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 رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
 الثمانونالحادي واالجتمــــــاع 

 2018حزيران / يونيه 22إلى  18من   ،مونتريال
 

 جدول األعمال المؤقت
 

 افتتاح االجتماع. .1

 المسائل التنظيمية: .2

 جدول األعمال؛ إقرار (أ)

 تنظيم العمل. (ب)

 أنشطة األمانة. .3

 المسائل المالية: .4

 ؛والمصروفاتحالة المساهمات  (أ)

 تقرير األرصدة والمتوافر من الموارد؛ (ب)

 )ج((.80/74وتوافر الموارد )المقرر  لصندوق المتعدد األطرافحالة المساهمات اإلضافية ل (ج)

 بيانات وتوقعات البرامج القطرية ألغراض االمتثال. .5

 التقييم: .6

 ؛حلة الثانية من تقييم قطاع خدمة التبريدالمري عن ولالتقرير األ (أ)
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نظرية عن تقييم أنشطة إعداد خطط إدارة إزالة المواد اللدراسة اصالحيات  (ب)

 )ب((؛80/9الهيدروكلوروفلوروكربونية للمساعدة في تنفيذ تعديل كيغالي )المقرر 

وكول الجنساني في مشروعات وسياسات بروتمراعات المنظور تعميم دراسة نظرية عن تقييم  (ج)

 مونتريال.

 تنفيذ البرنامج: .7

 التي لديها متطلبات إبالغ معينة؛عن المشروعات التقارير تقارير الحالة و (أ)

 .2018لمشروعات لعام عن إتمام االتقرير المجمع  )ب(

 تخطيط األعمال: .8

والتخطيط المالي لفترة للصندوق المتعدد األطراف حالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة تحديث ل (أ)

 ؛2020-2018الثالث السنوات 

 .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)

 ؛2018لعام  األمم المتحدة اإلنمائيعمل برنامج برنامج  (1)

 ؛2018األمم المتحدة للبيئة لعام برنامج برنامج عمل  (2)

 ؛2018األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام  منظمةبرنامج عمل  (3)

 .2018برنامج عمل البنك الدولي لعام  (4)

التقرير النهائي عن استعراض الهيكل الشامل لبرنامج المساعدة على االمتثال  (د)

 ((؛1)ب()80/55 )المقرر

 .المشروعات االستثمارية )ه(

 بروتوكول مونتريال:المسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي على  .10

: 5في بلدان المادة لمواد الهيدروفلوروكربونية للتمويل التخفيض التدريجي إعداد المبادئ التوجيهية  )أ(

 ؛()ب(80/76)ب( و79/44و (ط)78/3 ات)المقرر لتمويلة باخاصالمعايير المشروع 

 23-الهيدروفلوروكربونالمنتج الثانوي الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على  )ب(

 .()ب(80/77و)ه( 79/47و)ه( 78/5 ات)المقرر
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االنعكاسات على مؤسسات الصندوق المتعدد األطراف من حيث أعباء العمل المتوقعة خالل السنوات  .11

 لمواد الهيدروفلوروكربونيةلتدريجي لض ايخفلتبما في ذلك ما يتعلق بتعديل كيغالي ل ،القادمة

 .)و((80/34 )المقرر

 ثالثينإلى االجتماع الللصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال مشروع تقرير اللجنة التنفيذية  .12

 لألطراف.

 تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع االنتاج. .13

 اعتماد التقرير. .14

 اختتام االجتماع. .15

 

     
 


