
 
 

   إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانوني وثانالاالجتمــــــاع 

 2018 ديسمبر/ كانون األول 7إلى  3من   ،مونتريال
  

 المؤقتجدول األعمال 
 

 افتتاح االجتماع. .1

 المسائل التنظيمية: .2

 جدول األعمال؛ إقرار  )أ(

 تنظيم العمل.  )ب(

 أنشطة األمانة. .3

 المسائل المالية: .4

 ؛والمصروفاتحالة المساهمات   )أ(

 توافر الموارد؛األرصدة  وعن تقرير   )ب(

  (ج)).81/3وتوافر الموارد (المقرر  لصندوق المتعدد األطرافحالة المساهمات اإلضافية ل  )ج(

  حسابات الصندوق المتعدد األطراف:  (د)

  ؛2017الحسابات النهائية لعام   )1(

  ؛2017تسوية حسابات عام   )2(
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 .2021والمقترحة لعام  2020و 2019ميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليها لعامي   )ه(

 بيانات وتوقعات البرامج القطرية ألغراض االمتثال. .5

 التقييم: .6

 ؛2017مقابل خطط أعمالها لعام تقييم أداء الوكاالت المنفذة   )أ(

 ؛تقييم قطاع خدمة التبريد النهائي عنالتقرير   )ب(

نظرية عن تقييم أنشطة إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اللدراسة ا  )ج(
 ؛يذ تعديل كيغاليللمساعدة في تنف

  .2019مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   )د(

 تنفيذ البرنامج: .7

 ؛2017ديسمبر/ كانون األول  31المرحلية حتى ر تقاريال  )أ(

  التقرير المرحلي المجمع؛  )1(

  الوكاالت الثنائية؛  )2(

  ؛األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج   )3(

  برنامج األمم المتحدة للبيئة؛  )4(

  ؛األمم المتحدة للتنمية الصناعية منظمة  )5(

 البنك الدولي؛  )6(

  متطلبات إبالغ معينة؛التي لديها عن المشروعات التقارير   )ب(

لمواد المستنفدة لألوزون تقرير موجز عن المشروعات التجريبية للتخلص من ا  )ج(
  ؛)ه)(79/18  (المقرر

  .2018لمشروعات لعام عن إتمام االتقرير المجمع   (د)

 تخطيط األعمال: .8

 ؛2020- 2018للصندوق المتعدد األطراف للفترة حالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة تحديث ل  )أ(

 ؛التأخيرات في تقديم الشرائح  )ب(

 ؛2021-2019خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة   )ج(

 :2021-2019خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة للفترة   )د(

  الوكاالت الثنائية؛ )1(
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  ؛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 تبيّنها أثناء استعراض المشروعات؛  )أ(

 التعاون الثنائي؛  )ب(

 برامج العمل:تعديالت على   )ج(

 ؛2018لعام  األمم المتحدة اإلنمائيعمل برنامج برنامج تعديالت  )1(

 ؛2018األمم المتحدة للبيئة لعام برنامج برنامج عمل تعديالت  )2(

 ؛2018األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام  منظمةبرنامج عمل تعديالت  )3(

 .2018برنامج عمل البنك الدولي لعام تعديالت  )4(

 ؛2019لليونيب لعام  برنامج المساعدة على االمتثالميزانية   )د(

  والبنك الدولي؛تكاليف الوحدة األساسية ليوئنديبي واليونيدو   (ه)

 .المشروعات االستثمارية  (و)

استعراض نظام التكاليف اإلدارية: الواجبات والتكاليف المرتبطة بوحدات إدارة المشروعات  .10
 (و)).79/41  (المقرر

  المسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال: .11

تخفيض التدريجي للمواد جميع الجوانب المتعلقة بقطاع خدمة التبريد التي تدعم ال  (أ)
  (ج))؛80/76(المقرر  الهيدروفلوروكربونية

لمداوالت األطراف في االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية واالجتماع  لخصم  (ب)
الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 

  (ب))؛81/67عن المسائل ذات الصلة بكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 

منهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيض اإلجمالي المستدام لقطاعي عداد إل االعتبارات الرئيسية  (ج)
  ه))؛(81/67االستهالك واإلنتاج بموجب تعديل كيغالي (المقرر 

: 5في بلدان المادة لمواد الهيدروفلوروكربونية للتمويل التخفيض التدريجي المبادئ التوجيهية إعداد   (د)
  ؛))و(81/67لمقرر (ا لتمويلة باخاصالمعايير المشروع 
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 23-الهيدروفلوروكربونالمنتج الثانوي الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على   )ه(
 ).81/68 (المقرر

المسائل المتعلقة بالصندوق المتعدد األطراف الناجمة عن االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية  .12
 .بروتوكول مونتريالواالجتماع الثالثين لألطراف في 

 تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع االنتاج. .13

 مسائل أخرى. .14

 اعتماد التقرير. .15

 اختتام االجتماع. .16

  
     

  


