكتروني ،ثم اضغط .submit
س ا ا ا ا ُات َ
عر املنش ا ا ا ااورات ات الص ا ا ا االة ب دول أعمال اللجنة اإلقليمية خارج قاعة النيل لالجتماعات.
مطبوعات
ُ
ق
ى
منظمة الصحة وستتاح أحدث املنشورات األخر وأعداد املجلة الصحية إلقليم شر املتوسط.
العاملية
ُ َ َ ُّ
يرجى التأكد من إبراز بطاقة الهوية طوال وجودكم داخل مقر انعقاد اللجنة اإلقليمية.
األمن
ّ
من أجل املس ا ا اااعدة في ص ا ا اايا ة تقرير هذ الدورة ،يمكن للوفود أن تقدم نص امللحوظات والتعقيبات
املداخالت
مكتوب ااة إلى أح ااد أفراد أم ااان ااة املنظم ااة أو إرسا ا ا ا ا اااله ااا مب اااش ا ا ا اارة ب ااالبري ااد اإللكتروني إلى العنوان الت ااالي:
.emrgorcrep@who.int
ُويمكن كذلك تقديم بيانات املنظمات ير الحكومية لنشرها على املوقع اإللكتروني.
الخدمات اللوجسا ا ااتية :السا ا اايد جعفر جفال ،رقم املحمول ،+843321333132 :والسا ا اايدة  ،لة أحمد،
االستعالمات
رقم املحمول+843328135481 :
قاعة االجتماعات :السيدة ندى زهرة ،رقم املحمول+843321415284 :
ُت ّ
طبق منظمة الصا ااحة العاملية سا ااياسا ااة منع التدخين في جميع اجتماعات ا وما ّيتصا اال ا من فعاليات.
ملحوظة
َ
َّ
ومن ثم ،يحظر التدخين في جميع األماكن الخاصة باجتماعات اللجنة اإلقليمية.
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 .5برنامج العمل
االثنين 51 ،تشرين األول/أكتوبر 8151

ّ
حفل افتتاح الدورة الخامسة والستين للجنة اإلقليمية ( قاعة الصداقة – القاعة الرئاسية)
االفتتاح الرسمي للدورة
ّ
كلمة رئيس الدورة الرابعة والستين للجنة اإلقليمية
كلمة الدكتور أحمد بن سالم املنظري ،مدير منظمة الصحة العاملية إلقليم لشرق املتوسط
كلمة الدكتور تيدروس أدهانوم يبرييسوس ،املدير العام ملنظمة الصحة العاملية
كلمة سعادة الدكتورة أميرة الفاضل ،مفوضة الشؤون االجتماعية ،مفوضية االتحاد األفريقي
كلمة معالي األستا محمد أبو زيد مصطفى ،وزير الصحة االتحادي في السودان
صورة جماعية لرؤساء الوفود
بند جدول األعمال

الجلسات العادية (فندق السالم روتانا  -قاعة النيل)

5

انتخاة هيئة املكتب
إقرار جدول األعمال املؤقت والجدول الزمني اليومي املؤقت
اتخا مقرر إجرائي بشأن تشكيل لجنة الصيا ة
التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لسنة  ،2017والتقارير املرحلية،
وخارطة الطريق لعمل منظمة الصحة العاملية في اإلقليم
تقرير االجتماع الثالث للجنة الفرعية املعنية بالبرامج املنبثقة عن
اللجنة اإلقليمية
توزيع جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة وبعثت ا الدراسية،
وجائزة دولة الكويت ملكافحة السرطان واألمرا القلبية الوعائية
والسكري في إقليم شرق املتوسط ،وجائزة البحوث في م ال متالزمة
داون

( 3ة  -ط)
7
( 1أ – ج)

ش م/ل إ3 /21
ش م/ل إ/65وثيقة إعالمية 1-5
ش م/ل إ54 /21
ش م/ل إ /21وثيقة إعالمية 3
ش م/ل إ /21وثيقة إعالمية 51
ش م/ل إ /21وثيقة إعالمية 55

