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  رافـــدد األطــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
  ال ــول مونتريـروتوآبذ ـــلتنفي

  ن توســال و الثانياالجتمـــاع 
  2010 آانون األول/ديسمبر – 3شرين الثانيت/نوفمبر  29  مونتريال،

 
  

 جدول األعمال المؤقت
   

  افتتاح االجتماع .1

  :الشؤون التنظيمية .2

  إقرار جدول األعمال؛   )أ(

  .تنظيم العمل  ) ب(

  أنشطة األمانة .3

  .حالة المساهمات والمصروفات .4

 :الموارد والتخطيط حالة .5

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛  )أ(

  ، والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية؛2014 – 2010خطط األعمال لفترة   )ب(  

من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة  5حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة   ) ج(
 التالية لبروتوآول مونتريال؛

  ).59/5المقرر ( 2013 – 2011لخطة اإلزالة النموذجية المستمرة لثالث سنوات تحديث   ) د(
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  :تنفيذ البرامج .6

  ؛2009التقرير المجّمع إلنجاز المشروعات لعام : الّرصد والتنفيذ  ) أ(

  .تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة  ) ب(

  :مقترحات مشروعات .7

  تبّينها أثناء استعراض المشروعات؛ نظرة عامة على القضايا التي تّم  )أ(

  التعاون الثنائي؛  )ب(

  :2010تعديالت على برامج العمل لعام   )ج(

  ؛)يوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   )1(  

  ؛)يونيب( برنامج األمم المتحدة للبيئة  )2(  

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

  البنك الدولي؛  )4(  

  تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي؛  )5(  

  ؛2011ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام   )د(

  ؛2011لعام  تكاليف الوحدات األساسية ليوئنديبي ويونيدو والبنك الدولي  )هـ(

  .المشروعات االستثمارية  )و(

  ).61/45المقرر (تكاليف إضافية متعلقة بتأمين األدوات المناسبة لصنع المبادالت الحرارية  .8

  ).59/45المقرر (تقرير عن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف بشأن اآلثار المناخية  .9

 .تقرير الفريق الفرعي لقطاع االنتاج .10

  :حسابات الصندوق المتعدد األطراف  .11

  ؛2009الحسابات النهائية لعام   )أ(  

 ).59/50المقرر (تسوية الحسابات   )ب(  

 ته أمين الخزانة للصندوق المتعدد األطراف، وبين اللجنة التنفيذيةاالتفاق بين يونيب بصف  .12
 ).59/51المقرر (

  .2013وميزانيتها المقترحة لعام  2012و 2011المنقحة ألمانة الصندوق لعاَمي الميزانيات   .13
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  .مسائل أخرى  .14

  .اعتماد التقرير  .15

  .اختتام االجتماع  .16

_______  

 


