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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمـــاع الســبعون
بانكوك 5-1 ،يوليه/تموز 2013

جدول األعمال المؤقت

-1

افتتاح االجتماع.

-2

المسائل التنظيمية :
)أ(

إقرار جدول األعمال؛

)ب(

تنظيم األعمال.

-3

أنشطة األمانة.

-4

حالة المساھمات والمصروفات.

-5

حالة الموارد والتخطيط

-6

)أ(

تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛

)ب(

خطط أعمال الفترة  ،2015- 2013وحاالت التأخير في تقديم الشرائح؛

)ج(

تقارير عن األوضاع القائمة واالمتثال.

تنفيذ البرامج :
إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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)أ(

الرصد والتقييم:
)(1

دراسة نظرية عن تقييم المرحلة التحضيرية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)(2

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

)(3
)ب(

-7

قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات
الھيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر .(7/68

لخطط

التقارير المرحلية الى غاية  31ديسمبر /كانون األول :2012
)(1

التقرير المرحلي المج ّمع؛

)(2

الوكاالت الثنائية ؛

)(3

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(؛

)(4

برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(؛

)(5

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(؛

)(6

البنك الدولي؛

)ج(

تقييم تنفيذ خطط األعمال للعام .2012

)د(

مؤشرات األداء )المقرر ) 5/69ك((.

مقترحات المشروعات:
)أ(

نظرة عامة على القضايا التي تم تبيّنھا خالل استعراض المشروعات؛

)ب(

التعاون الثنائي؛

)ج(

التعديالت على برامج العمل لعام :2013

)د(

)(1

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(؛

)(2

برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(؛

)(3

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(؛

المشروعات االستثمارية.

2

إدارة

إزالة

المواد
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-8

تقرير عن كيفية تسجيل الصرف للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
وفقا للمقرر )) 24/69ج((.

-9

المبادئ التوجيھية لتمويل إعداد المرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة الموادالھيدروكلوروفلوروكربونية
)المقرران  5/66و .(22/69

-10

معايير تمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك المعتمدة بموجب المقرر
) 44/60المقرران ) 22/69ب( و ) 24/69د((

-11

ورقة مناقشة بشأن تقليل اآلثار الضارة على المناخ التي تحدث نتيجة إلزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد )المقرر .(11/68

-12

تقرير عن التقدم المحرز والخبرات المكتسبة في المشروعات التدليلية بشأن التخلص من المواد المستنفدة
لألوزون غير المرغوب فيھا )المقرر .(50/64

-13

عمل اللجنة التنفيذية )المقرر .(25/69

-14

الحسابات المؤقتة.

-15

تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع الخامس والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال.

-16

تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج.

-17

تقرير الفريق المعني بعملية االختيار لشغل وظيفة كبير الموظفين ألمانة الصندوق المتعدد األطراف
)المقرر ) 26/69ج ((.

-18

مسائل أخرى.

-19

اعتماد التقرير.

-20

اختتام االجتماع.
------
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