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  رافـــدد األطــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
  ال ــول مونتريـبروتوكذ ـــلتنفي
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 جدول األعمال المؤقت
  

  
  افتتاح االجتماع.  -1

  الشؤون التنظيمية:  -2

  إقرار جدول األعمال؛  (أ)

  تنظيم العمل.  (ب)

  أنشطة األمانة.  -3

  حالة المساھمات والمصروفات.  -4

  والتخطيط:حالة الموارد   -5

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛  (أ)

  ).66/3(المقرر  النقدية التدفقات توافرو  2016- 2014 الفترة أعمال ةخطاستكمال تنقيذ   ) (ب

 .التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية  ) ج(

  تنفيذ البرامج:  -6

  الرصد والتقييم:  (أ)

  ؛2014لعام  االتفاقات المتعددة السنواتحول المشروعات  إلنجازالتقرير المجمع   )1(

   ؛قاعدة البيانات الخاص باالتفاقات المتعددة السنوات تقرير  )2(

  )؛71/26تقييم مشروعات أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات (المقرر   )3(
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  )؛71/27(المقرر  2014 تعديل مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   )4(

  الحالة واالمتثال.تقارير   )ب(

  مقترحات المشروعات:  -7

  نظرة عامة على القضايا التي تّم تبيّنھا أثناء استعراض المشروعات؛  (أ)

  التعاون الثنائي؛  (ب)

  عمل:البرامج   (ج)

  ؛2014لعام  يوئنديبي)الامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (نبر  )1(    

  ؛2014لعام  يونيب)الللبيئة (امج عمل برنامج األمم المتحدة نبر  )2(    

  ؛2014لعام  يونيدو)الامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (نبر  )3(    

  ؛2014البنك الدولي لعام امج عمل نبر  )4(    

  المشروعات االستثمارية.  )د(

  )71/44(المقرر  صرف األموال لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين  -8

معايير تمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من خطط إدارة   -9
 د)). 70/21(المقرر   إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

الخيارات ية و الھيدروكلوروفلوروكربونالمواد عام للمشروعات التدليلية الموافق عليھا بشأن عرض   -10
لمشروعات اإلضافية للتدليل على التكنولوجيات البديلة المراعية للمناخ والتي تحقق كفاءة الطاقة للمواد ل

  أ)). 71/51(المقرر  الھيدروكلوروفلوروكربونية

األنشطة اإلضافية لتعظيم المنافع المناخية في قطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   -11
  ب)). 71/51 (المقرر 

تقليل اآلثار الضارة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة على المناخ إلى أقصى حد   -12
  .)71/43(المقرر 

  ).69/23(المقرر  مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخحول استعمال  تقرير مرحلي   -13

  د) و ھـ)). 71/46 حسابات الصندوق المتعدد األطراف (المقرر  -14

ز)  و) 71/48(المقرر  2016و  2015و المقترحة لعامي  2014ميزانيات أمانة الصندوق المعدلة لعام   -15
 ).ح)  و

  .الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاجتقرير   -16

  مسائل أخرى.  -17

  اعتماد التقرير.  -18

 اختتام االجتماع.  -19

  

 ----------- 
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