حلقة نقاش
بند جدول األعمال
3

الرعاية الصحية األولية في سياق الذكرى األربعين إلعالن أملا-آتا
الجلسات العادية
ّ
مكان وموعد عقد الدورات املقبلة للجنة اإلقليمية
املقترحات اإلقليمية لشغل املناصب االنتخابية في الدورة الثانية
والسبعين لجمعية الصحة العاملية ،ولعضوية املجلس التنفيذي
مأدبة عشاء يستضيفها فخامة الرئيس عمر البشير ،رئيس جمهورية
السودان [سيتم اإلعالن عن املكان]

2
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بند جدول األعمال

الجلسات العادية (فندق السالم روتانا  -قاعة النيل)

8
( 4أ)
( 4ج)
( 4د)

امليزانية البرم ية 2021-2020
الن و بالتغطية الصحية الشاملة
تعزيز الصحة والعافية
تحقيق املستوى األمثل ألداء منظمة الصحة العاملية :البلدان محور
عمل املنظمة
املشاركة مع القطاع الخاص للن و بالتغطية الصحية الشاملة
َ
ترشيح إحدى الدول األعضاء لعضوية م لس التنسيق املشت َرك
للبرنامج الخاص املعني بالبحوث والتدريب في م ال أمرا املناطق
َّ
املدارية
حماية الناس من آثار الطوارئ الصحية
إعداد مسودة خطة العمل العاملية بشأن صحة الالجئين واملهاجرين
مسودة االستراتي ية العاملية الصادرة عن املنظمة بشأن الصحة
والبيئة وتغير املناخ
إعداد خارطة طريق بشأن إتاحة األدوية واللقاحات
القرارات واملقررات اإلجرائية ات األهمية لإلقليم التي اعتمدت ا
جمعية الصحة العاملية في دورت ا الحادية والسبعين ،واملجلس
التنفيذي في دورتيه الثانية واألربعين بعد املائة والثالثة واألربعين بعد
املائة
َّ
مسودة جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة واألربعين
استعرا
بعد املائة للم لس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية
مأدبة عشاء في ضيافة الدكتور أحمد بن سالم املنظري ،مدير منظمة
الصحة العاملية إلقليم شرق املتوسط [حديقة فندق روتانا]

( 4ه)
2
(4ة)
(1ه)
(1ج)
(1د)
(1أ)

(1ة)

األربعاء 57 ،تشرين األول/أكتوبر 8151

بند جدول األعمال

الجلسات العادية (فندق السالم روتانا  -قاعة النيل)
اعتماد التقرير والقرارات واملقررات اإلجرائية
الجلسة الختامية للجنة اإلقليمية
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ش م/ل إ2/ 65
ش م/ل إ4/21
ش م/ل إ2/21
ش م/ل إ7/21
ش م/ل إ1/21
ش م/ل إ53/21

ش م/ل إ1/ 21
ش م/ل إ58/ 21
ش م/ل إ51/ 21
ش م/ل إ55/ 21
ش م/ل إ3/21

ش م/ل إ - 3/21امللحق 1

.8

اجتماعات أخرى
املكان

االثنين 51 ،تشرين األول/أكتوبر 8151
اختيار الفائزين ب ائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة ،وجائزة دولة الكويت

املكان :قاعة أملاس ،1
قاعة اجتماعات B
(الطابق تحت األرض ي)

الدروس املستفادة من التعاون بين السودان واململكة العربية السعودية بشأن تنقل القوى
العاملة الصحية (اجتماع تنظمه الحكومة املضيفة) (اجتماع جانبي)

املكان :قاعة أملاس ،8
قاعة اجتماعات C
(الطابق تحت األرض ي)

الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا (اجتماع جانبي)

املكان :قاعة أملاس ،8
قاعة اجتماعات C
(الطابق تحت األرض ي)

االجتماع اليومي للجنة الصيا ة

املكان :قاعة أملاس ،1
قاعة اجتماعات B
(الطابق تحت األرض ي)

(اجتماع جانبي مغلق)

الثالثاء 52 ،تشرين األول/أكتوبر 8151
نهج إدماج الصحة في جميع السياسات لتعزيز صحة السكان :الخبرات حتى تاريخه ُ
وس ُبل
ُ ً
ال ُامض ي ق ُدما (اجتماع تنظمه الحكومة املضيفة) (اجتماع جانبي)
اإلصدار الجديد للمعجم الطبي َّ
املوحد ( 2018اجتماع جانبي)

