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اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
االجتمــــــاع السادس والستون
مونتريال 02-61 ،أبريل/نيسان 0260

جدول األعمال المؤقت
.6

افتتاح االجتماع.

.0

الشؤون التنظيمية:
(أ)

إقرار جدول األعمال؛

(ب)

تنظيم العمل.

.3

أنشطة األمانة.

.4

حالة المساهمات والمصروفات.

.5

حالة الموارد والتخطيط:
(أ)

تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛

(ب)

التخطيط المالي للفترة 0264-0260؛

( ج)

حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة  5من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة
التالية لبروتوكول مونتريال.
إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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.7

خطط أعمال لفترة :0264-0260
(أ)

خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف؛

(ب)

خطط أعمال الوكاالت المنفذة:
()6

الوكاالت الثنائية؛

()0

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)؛

()3

برنامج األمم المتحدة للبيئية (اليونيب)؛

()4

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)؛

()5

البنك الدولي.

تنفيذ البرامج:
(أ)

الرّ صد والتقييم:
()6

تجميع التعليقات والردود الواردة بشأن الدراسة النظرية المتعلقة بتقييم مشروعات
االتفاقات المتعددة السنوات (المقرر )7/15؛

()2

اختصاصات تقييم مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات (المرحلة الثانية)؛

()3

دراسة نظرية عن تقييم مشروعات بروميد الميثيل؛

(ب)

التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية؛

( ج)

تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ مح ّددة؛

(د)

إضفاء الطابع المنهجي على عملية إبالغ اللجنة التنفيذية بالتقدم في مختلف التقارير وتبسيطها.

.8

خيارات بشأن نظام للتكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث ( 0264-0260المقرر .)68/15

.9

مقترحات المشروعات:
(أ)

نظرة عا ّمة على القضايا التي ت ّم تبينّها أثناء استعراض المشروعات؛

(ب)

التعاون الثنائي؛

( ج)

برامج العمل:
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(د)
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()6

برنامج عمل اليوئنديبي لعام 0260؛

()0

برنامج عمل اليونيب لعام 0260؛

()3

برنامج عمل اليونيدو لعام 0260؛

()4

برنامج عمل البنك الدولي لعام 0260؛

المشروعات االستثمارية.

توفير معلومات عن تحويالت المرحلة الثانية:
(أ)

معلومات عن التحويالت السابقة التي مولها الصندوق المتعدد األطراف ،بما في ذلك الشروط التي
وقعت بموجبها االتفاقات مع بلدان المادة  5بشأن إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية؛

(ب)

خيارات بشأن نظام لتتبع البويوالت سابقة الخلط القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون646-ب
التي تصدرها شركات النظم وتستعملها شركات الرغاوى في بلدان المادة  5المستوردة.

التكاليف اإلضافية المتعلقة بإعادة تجهيز األدوات من أجل تصنيع المبادالت الحرارية (المقرران 45/16
.66
و.)16/10
تقرير عن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ (المقررات  45/59و10/10
.60
و 10/13و 56/14و.)48/15
.63

تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج.

.64

مسائل أخرى.

.65

اعتماد التقرير.

.61

اختتام االجتماع.
____
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