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 جدول األعمال المؤقت
 االجتماع.افتتاح  .1

 الشؤون التنظيمية: .2

 ؛إقرار جدول األعمال )أ( 

 تنظيم العمل. )ب( 

 أنشطة األمانة. .3

 .حالة المساهمات والمصروفات .4

 حالة الموارد والتخطيط: .5

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛ )أ( 

 تقارير عن األوضاع القائمة واالمتثال. )ب( 

 :2115-2113خطط أعمال  .6

 خطة األعمال المجّمعة للصندوق المتعدد األطراف؛ )أ( 

 خطط أعمال الوكاالت المنفذة: )ب( 

 الوكاالت الثنائية؛ (1)  
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 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )يوئنديبي(؛ (2)  

 برنامج األمم المتحدة للبيئة )يونيب(؛ (3)  

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو(؛ (4)  

 البنك الدولي. (5)  

 تنفيذ البرامج: .7

 الرصد والتقييم: )أ( 

 ( تقرير التقييم النهائي لمشروعات االتفاقات المتعددة السنوات؛1)  

  و( اختصاصات للدراسة النظرية بشأن تقييم المرحلة التحضيرية إلزالة المواد الهيدرو كلورو فلور 2)  
 كربونية؛          

 م الشرائح السنوية.التأخيرات في تقدي )ب( 

 مقترحات المشروعات: .8

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

 التعاون الثنائي؛ )ب( 

 برامج العمل: )ج( 

 ؛2113برنامج عمل يوئنديبي لعام  (1)  

 ؛2113برنامج عمل يونيب لعام  (2)  

 ؛2113برنامج عمل يونيدو لعام  (3)  

 .2113برنامج عمل البنك الدولي لعام  (4)  

 المشروعات االستثمارية. )د( 

ية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية )المقرر نمشروع مبادئ توجيهية لتمويل إعداد المرحلة الثا .9
66/5.) 

، 63/62، 62/62، 59/45)المقررات تقرير عن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ  .11
 (.67/32و 66/53، 65/48، 64/51

على األموال التي تحتفظ بها الصين للمرحلة األولى لخطتها من  تحققتتحويالت األموال ومعلومات عن أي فائدة  .11
جراءات التنفيذ  دوق المتعدد األطراف )المقرر الخاصة بالصن في الماضيأجل إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، وا 

 )أ( و)ب((. 68/22
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 (.61/48عمل اللجنة التنفيذية )المقرر  .12

 (.68/46و 67/37عملية التعيين لمنصب كبير الموظفين ألمانة الصندوق المتعدد األطراف )المقّرران  .13

 مقررات األطراف في اجتماعهم الرابع والعشرين بشأن تقييم اآللية المالية. .14

 .الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاجتقرير  .15

 مسائل أخرى. .16

 اعتماد التقرير. .17

 اختتام االجتماع. .18
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