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  ٤/ متنوعات/١١٨م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠٠٦ يوليو/ تموز ٥   المائةبعد  عشرة  الثامنةالدورة 
   EB118/DIV/4  

  
  
  
  

  قائمة بالوثائق
  

  
  )المشروح( جدول األعمال المؤقت  )المشروح (١١٨/١م ت
  
  جدول األعمال   ١ تنقيح ١١٨/١م ت

 
  عالمية التاسعة والخمسينحصيلة جمعية الصحة ال  ١١٨/٢م ت
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  ١١٨/٣م ت
  
  مكافحة داء الليشمانيات  ١١٨/٤م ت
  
تقرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقرارات             ١ إضافة ١١٨/٤م ت

  جلس التنفيذي أو جمعية الصحةالمقترح اعتمادها من قبل الم
  
  التالسيمية وغيرها من االعتالالت الناجمة عن اضطرابات الهيموغلوبين  ١١٨/٥م ت
  
ية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقرارات       تقرير عن اآلثار اإلدارية والمال      ١ إضافة ١١٨/٥م ت

  المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية منظمـة       : استعمال األدوية على نحو رشيد      ١١٨/٦م ت

  الصحة العالمية الدوائية
  
ية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقرارات       تقرير عن اآلثار اإلدارية والمال      ١ إضافة ١١٨/٦م ت

  المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
  التخصيص االستراتيجي للموارد  ١١٨/٧م ت
  
  توحيد المصطلحات: الصحة اإللكترونية  ١١٨/٨م ت
  
  ملء الشواغر: لجان المجلس التنفيذي  ١١٨/٩م ت
  
  العضوية: مجلس التنفيذيلجان ال  ١ إضافة ١١٨/٩م ت
  
  الدورات القادمة للمجلس التنفيذي وجمعية الصحة  ١١٨/١٠م ت
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  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١١٨/١١م ت
  
تقرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقرارات             ١ إضافة ١١٨/١١م ت

  المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
العجز، بما في ذلك الوقايـة والتـدبير        : تقرير مرحلي عن تنفيذ القرارات      ١١٨/١٢م ت

  )٢٣-٥٨ج ص عالقرار (العالجي والتأهيل 
  
  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  ١١٨/١٣م ت
  
  ى مياه جوفية مأمونةالتخفيف من مضار الزرنيخ للحصول عل  ١١٨/١٤م ت
  
  التكنولوجيات الصحية األساسية  ١١٨/١٥م ت
  ١ تصويب ١١٨/١٥م ت و
  
  علومات الصحية الداعمة للمرامي اإلنمائية لأللفيةنُظم الم  ١١٨/١٦م ت
  
  اقتراح بإضافة بند تكميلي إلى جدول األعمال  ١١٨/١٧م ت
  
  اقتراح بإضافة بند تكميلي إلى جدول األعمال  ١١٨/١٨م ت
  
  نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ١١٨/١٩م ت
  

  ١١٨/٢٠م ت
  ١ إضافة ١١٨/٢٠ م تو

اء الخاص بانتخاب المدير العـام القـادم لمنظمـة          النظر في تسريع اإلجر   
  الصحة العالمية

  
  وثائق المعلومات

  
  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١/ وثيقة معلومات/١١٨م ت
  

  متنوعات
  
  قائمة بأسماء األعضاء والمشاركين اآلخرين   ١ تنقيح ١/ متنوعات/١١٨م ت
  
   المبدئياليوميالجدول الزمني   ٢/ متنوعات/١١٨م ت
  
  لقرارات ا اإلجرائية وقائمة المقررات  ٣/ متنوعات/١١٨م ت
  
  قائمة بالوثائق  ٤/ متنوعات/١١٨م ت
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