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  رافـاللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األط

  بروتوكول مونتريال لتنفيذ 
  خمسـون  والالسابعجتمـــاع اال

  2009 نيسان/ ابريل 3- آذار/مارس 30مونتريال، 
 

  

 جدول األعمال المؤقت

  

  .افتتاح االجتماع  -1

  :شؤون التنظيميةال  -2

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(

  .تنظيم العمل  )ب(

  .أنشطة األمانة  -3

  .حالة المساهمات والمصروفات  -4

  :حالة الموارد والتخطيط  -5

   األرصدة وتوافر الموارد؛تقرير عن  )أ(

  .2011-2009التخطيط المالي للفترة   )ب(

 من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة التالية 5حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة   -6
  .بروتوكول مونتريالل
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  :2011-2009خطط أعمال فترة   -7

إلزالة النموذجية اخطة تحديث لمتعدد األطراف والنظر في خطة األعمال المجمعة للصندوق ا  )أ(
  ؛2011-2009 لثالث سنواتل المستمرة

  :خطط أعمال الوكاالت المنفذة  )ب(

  الوكاالت الثنائية؛  )1(

  ؛)اليوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   )2(

  ؛)اليونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة   )3(

  ؛)اليونيدو(للتنمية الصناعية منظمة األمم المتحدة   )4(

  .البنك الدولي  )5(

  :تنفيذ البرامج  -8

 وكيفية تنظيم وتنفيذ مهام التقييم في المنظمات شروط التكليف الحالية تقرير عن :والتقييمالرصد   )أ(
  ؛))د(56/8المقرر  (المشابهة

  التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية؛  )ب(

  .الموافق عليها بشروط تبليغ محددةتقرير عن تنفيذ المشروعات   )ج(

  :المشروعاتمقترحات   -9

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

  التعاون الثنائي؛  )ب(

  :برامج العمل  )ج(

)i(   ؛2009 لعام اليوئنديبيعمل برنامج  

)ii(   ؛2009 لعام اليونيبعمل برنامج  

)iii(  ؛2009 لعام برنامج عمل اليونيدو  

)iv(   2009 لعام البنك الدوليبرنامج عمل.  

  .المشروعات االستثمارية  )د(

  .البرامج القطرية  -10
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المقررين (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية االعتبارات المتعلقة بالتكاليف المحيطة بتمويل إزالة   -11
  ):56/65و) ح(55/43

يل اآلثار األخرى على للوجيات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتقتحديد أولويات تكنو  )أ(
  البيئة إلى الحد األدنى؛

تركيب معدات التصنيع القائمة على المواد لتحويالت المرحلة الثانية وتحديد التواريخ النهائية   )ب(
  .الهيدروكلوروفلوروكربونية

  :قطاع اإلنتاج  -12

لمسائل المتعلقة بإزالة قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مواصلة صياغة وتحليل ا  )أ(
  ؛))ب(و) أ(56/64المقرر (

 آلية التنمية النظيفة ذات الصلة بعملعناصر ال بشأنموجز عن المعلومات المتاحة للجمهور   )ب(
  ؛ ابه حسموالم لرصيد االنبعاثات المتاحة 22-وكميات اإلنتاج من الهيدروكلوروفلوروكربون

  .تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج  )ج(

  ).53/39المقرر  ( المساندةالتمويل ومستويات: 2010  عامالتعزيز المؤسسي ما بعد  -13

  ).55/2(مرفق للدخل اإلضافي من القروض والمصادر األخرى   -14

  ).56/67المقرر  (2007 و2006تسوية حسابات عامي   -15

  .)54/43المقرر (ذية  اللجنة التنفيعمل  -16

تقرير عن الطلب المقدم من االجتماع العشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن حالة االتفاقات   -17
 وتنفيذ المشروعات 5المتعلقة بتحويل مرافق تصنيع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في بلدان المادة 

  ).XX/4المقرر (الموافق عليها 

  .أخرىمسائل   -18

  .اعتماد التقرير  -19

  .اختتام االجتماع  -20

______   
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