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 رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
 الثمانونو الثامناالجتمــــــاع 

 1 2021 تشرين الثاني /رنوفمب 19 إلى 15من   ،مونتريال
 

 

 جدول األعمال المؤقت
 

 .افتتاح االجتماع .1

 :المسائل التنظيمية .2

 إقرار جدول األعمال؛ (أ)

 .تنظيم العمل (ب)

 .أنشطة األمانة .3

 :المسائل المالية .4

 حالة المساهمات والمصروفات؛ (أ)

 تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛ (ب)

 : حسابات الصندوق المتعدد األطراف (ج)

 ؛2020الحسابات الختامية لعام  (1)

 ؛2020تسوية حسابات عام  (2)

                                                 
 (19-)كوفيد  كورونا  فيروس  بسببألول ن اوديسمبر/ كانو تشرين الثانينوفمبر/ ن الدورات في اجتماعات عبر االنترنت وعملية الموافقة فيما بيستعقد   1
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وميزانيات أمانة الصندوق المقترحة لعام  2023و 2022الموافقة على ميزانيتي عامي  (3)

2024. 

 .بيانات البرامج القطرية وآفاق االمتثال .5

 : التقييم .6

 ؛ 2020تقييم أداء الوكاالت المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام  (أ)

 دراسة نظرية لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة؛  (ب)

 .2022مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  (ج)

 :البرنامج تنفيذ .7

  :2020كانون األول /ديسمبر 31التقرير المرحلي في  (أ)

 التقرير المرحلي المجمع؛ (1)

 الوكاالت الثنائية؛ (2)

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ (3)

 برنامج األمم المتحدة للبيئة؛ (4)

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ (5)

 البنك الدولي؛ (6)

 تقارير عن المشروعات ذات متطلبات اإلبالغ المحددة؛  (ب)

 . 2021التقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام  (ج)

 :تخطيط األعمال .8

-2021معلومات ُمحدَّثة عن حالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  (أ)

2023  

 التأخيرات في تقديم الشرائح؛ (ب)

 ؛ 2024-2022دوق المتعدد األطراف للفترة خطة األعمال المجمعة للصن (ج)

 :2024-2022خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة للفترة  (د)

 الوكاالت الثنائية؛ (1)

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ (2)
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 برنامج األمم المتحدة للبيئة؛ (3)

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ (4)

 .البنك الدولي (5)

 : مقترحات المشروعات .9

 ن المشاكل التي ظهرت أثناء استعراض المشروعات؛ لمحة عامة ع (أ)

 التعاون الثنائي؛ (ب)

 :تعديالت برامج العمل (ج)

 ؛2021تعديالت برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام  (1)

 ؛2021تعديالت برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام  (2)

 ؛2021تعديالت برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام  (3)

 ؛2021تعديالت برنامج عمل البنك الدولي لعام  (4)

 ؛2022ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لعام  (د)

األمم المتحدة للتنمية الصناعية تكاليف الوحدات األساسية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة  (ه)

 ؛2022والبنك الدولي لعام 

 .المشروعات االستثمارية (و)

نظرة عامة على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ التراخيص والحصص التي تم إعدادها بدعم  .10

 (84/85المقرر )من الصندوق المتعدد األطراف 

 ((. د)74/51المقرر )ذلك مستويات التمويل استعراض مشروعات التعزيز المؤسسي، بما في  .11

 ((. ج)86/92المقرر )تحليل نظام التكاليف اإلدارية وتمويل الوحدات األساسية  .12

تحديث لتحليل اآلثار المترتبة على التنفيذ الموازي أو المتكامل ألنشطة إزالة المواد  .13

 ((.1()ب)84/86المقرر )الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون 

 :مسائل متعلقة بتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال .14

التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض  (أ)

 ؛ ((د)83/65المقرر )مشروع معايير التمويل : 5بالمادة 

االستراتيجيات والتدابير السياساتية وااللتزامات المحتملة، فضال عن المشروعات واألنشطة التي  (ب)

دروفلوروكربون لبلدان العاملة يمكن إدماجها ضمن المرحلة األولى من خطط التخفيض التدريجي للهي
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المقرر )لضمان وضع حدود للنمو والتخفيضات المستدامة في استهالك الهيدروفلوروكربون  5بالمادة 

 ؛ (87/49

تحليل مستوى وطرائق تمويل التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد  (ج)

 ؛((2()ب)84/86و( ب)83/65المقرران )

من  24صف أفضل الممارسات والطرق للجنة التنفيذية لكي تنظر في تفعيل الفقرة تقرير تجميعي ي (د)

 ؛ ((ب)84/87المقرر ) 28/2المقرر 

تحليل ومعلومات عن التكاليف اإلضافية ومدتها، وجدوى تكاليف جميع المشروعات االستثمارية  (ه)

 ؛ ((أ) 84/87المقرر )المعتمدة في قطاعات التصنيع وقطاعاته الفرعية ذات الصلة 

الصادر عن األطراف  2/28من المقرر  16ورقة عن وسائل تفعيل الفقرة : كفاءة استخدام الطاقة (و)

 (84/88المقرر )الصادر عن األطراف  5/30من المقرر  2والفقرة 

 23-الجوانب الرئيسية للتكنولوجيات الخاصة بالرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون (ز)

 ( 87/52و 86/96و 86/95المقررات )

تقرير عن التقدم المحرز في عملية التوظيف لشغل منصب كبير موظفي أمانة الصندوق المتعدد األطراف  .15

  ((.د) 87/54المقرر )

 .تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج .16

 .مسائل أخرى .17

 .اعتماد التقرير .18

 .اختتام االجتماع .19
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