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 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

 السابع و الثالثون االجتماع 
 2002يوليه / تموز 19 -17 ،مونتريال 

 
 جدول األعمال المؤقت

 .افتتاح االجتماع -1

 :شؤون تنظيمية  -2

(  اقرار جدول األعمال؛ (أ

(  .تنظيم العمل (ب

 .أنشطة األمانة -3

 .بيان حالة االسهامات فى الصندوق والمصروفات من الصندوق -4

 :تقرير االجتماع السابع عشر للجنة الفرعية للرصد والتقييم والمالية بشأن  -5

(   القائمة لتقييم مشروعات اإليروصوالت ؛التقرير عن األوضاع (أ

(  تقرير عن النظرية بشأن مشروعات الهالونات ؛ (ب

(  36/3متابعة  للمقرر : تقرير عن المعلومات التي جمعت بشأن حالة تنفيذ مشروعات تكييف هواء السيارات  (ج

 ؛

(   ؛2001حسابات الصندوق المتعدد األطراف لعام  (د

 أرصدة ؛المشروعات التي تم إنجازها ولها  )هـ(

 التأخيرات في تنفيذ المشروعات ؛ )و(

 :2001 ديسمبر 31تقارير مرحلية حتى  )ز(
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 تقرير مرحلي مَجمع ؛ )1(

 التعاون الثنائي ؛ )2(

 برنامج األمم المتحدة النمائي ؛ )3(

 برنامج األمم المتحدة للبيئة (4)

 نظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (5)

 البنك الدولي ؛ (6)

  ؛2001 خطط أعمال تقييم تنفيذ )ح(

 من حيث تحقيقها االمتثال لتدابير الرقابة األولية التي يفرضها 5تقرير تحديث عن حالة بلدان المادة  )ط(

 بروتوآول مونتريال ؛

  ؛2002ضمائم لخطط أعمال  )ي(

 :تقرير االجتماع السادس والعشرين للجنة الفرعية الستعراض المشروعات بشأن  -6

(  ها خالل استعراض المشروعات؛المسائل التى تم تبين (أ

(  التعاون الثنائى؛ (ب

(  :تعديالت على برنامج عمل آل من  (ج

 برنامج األمم المتحدة النمائي ؛ (1)

 برنامج األمم المتحدة للبيئة (2)

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (3)

 البنك الدولى؛ (4)

(  .المشروعات االستثمارية (د

أوآسيد الكربون السائل ومبادئ توجيهية لمشروعات ثاني تقرير عن األوضاع القائمة لـتكنولوجيا ثاني  )هـ(

 أوآسيد الكربون السائل

 ؛) أجهزة االستنشاق ذات الجرعة المحسوبة (MDIمشروع مبادئ توجيهية بشأن مشروعات  )و(

  ؛36/52متابعة المقرر : تمويل التكنولوجيا غير الداخلة فى مجال الملكية العامة (ز)

  المحرز في تنفيذ برنامج المساعدة على االمتثال ؛تقرير من اليونيب عن التقدم (ح)

استعراض لسياسة البنك الدولي و استخدامه للمصاريف االدارية ضمن الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ  (خ)

 ).قدمه البنك الدولي( برتوآول مونتريال 
 
 

 .البرامج القطرية -7

)د(
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  .35/57انتقاء الخيارات إعماًال للمقرر  -8

  :36/53نفيذ إطار التخطيط االستراتيجي للصندوق المتعدد األطراف ، متابعة للمقرر مزيد من التدابير لت -9

(  والقائمة على األداء ODSخطط اإلزالة الوطنية للـ /مبادئ توجيهية إلعداد وتنفيذ وإدارة شؤون اتفاقات  (أ

 الفعلي والشاملة لجميع المواد ؛

(  :تحطيط األعمال  (ب

 تخطيط الموارد ؛ )1(

 ارد ؛تخصيص المو )2(

 عمل اللجنة التنفيذية ؛ )ج( 

 ).36/6المقرر (خطط إدارة غازات التبريد وخطط إدارة اإلزالة النهائية  -10

 .قطاع اإلنتاج   -11

  .36/57تقرير من رئيس اللجنة التنفيذية عن تنفيذ المقرر  -12

 .شؤون أخرى -13

 .اعتماد التقرير  -14

 .اختتام االجتماع -15
- - - - - 

 