قاعة النيل لالجتماعات
املكان :قاعة أملاس ،1
قاعة اجتماعات B
(الطابق تحت األرض ي)

آخر املست دات بشأن دعم التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع (اجتماع جانبي)

املكان :قاعة أملاس ،2
قاعة اجتماعات C
(الطابق تحت األرض ي)

تعزيز التيقظ الدوائي في إقليم شرق املتوسط (اجتماع جانبي)

املكان :قاعة أملاس ،1
قاعة اجتماعات B
(الطابق تحت األرض ي)

االجتماع اليومي للجنة الصيا ة

املكان :قاعة أملاس ،8
قاعة اجتماعات C
(الطابق تحت األرض ي)

األربعاء 57 ،تشرين األول/أكتوبر 8151
تحسين جودة إحصاءات الوفيات ونطاق تغطيت ا في إقليم شرق املتوسط (اجتماع تقني فندق السالم روتانا  -قاعة النيل

عقب اللجنة اإلقليمية)

االستخدام األمثل للعمليات القيصرية من أجل تحسين صحة األمهات وحديثي الوالدة في فندق السالم روتانا  -قاعة النيل

اإلقليم (اجتماع تقني عقب اللجنة اإلقليمية)

وضع إطار عمل استراتيجي إقليمي لقطاع املستشفيات في إقليم شرق املتوسط (اجتماع
تقني عقب اللجنة اإلقليمية)
تحسين فرص الحصول على املعلومات الصحية وموارد املعرفة (اجتماع جانبي)
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فندق السالم روتانا  -قاعة النيل
املكان :قاعة أملاس ،5
قاعة اجتماعات B
(الطابق تحت األرض ي)

ُ
إصدار أطلس جديد للتمويل الصحي من أجل تعزيز ُنظم التمويل الصحي في إقليم شرق
املتوسط لتحقيق التغطية الصحية الشاملة (اجتماع جانبي)

املكان :قاعة أملاس ،8
قاعة اجتماعات C
(الطابق تحت األرض ي)

الخميس 51 ،تشرين األول/أكتوبر 8151
ُ ُ
بناء نظم صحية قادرة على الصمود في إقليم شرق املتوسط (اجتماع تقني عقب اللجنة فندق السالم روتانا  -قاعة النيل

اإلقليمية)

وضع خطة عمل إقليمية لتنفيذ "االست ابة العاملية ملكافحة النواقل "8131-8157

(اجتماع تقني عقب اللجنة اإلقليمية)

فندق السالم روتانا  -قاعة النيل

حزمة تدريبية حول ُّ
ترصد األمرا
الصحة العاملية بشأن األمرا ير السارية (اجتماع تقني عقب اللجنة اإلقليمية)

ير السارية لتعزيز تنفيذ إطار الرصد العاملي ملنظمة فندق السالم روتانا  -قاعة النيل

تثبيت البرنامج التطبيقي
ّ
للجنة اإلقليمية

 .3معلومات أخرى
ّ
ّ
يوفر البرنامج التطبيقي للجنة اإلقليمية للهواتف الذكية ،وأجهزة األيباد ( ،)iPadsو يرها من
ً
ً
األجهزة اللوحية مكانا واحدا للحصول على جميع وثائق اللجنة اإلقليمية باللغات العربية
واإلنكليزية والفرنسية.
لتنزيل التطبيق ،قم بالتسجيل على الرابط التالي:
https://extranet.who.int/datacol/survey.asp?survey_id=3919
(اسم املستخدمRC65 :؛ كلمة املرور)RC65 :
سوف تصلك رسالة عبر البريد اإللكتروني خالل ساعات قليلة من التسجيل ا تفاصيل حول
طريقة تثبيت البرنامج التطبيقي.

املغادرة

ّ
املعنيين بالفندق باملعلومات
لتنظيم االنتقال إلى املطار عند املغادرةُ ،ير َجى إبالغ املوظفين
َّ
املؤكدة عن توقيت املغادرة.
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