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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونو لثاالثاالجتمــــــاع 

 2019مايو/أيّار   31إلى  27من   ،مونتريال
 

 جدول األعمال المؤقت
 

 افتتاح االجتماع. .1

 المسائل التنظيمية: .2

 إقرار جدول األعمال؛  )أ(

 تنظيم العمل.  )ب(

 أنشطة األمانة. .3

 المسائل المالية: .4

 ؛والمصروفاتحالة المساهمات   )أ(

 تقرير عن األرصدة  وتوافر الموارد؛  )ب(

  ؛))ب(82/3حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف وتوافر الموارد (المقرر   (ج)

  (ز)).82/5(المقرر  2017تسوية حسابات عام   (د)

 راض االمتثال.بيانات وتوقعات البرامج القطرية ألغ .5
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 التقييم: .6

عن تقييم أنشطة إعداد خطط إدارة إزالة المواد المنقحة الدراسة النظرية   (أ)
 الهيدروكلوروفلوروكربونية للمساعدة في تنفيذ تعديل كيغالي؛

  اختصاصات للدراسة النظرية عن تقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال؛  )ب(

  كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة.تقييم  اختصاصات للدراسة النظرية عن  (ج)

 تنفيذ البرنامج: .7

 ؛التي لديها متطلبات إبالغ معينةالحالة وتقارير عن المشروعات تقارير   )أ(

 .2019لمشروعات لعام عن إتمام االتقرير المجمع   )ب(

 تخطيط األعمال: .8

 ؛2021- 2019للصندوق المتعدد األطراف للفترة حالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة تحديث ل  )أ(

 .التأخيرات في تقديم الشرائح  )ب(

  مقترحات المشروعات: .9

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

 التعاون الثنائي؛  )ب(

 برامج العمل:  (ج)

 ؛2019لعام  األمم المتحدة اإلنمائيعمل برنامج برنامج  )1(

 ؛2019برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام  )2(

 ؛2019برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام  )3(

 .2019برنامج عمل البنك الدولي لعام  )4(

 .المشروعات االستثمارية  (د)

نظرة عامة على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص والحصص التي تم إعدادها بدعم  .10
 .)(ج)82/86من الصندوق المتعدد األطراف (المقرر 

حسب البلد بشأن وحدات إدارة المشروعات، والتعزيز المؤسسي،  ية: تحليلداراستعراض نظام التكاليف اإل .11
والوكاالت المنفذة، بما في ذلك األنشطة والتمويل في إطار برنامج المساعدة على االمتثال، والوحدات األساسية 

 مات عن التحقق المستقل على المستوى الوطنيومعلو ،والعناصر األخرى من نظام التكاليف اإلدارية
 (ب)).82/82  (المقرر
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  المسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال: .12

  كفاءة استخدام الطاقة:  (أ)

من المقرر  2، والفقرة XXVIII/2من المقرر  16الوسائل لتفعيل الفقرة ورقة عن  )1(
5/XXX (ج))؛82/83(المقرر  لألطراف 

معلومات عن الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تقوم بحشد الموارد ورقة عن  )2(
لكفاءة استخدام الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التدريجي للمواد 

 ))؛د(82/83(المقرر  الهيدروفلوروكربونية

استخدام  موجز لتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المسائل المتعلقة بكفاءة )3(
  ))؛و(82/83(المقرر  )ه(82/83الطاقة فيما يتعلق بالمسائل المحددة في المقرر 

: 5في بلدان المادة لمواد الهيدروفلوروكربونية للتمويل التخفيض التدريجي إعداد المبادئ التوجيهية   )ب(
  )؛82/84(المقرر  مشروع المعايير الخاصة بالتمويل

 23-الهيدروفلوروكربونالمنتج الثانوي الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على   )ج(
 ).82/85 (المقرر

 ).)ه(81/7سياسات المنظور الجنساني المحتملة للصندوق المتعدد األطراف (المقرر  .13

 الحادياالجتماع  إلىلتنفيذ بروتوكول مونتريال لصندوق المتعدد األطراف مشروع تقرير اللجنة التنفيذية ل .14
 .الثالثين لألطرافو

 تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع االنتاج. .15

 مسائل أخرى. .16

 اعتماد التقرير. .17

 اختتام االجتماع. .18

 
     
 


