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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
  ال ــول مونتريـبروتوكذ ـــلتنفي

  الثمانوناالجتمــــــاع 
 2017/تشرين الثاني  نوفمبر 17إلى  13من   ،مونتريال

  

 جدول األعمال المؤقت
 

 افتتاح االجتماع. .1

 المسائل التنظيمية: .2

 اعتماد جدول األعمال؛  )أ(

 تنظيم العمل.  )ب(

 أنشطة األمانة. .3

 المسائل المالية: .4

 ؛والمصروفات حالة المساھمات   )أ(

 األرصدة والمتوافر من الموارد؛تقرير   )ب(

  حسابات الصندوق المتعدد األطراف:  )ج(

  ؛2016الحسابات الختامية لعام   )1(

 ؛2016تسوية حسابات عام   )2(

 .2020والمقترحة لعام  2019و 2018ميزانيات أمانة الصندوق المعتمدة لعامي   )د(

 بيانات وتوقعات البرامج القطرية ألغراض االمتثال. .5



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/1 
 
 

2 

 التقييم: .6

 ؛النھائي عن تقييم مشروعات مبردات المباني التقرير  )أ(

  دراسة نظرية عن تقييم قطاع خدمة التبريد؛  )ب(

 .2018مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   (ج)

 تنفيذ البرنامج: .7

  التي لديھا متطلبات إبالغ معينة؛عن المشروعات التقارير تقارير الحالة و  )أ(

  .2017 لمشروعات لعامعن إتمام االتقرير المجمع   (ب)

 تخطيط األعمال: .8

 ؛2019- 2017للصندوق المتعدد األطراف للفترة حالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة تحديث ل  )أ(

 ؛التأخيرات في تقديم الشرائح  )ب(

 ؛2020-2018 خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  )ج(

 :2020-2018خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة للفترة   )د(

 ؛الثنائيةالوكاالت  )1(

 ؛األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج  )2(

 ؛برنامج األمم المتحدة للبيئة )3(

 األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ منظمة )4(

 البنك الدولي. )5(

 مقترحات المشروعات: .9

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

 التعاون الثنائي؛  )ب(

 :2017لعام  برامج العملتعديالت على   )ج(

 ؛األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج  )1(

 األمم المتحدة للبيئةبرنامج  )2(

 األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ منظمة )3(

 .البنك الدولي )4(
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وميزانية يونيب  (ج))77/38استعراض الھيكل العام لبرنامج المساعدة على االمتثال (المقرر   )د(
 ؛2018لبرنامج المساعدة على االمتثال لعام 

 واليونيدو والبنك الدولي؛ ئنديبيلليو 2018األساسية لعام ميزانية الوحدة   )ه(

 المشروعات االستثمارية.  )و(

 بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال: المتعلقةمسائل ال .10

 (ج))؛79/42حالة المساھمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف (المقرر   )أ(

 )؛(ج)79/43فدة لألوزون (المقرر الخاصة ببدائل المواد المستن المسوحاتالتحليل العام لنتائج   )ب(

وضع المبادئ التوجيھية للتكاليف بشأن تخفيض المواد الھيدروفلوروكربونية تدريجيا   )ج(
 (ب))؛79/44) و1(78/3مشروع المعايير للتمويل (المقرران  :5المادة  بلدان في

: 23- روكربونھيدروفلوال منتج الثانوياـلالجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على   )د(
التي ترغب  22- لھيدروكلوروفلوروكربونل ستخدام المنتجةيانات األولية للمصانع المزدوجة االالب

 (د)).79/47في الغلق (المقرر 

 مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع التاسع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال. .11

 االنتاج. تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع .12

 مسائل أخرى. .13

 اعتماد التقرير. .14

 اختتام االجتماع. .15

 
     

 
  
  


