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 جدول األعمال المؤقت

  

 . االجتماع افتتاح  -1

 : التنظيمية المسائل  -2

 األعمال؛ جدول إقرار  ) أ(  

 . لاعماأل تنظيم  ) ب(  

 . األمانة أنشطة  -3

 . والمصروفات المساھمات حالة  -4

  والتخطيط الموارد حالة  -5

  الموارد؛توافر و األرصدة عن تقرير  ) أ(  

  ؛ائحالشرفي تقديم  التأخيرحاالت و ،2015-  2013الفترة  أعمال خطط  ) ب(  
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 :والتقييم رصدال  ) أ(   

 ؛الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد إلزالة التحضيرية المرحلة تقييم عنظرية ن دراسة  )1(    

 ؛)68/6المقرر(التقرير المجمع إلنجاز مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات    )2(    

لخطط إدارة إزالة المواد  السنوات ةالمتعدد اتاالتفاق بيانات قاعدة   )3(
 ).68/7 المقرر(الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 :2012 األول كانون/ ديسمبر 31 لى غايةا مرحليةال تقاريرال  ) ب(   

 ؛جّمعالم المرحلي التقرير  )1(    

 ؛ الثنائية الوكاالت  )2(    

 ؛اإلنمائي (اليوئنديبي)األمم المتحدة  برنامج   )3(    

 ؛برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)  )4(    

 ؛منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)  )5(    

 الدولي؛ بنكال  )6(    

 . 2012 عاملل األعمال طخط تنفيذ تقييم  ) ج(  

 )).ك( 69/5 المقرر( األداء مؤشرات  ) د(  

 :اتعروالمش مقترحات   -7

 ؛المشروعات استعراض خالل ھابيّنت تم التي ضاياقال لىع عامة نظرة  ) أ(  

 ؛التعاون الثنائي  ) ب(   

 :2013 عامل عملال برامج على تعديالتال  ) ج(  

 ؛اإلنمائي (اليوئنديبي)األمم المتحدة برنامج   )1(    

 ؛برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)  )2(    

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

 . ستثماريةاال اتعرومشال  )د(  
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 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة ط خطمن  األولى للمرحلةالصرف  تسجيل كيفية عن تقرير  -8
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