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  ٤/ متنوعات/١٢٢م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠٠٨ فبراير/ شباط ٨   المائةبعد الثانية والعشرونالدورة 
   EB122/DIV/4    
  
  
  

  قائمة بالوثائق
  

  
  جدول األعمال   ١ تنقيح ١٢٢/١م ت
  

  )المشروح( جدول األعمال المؤقت  )المشروح (١٢٢/١م ت
  

امة إلى المجلس التنفيذي في دورته الثانية والعشرين بعد تقرير المديرة الع  ١٢٢/٢م ت
  المائة

  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  ١٢٢/٣م ت
  

  تغير المناخ والصحة  ١٢٢/٤م ت
  

تبادل فيروسات األنفلونزا وإتاحة فرص     : التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة     ١٢٢/٥م ت
   ذلك من الفوائدإلى اللقاحات وما الحصول على

  
آلية للسيطرة علـى المخـاطر المحتملـة المحدقـة بعمليـة        : شلل األطفال   ١٢٢/٦م ت

  االستئصال
  

تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنـسبة إلـى األمانـة نتيجـة                ١ إضافة ١٢٢/٦م ت
  جمعية الصحةللقرارات المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو 

  
  استئصال داء التنينات  ١٢٢/٧م ت
  

  )٢٠٠٥(تطبيق أحكام اللوائح الصحية الدولية   ١٢٢/٨م ت
  

تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنـسبة إلـى األمانـة نتيجـة                ١ إضافة ١٢٢/٨م ت
  للقرارات المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  تنفيذ االستراتيجية العالمية: توقي ومكافحة األمراض غير السارية  ١٢٢/٩م ت
  

  استراتيجيات الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار  ١٢٢/١٠م ت
    ١ تصويب ١٢٢/١٠م تو
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  صحة المهاجرين  ١٢٢/١١م ت
  

مسودة االسـتراتيجية وخطـة     : الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية      ١٢٢/١٢م ت
  تينالعمل العالمي

  
  التكنولوجيات الصحية  ١٢٢/١٣م ت
  

  االستراتيجية العالمية للتمنيع  ١٢٢/١٤م ت
  

تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنـسبة إلـى األمانـة نتيجـة                ١ إضافة ١٢٢/١٤م ت
  للقرارات المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  لتناسلية األنثويةتشويه األعضاء ا  ١٢٢/١٥م ت
  

تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنـسبة إلـى األمانـة نتيجـة                ١ إضافة ١٢٢/١٥م ت
  للقرارات المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
 فـي   التحدي الذي تواجهه النُظم الصحية    : الهجرة الدولية للعاملين الصحيين     ١ تنقيح ١٢٢/١٦م ت

  البلدان النامية
  

  المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ١٢٢/١٧م ت
  

عملية إصالح األمم المتحدة ودور منظمة الصحة العالمية في تنسيق أنشطة             ١٢٢/١٨م ت
  التنمية التشغيلية على الصعيد القطري

  
  الشراكات  ١٢٢/١٩م ت
  

  مطبوعات منظمة الصحة العالمية  ١٢٢/٢٠م ت
  

  أسلوب عمل جمعية الصحة  ١٢٢/٢١م ت
  

  جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الحادية والستين  ١٢٢/٢٢م ت
  

  تعيين المدير اإلقليمي لألمريكتين  ١٢٢/٢٣م ت
  

  التقرير السنوي: الموارد البشرية  ١٢٢/٢٤م ت
  

  التقرير السنوي: الموارد البشرية  ١ إضافة ١٢٢/٢٤م ت
  ١ إضافة ١٢٢/٢٤م تو

    ١تصويب 
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  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ١٢٢/٢٥م ت
  

  اللجنة االستشارية للبحوث الصحية. تقارير الهيئات االستشارية  ١٢٢/٢٦م ت
  ١ إضافة ١٢٢/٢٦م تو
  

  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة. تقارير الهيئات االستشارية  ١٢٢/٢٧م ت
  

عـضوية  . جموعات الدراسة لجان الخبراء وم  . تقارير الهيئات االستشارية    ١٢٢/٢٨م ت
  مجموعات ولجان الخبراء االستشاريين

  
  التقارير المرحلية  ١٢٢/٢٩م ت
  ١ إضافة ١٢٢/٢٩م تو
  

  التصديق على تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ١٢٢/٣٠م ت
  

نتيجـة  تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنـسبة إلـى األمانـة               ١ إضافة ١٢٢/٣٠م ت
  للقرارات المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
الجوائز، بما في ذلك االقتـراح المقـدم مـن قبـل            . المؤسسات والجوائز   ١٢٢/٣١م ت

 ووك التذكارية   –جمهورية كوريا والقاضي بإنشاء جائزة الدكتور لي جونغ         
  للصحة العمومية

  
اقتـراح بحـل    :  إدارة ومنح جائزة مؤسسة دارلنـغ      .المؤسسات والجوائز   ١٢٢/٣٢م ت

  المؤسسة
  

  رصد المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ١٢٢/٣٣م ت
  

اللجنة الدائمة المعنيـة بالمنظمـات      . تقارير اللجان التابعة للمجلس التنفيذي      ١٢٢/٣٤م ت
  غير الحكومية

  
 المترتبة بالنـسبة إلـى األمانـة نتيجـة          تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية      ١ إضافة ١٢٢/٣٤م ت

  للقرارات المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  

  الجوائز  ١٢٢/٣٥م ت
  

  وثائق المعلومات
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١/ وثيقة معلومات/١٢٢م ت
  

  )٢٠٠٥(ية الدولية تطبيق أحكام اللوائح الصح  ٢/ وثيقة معلومات/١٢٢م ت
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  متنوعات
  

  ]باإلنكليزية والفرنسية فقط [ قائمة بأسماء األعضاء والمشاركين اآلخرين    ١ تنقيح ١/ متنوعات/١٢٢م ت
  

   المبدئيالجدول الزمني اليومي  ٢/ متنوعات/١٢٢م ت
  

  القرارات ب اإلجرائية وقائمة المقررات  ٣/ متنوعات/١٢٢م ت
  

  وثائققائمة بال  ٤/ متنوعات/١٢٢م ت
 
  
  

=     =     =  


