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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمــــــاع السادس والسبعون
مونتريال 13-9 ،مايو  /أيار 2016

جدول األعمال المؤقت
-1

افتتاح االجتماع.

-2

الشؤون التنظيمية:
)أ(

إقرار جدول األعمال؛

)ب(

تنظيم العمل.

-3

أنشطة األمانة.

-4

حالة المساھمات والمصروفات.

-5

حالة الموارد والتخطيط:

-6

)أ(

تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛

)ب(

تحديث عن حالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للفترة  2018-2016للصندوق المتعدد األطراف؛

)ج(

التأخيرات في تقديم الشرائح.

تنفيذ البرامج:
)أ(

الرصد والتقييم:
)(1

تقرير عن إتمام المشروعات لعام 2016؛

)(2

تقرير عن قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات؛

)ب(

بيانات البرامج القطرية وآفاق االمتثال؛

)ج(

تقارير الحالة وتقارير عن المشروعات ذات متطلبات إبالغ محددة؛
إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونت﷼
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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)د(
-7

القضايا المتعلقة بتسجيل المبالغ المنصرفة ومواعيد اإلنجاز المقررة لشرائح االتفاقات المتعددة
السنوات )المقرر )10/75ج((.

مقترحات المشروعات:
)أ(

نظرة عامة على القضايا التي ت ّم تبيّنھا أثناء استعراض المشروعات؛

)ب(

التعاون الثنائي؛

)ج(

برامج العمل:

)د(

)(1

برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي( لعام 2016؛

)(2

برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب( لعام 2016؛

)(3

برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( لعام 2016؛

)(4

برنامج عمل البنك الدولي لعام 2016؛

المشروعات االستثمارية.

-8

حساب التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية لبدائل قطاع الرغاوي )المقرر .(28/75

-9

حساب مستوى التكاليف اإلضافية لتحويل خطوط تصنيع مبادالت الحرارة في الشركات التي تتحول إلى
تكنولوجيا ) R-290المقرر )43/75و((.

-10

نموذج مشروع اتفاقات المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
)المقرر .(66/75

-11

تسوية حسابات عام ) 2014المقرر )71/75د((.

-12

الموافقة على ميزانيات أمانة الصندوق لألعوام  2016و 2017و) 2018المقرر )72/75ج((.

-13

استعراض تشغيل اللجنة التنفيذية )المقرر )70/73ح((.

-14

مشروع تقرير اللجنة التنفيذية المقدم إلى االجتماع الثامن والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال.

-15

تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج.

-16

مسائل أخرى.

-17

اعتماد التقرير.

-18

اختتام االجتماع.
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