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 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

 الخامس و الثالثون االجتماع 
 2001ديسمبر /األول آانون  7-5 ،مونتريال 

 جدول األعمال المؤقت 
 .افتتاح االجتماع  -1

 :شؤون تنظيمية  -2

 إقرار جدول األعمال ؛  (أ)

 تنظيم العمل ؛ (ب)

 .أنشطة األمانة  -3

 .حالة اإلسهامات في الصندوق والمصروفات من الصندوق     -4

 :شأن تقرير االجتماع الخامس العشر للجنة الفرعية للرصد والتقييم والمالية ب     -5

  ؛2002مشروع خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف ، لعام       )أ( 

 :  لكل من 2002مشاريع خطط أعمال عام   )ب( 

 الوآاالت الثنائية ؛ (1)

 اليوئنديبي ؛ (2)

 اليونيب ؛ (3)

 اليونيدو ؛  (4)

 البنك الدولي ؛   (5)
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  :2001تقرير عن تنفيذ برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   )ج(

 المشروعات التي تم إنجازها ؛ تقرير مجمع عن  (1)

  بشأن تقارير تقييم مشروعات الرغاوي ؛33/2متابعة للمقرر  (2)

 بشأن مشروعات اإليروسوالت  ؛) نظرية(موجز دراسة مكتبية  (3)

 تقرير مرحلي عن تقييم غرفة تبادل المعلومات ؛  (4)

 التقرير النهائي عن تقييم مشروعات قطاع المذيبات ؛ )د(

  ؛2002 الرصد والتقييم لعام   مشروع برنامج عمل )هـ( 

 المشروعات التي تم إنجازها وفيها أرصدة  متبقية ؛  )و( 

 التأخيرات في التنفيذ ؛ )ز( 

  ؛34/11متابعة للمقرر : تقرير عن مؤشرات األداء واقتراح بشأن التعديالت   )ح( 

  ؛34/9 و 34/7متابعة للمقررين : تقارير مرحلية  )ط( 

  ؛2002حة ألمانة الصندوق عن عام الميزانية المقتر )ي( 

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

 نظرة  عامة إلى القضايا التي تم تبينها خالل استعراض المشروعات ؛   )أ( 

 التعاون الثنائي ؛  )ب( 

  ؛2001تعديالت على برامج عمل  )ج( 

  ؛2002 لعام برنامج العمل اليونيب )د( 

  ؛2002دفعات معجلة على برامج عمل اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي لعام       )هـ( 

 مشروعات استثمارية ؛ )و( 

 تمويل التكنولوجيا غير الداخلة في مجال الملكية العامة ؛   )ز( 

 .ألبانيا : برنامج قطري  -7

 :التخطيط االستراتيجي للصندول المتعدد األطراف      -8

 ؛) ج (34/66متابعة المقرر  : 34/53الوثيقة المنقحة  )أ( 

 المؤهل للحصول على تمويل من    ODSدراسة عن تحديد نقطة بداية لتحديد االستهالك الباقي من الـ       )ب( 
 ؛) ألف(34/66متابعة للمقرر : الصندوق المتعدد األطراف    
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 .مشروع مقرر بشأن تحديث البرامج القطرية  )ج( 

 .يق الفرعي لقطاع اإلنتاج ، المنبثق عن اللجنة التنفيذية  تقرير الفر -9

  .34/65متابعة المقرر : ورقة تعالج قضية تكاليف مساندة الوآاالت  -10

 .  في تطبيقات الرغاوي الجاسئة  CFCتقرير عن الدراسة المتعلقة ببدائل الـ     -11

  .34/69متابعة المقرر : اإلقراض الميسر  -12

 .شؤون أخرى   -13

 .اعتماد التقرير  -14

 .اختتام االجتماع  -15

---- 
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