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 برنامج
ةاألمم المتحد  

ةللبيئ  

 
 

 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

 السادس و الثالثون االجتماع 
 2002س مار/  آذار 22-20 ،مونتريال 

 
 

 جدول األعمال المؤقت
 .افتتاح االجتماع -1

 :شؤون تنظيمية  -2

(  اقرار جدول األعمال؛ (أ

(  .تنظيم األعمال (ب

 .أنشطة األمانة -3

 .بيان حالة االسهامات فى الصندوق والمصروفات من الصندوق -4

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

(  :الرصد والتقييم  (أ

 . عن الدراسة النظرية الممددة بشأن تقييم غرفة تبادل المعلوماتتقرير (1)

 .تقرير عن الدراسة النظرية بشأن مشروعات تكييف هواء السيارات (2)

(  .المشروعات التى تم انجازها والتى لها أرصدة متبقية (ب

(  .2002خطة االعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف لعام  (ج

(   :2002خطط أعمال عام  (د

 لثنائية؛الوآاالت ا (1)
 برنامج األمم المتحدة االنمائي؛ (2)
 برنامج األمم المتحدة للبيئة ؛ (3)
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 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ؛ (4)
 البنك الدولى؛ (5)

(  .مزيد من التعديالت على تخصيصات الموارد (ه
(  .التأخيرات فى تنفيذ المشروعات (و

 :لمشروعات بشأن تقرير االجتماع الخامس والعشرين للجنة الفرعية المعنية باستعراض ا -6
(  نظرة عامة إلى المسائل التى تم تبينها خالل استعراض المشروعات؛ (أ

(  التعاون الثنائى؛ (ب
(  ؛2002تعديالت على برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام  (ج
(  :  لكل من 2002برامج عمل عام  (د

 برنامج األمم المتحدة االنمائي ؛ (1)
 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ؛ (2)
 البنك الدولى؛ (3)

(  .المشروعات االستثمارية (ه
(  .تمويل التكنولوجيا غير الداخلة فى مجال الملكية العامة (و

 .56/35تنفيذ المقرر  -7
 :قطاع االنتاج  -8

(  .اعادة تكوين الفريق الفرعى المعنى بقطاع االنتاج والتابع للجنة التنفيذية (أ
(  .تنفيذيةتقرير الفريق الفرعى المعنى بقطاع االنتاج والتابع للجنة ال (ب

 . فى تطبيقات الرغاوى الجاسئةCFCتقرير عن الدراسة المتعلقة ببدائل الـ  -9
 .لمشروعات التحويل  HCFC-141bورقة عن السياسة العامة بشأن القضايا المحيطة باختيار الـ  -10
ير       -11 ية الجماه ية لتوع ة العالم ى الحمل رز ف تقدم المح ن ال ئة ع تحدة للبي م الم رنامج األم ن ب ر م تقري

  .35/34يفها لمساندة اإلزالة المقررة بموجب المقرر وتثق
 .شؤون أخرى -12
 .اعتماد التقرير  -13
 .اختتام االجتماع -14
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