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  جدول األعمال المؤقت

  .افتتاح االجتماع  -1

  :تنظيميةالشؤون ال  -2

  ؛إقرار جدول األعمال  )أ(

  .العملتنظيم   )ب(

  .أنشطة األمانة  -3

  .حالة المساهمات والمصروفات  -4

  :حالة الموارد والتخطيط  -5

   األرصدة وتوافر الموارد؛عنتقرير   )أ(

  أخيرات في تقديم الشرائح السنوية؛الت و2008خطط أعمال عام   )ب(

تحقيق االمتثال لتدابير احتماالت  من حيث 5بلدان المادة حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة و  )ج(
  .بروتوكول مونترياللالتالية الرقابة 

متابعة ( 2011-2009 : لثالث سنواتالمستمرةإلزالة النموذجية اخطة تحديث ل  )د(
  .))د(5/ 53 للمقرر
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  :ذ البرامجتنفي  -6

  :والتنفيذالرصد   )أ(

  ؛ تقييم مشروعات التعزيز المؤسسيعنالنهائي تقرير ال  )1(

  ؛2008التقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام   )2(

  ؛2009مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   )3(

  . محددةبشروط تبليغتقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها   )ب(

  :المشروعات مقترحات  -7

  ؛وعاترالمشنظرة عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض   )أ(

إعداد أنشطة االستثمار للمواد ب الخاصةهيكل التكاليف لتحديد مستويات التمويل   )ب(
  ؛))د(55/13المقرر (الهيدروكلوروفلوروكربونية واألنشطة المرتبطة بها 

  التعاون الثنائي؛  )ج(

  :2008 عام برامج عمللى عتعديالت   )د(

  ؛)اليوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   )1(

  ؛)اليونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة   )2(

  ؛)اليونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية   )3(

  ؛البنك الدولي  )4(

  :التكاليف اإلدارية  )ه(

 من تقييم التكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة السنوات المحددةتقرير عن المسائل الرئيسية   )1(
  ؛)55/44المقرر  (2011-2009الثالث 

  ؛تكاليف الوحدة األساسية لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي  )2(

  ؛2009ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام   )و(

  .المشروعات االستثمارية  )ز(

  :بونيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكر  -8

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قطاع إنتاج مواصلة صياغة وتحليل المسائل المتعلقة بإزالة   )أ(
  ؛55/42و) ز(53/37المقررين (



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/1 
 
 

3 
 

المسائل ذات الصلة باالعتبارات المتعلقة بالتكاليف المحيطة بتمويل إزالة المواد   )ب(
  .))ز(55/43المقرر (الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  :ابات الصندوق المتعدد األطرافحس  -9

  ؛2007البيانات المالية لعام   )أ(

  .2007 و2006تسوية حسابات عامي   )ب(

  .2011 والميزانية المقترحة لعام 2010 وعام 2009ميزانية أمانة الصندوق المنقحة لعام   -10

  .دراسة بشأن تمويل تدمير المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها  -11

  . إلى االجتماع العشرين لألطراف في بروتوكول مونتريالة اللجنة التنفيذية المقدم تقريرمشروع  -12

  . أخرىمسائل  -13

  .اعتماد التقرير  -14

  .اختتام االجتماع  -15

______  

  


