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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمــــــاع التاسع والسبعون
بانكوك ،من  3إلى  7يوليه  /تموز2017
جدول األعمال المؤقت
.1

افتتاح االجتماع.

.2

المسائل التنظيمية:
)أ(

اعتماد جدول األعمال؛

)ب(

تنظيم العمل.

.3

أنشطة األمانة.

.4

المسائل المالية:
)أ(

حالة المساھمات والصرف؛

)ب(

تقرير األرصدة والمتوافر من الموارد.

.5

بيانات وتوقعات البرامج القطرية ألغراض االمتثال.

.6

التقييم:

.7

)أ(

تقييم أداء الوكاالت المنفذة فى ضوء خطط أعمال 2016؛

)ب(

تعديل برنامج عمل الرصد والتقييم لعام ) 2017المقرر )7/77ب((.

تنفيذ البرنامج:
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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)أ(

.8

.9

التقارير المرحلية فى  31ديسمبر /كانون األول :2016
)(1

التقرير المرحلي المجمع؛

)(2

الوكاالت الثنائية؛

)(3

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ؛

)(4

برنامج األمم المتحدة للبيئة؛

)(5

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ؛

)(6

البنك الدولي.

)ب(

تقارير عن المشروعات التي لديھا متطلبات إبالغ معينة؛

)ج(

التقرير المجمع للمشروعات المنتھية لعام 2017؛

)د(

تقرير حصر خط األساس للمنشئات )المقرر .(5/77

تخطيط األعمال:
)أ(

تحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة 2019-2017؛

)ب(

التأخيرات في تقديم الشرائح.

مقترحات المشروعات:
)أ(

نظرة عامة على القضايا التي ت ّم تبيّنھا أثناء استعراض المشروعات؛

)ب(

التعاون الثنائي؛

)ج(

برامج العمل:
)(1

برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام 2017؛

)(2

برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام 2017؛

)(3

برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام .2017

)د(

استعراض الھيكل العام لبرنامج المساعدة على االمتثال )المقرر )38/77ج((؛

)ه(

المشروعات االستثمارية.

.10

تقرير عن استعراض نظام التكاليف اإلدارية وميزانية تمويل وحدته األساسية )المقرر .(69/75

.11

مسائل تتعلق بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال:
)أ(

حالة المساھمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف )المقرر )1/78ج((؛
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)ب(

التحليل العام لنتائج المسوحات الخاصة ببدائل المواد المستنفدة لألوزون )المقرر (53/74؛

)ج(

وضع المبادئ التوجيھية للتكاليف بشأن تخفيض المواد الھيدروفلوروكربونية تدريجيا
في بلدان المادة :5
)(1

مشروع المعايير للتمويل )المقرر (3/78؛

)(2

مشروع مبادئ توجيھية ألنشطة التمكين )المقرر )4/78أ((؛

)د(

الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على الھيدروفلوروكربون 23-كمنتج فرعي
)المقرر (5/78؛

)ه(

اإلجراءات التي تتخذھا بلدان المادة  5التي لديھا سنوات خط أساس لالستھالك من  2020إلى
 2022للحصول على مساھمات طوعية إضافية لألنشطة التمكينية.

.12

تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع االنتاج.

.13

مسائل أخرى.

.14

اعتماد التقرير.

.15

اختتام االجتماع.
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