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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
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  الرابع والسبعوناالجتمــــــاع 

 2015مايو/أيار  22-18، مونتريال
 
  

  جدول األعمال المؤقت
  
  افتتاح االجتماع.  -1

  الشؤون التنظيمية:  -2

  إقرار جدول األعمال؛  (أ)

  تنظيم العمل.  (ب)

  أنشطة األمانة.  -3

  حالة المساھمات والمصروفات.  -4

  حالة الموارد والتخطيط:  -5

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛  (أ)

التخطيط المالي لفترة الثالث سنوات و 2017-2015 الفترة خطط أعمالتحديث عن تنفيذ   ) (ب
 ؛2015-2017

  التأخيرات في تقديم الشرائح.  (ج)

  تنفيذ البرامج:  -6

    الرصد والتقييم:  (أ)

  ؛2015عام المشروعات في  إلنجازالتقرير المجمع   )1(

 تقرير عن قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات؛  )2(
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تقرير نھائي عن تقييم مشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع   )3(
  الرغاوى؛

الھيدروكلوروفلوروكربونية في اختصاصات دراسة نظرية عن مشروعات إزالة المواد   )4(
قطاع تصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء وعن مشروعات تدليلية رائدة بشأن التخلص 

  (ب))؛73/7من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرھا (المقرر 

  بيانات البرامج القطرية وآفاق االمتثال؛  (ب)

  الغ محددة.تقارير الحالة وتقارير عن المشروعات ذات متطلبات إب  (ج)

  مقترحات المشروعات:  -7

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

  التعاون الثنائي؛  (ب)

  برامج العمل:  (ج)

  ؛2015لعام (اليوئنديبي)  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  )1(    

  ؛2015لعام برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)   )2(    

  ؛2015لعام منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)   )3(    

  ؛2015البنك الدولي لعام   )4(    

  المشروعات االستثمارية.  (د)

تحليل االستھالك المتبقي المؤھل من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في مختلف القطاعات والقطاعات   -8
  (د)).72/40لمقرر الفرعية ذات األھمية المحتملة للتدليل (ا

مشروع معايير لتمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من   -9
  ).73/64خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 

  (ب)).61/43استعراض تمويل مشروعات التعزيز المؤسسي (المقرر   -10

  )).1(ب)(72/42ة توحيد حسابات الصندوق المتعدد األطراف (المقرر تقرير عن حال  -11

) الصادر عن االجتماع السادس والعشرين لألطراف بشأن تمويل إضافي 4(الفقرة  XXVI/9متابعة للمقرر   -12
  إلجراء جرد أو دراسات استقصائية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون.

  إلى االجتماع السابع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال.مشروع تقرير اللجنة التنفيذية   -13

  .الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاجتقرير   -14

  مسائل أخرى.  -15

  اعتماد التقرير.  -16

 اختتام االجتماع.  -17

 

----- 
  

  


