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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمــــــاع السابع والسبعون
مونتريال ،من  28نوفمبر  /تشرين الثاني إلى  2ديسمبر /كانون األول 2016

جدول األعمال المؤقت
.1

افتتاح االجتماع.

.2

الشؤون التنظيمية:
)أ(

إقرار جدول األعمال؛

)ب( تنظيم العمل.
.3

أنشطة األمانة.

.4

حالة المساھمات والمصروفات.

.5

حالة الموارد والتخطيط:
)أ( تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛
)ب( تحديث عن تنفيذ خطط األعمال للفترة 2018 - 2016؛
)ج( التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية.

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونت﷼
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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.6

تنفيذ البرامج:
)أ( الرصد والتقييم
) (1التقرير المج ّمع إلنجاز المشروعات لعام 2016؛
) (2تقرير عن قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات )المقرر  6/76ب(؛
) (3تقرير نھائي عن تقييم مشروعات إزالة الھيدرو كلورو فلورو كربون في قطاع تصنيع
التبريد وتكييف الھواء؛
) (4مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام .2017
)ب( التقرير المرحلي بتاريخ  31ديسمبر/كانون األول :2015
) (1التقرير المرحلي المج ّمع؛
) (2الوكاالت الثنائية؛
) (3برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )يوئنديبي(؛
) (4برنامج األمم المتحدة للبيئة )يونيب(؛
) (5منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو(؛
) (6البنك الدولي.
)ج( تقييم تنفيذ خطط أعمال عام 2015؛
)د( بيانات البرامج القطرية وآفاق االمتثال؛
)ھـ( تقرير عن المشروعات ذات متطلبات إبالغ محددة.

.7

خطط األعمال لفترة :2019 - 2017
)أ( خطة األعمال المج ّمعة للصندوق المتعدد األطراف؛
)ب( خطط األعمال للوكاالت الثنائية والمنفذة؛
) (1الوكاالت الثنائية؛
) (2برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )يوئنديبي(؛
) (3برنامج األمم المتحدة للبيئة )يونيب(؛
) (4منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو(؛
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) (5البنك الدولي.
.8

مقترحات المشروعات:
)أ( نظرة عامة على القضايا التي ت ّم تبيّنھا أثناء استعراض المشروعات؛
)ب( التعاون الثنائي؛
)ج( التعديالت على برامج العمل لعام :2016
) (1برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )يوئنديبي(؛
) (2برنامج األمم المتحدة للبيئة )يونيب(؛
) (3منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو(؛
) (4البنك الدولي.
)د( ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب لعام 2017؛
)ھـ( تكاليف الوحدة األساسية لعام  2017لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي؛
)و( المشروعات االستثمارية.

.9

حساب مستوى التكاليف اإلضافية لعملية تحويل خطوط صناعة المبادالت الحرارية في الشركات المتحولة
إلى تكنولوجيا الــ.HC-290

10

مسائل متعلقة باللجنة التنفيذية ناجمة عن االجتماع اللثامن و العشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال.

11

استعراض عملية اللجنة التنفيذية )المقرر  55/76ب(.

 .12حسابات الصندوق المتعدد األطراف:
)أ( الحسابات النھائية لعام 2015؛
)ب( تسوية حسابات عام .2015
 .13ميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليھا لألعوام  2018 ،2017، 2016 ،2015وميزانيتھا المقترحة
لعام .2019
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 .14تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج.
 .15مسائل أخرى.
 .16اعتماد التقرير.
 .17اختتام االجتماع.
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