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اللجنــة التنفيـذيــــة للﺻنــدوق المــتﻌــدد اﻷطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
اﻻجتمــــــاع الﺨاﻣﺲ والثمانون
ﻣونتريال ،ﻣﻦ  25إلى  29ﻣايو/أيار 2020
ﻣﺆجﻞ :ﻣﻦ  19إلى  22يوليه /تموز *2020

جدول اﻷعمال المؤقت
.1

افتتاح اﻻجتماع.

.2

المسائﻞ التنظيمية:
)أ(

إقرار جدول اﻷعمال؛

) ب(

تنظيم العمﻞ.

.3

أنشطة اﻷﻣانة.

.4

المسائﻞ المالية:

*

)أ(

حالة المساهمات والمصروفات؛

) ب(

تقرير عﻦ اﻷرصدة وتوافر الموارد.

ﺑسﺒﺐ فيروس كورونا )كوفيد(19-
إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد اﻷطراف لتنفيذ بروتوكول مونت﷼
قد تصدر دون إخﻼل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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.5

ﺑيانات وتوقعات الﺒراﻣج القطرية ﻷغراض اﻻﻣتثال.

.6

التقييم:
)أ(

الدراسة النظرية عﻦ تقييم استداﻣة إنجازات ﺑروتوكول ﻣونتريال؛

)ب(

اختصاصات الدراسة النظرية لتقييم الشﺒكات اﻹقليمية لموظفي اﻷوزون الوطنييﻦ؛

)ج(
.7

.8

.9

)(1

الدراسة النظرية؛

)(2

اختصاصات للمرحلة الثانية؛

اختصاصات للدراسة النظرية لتقييم المشروعات اﻹيضاحية للﺒدائﻞ ﻣنﺨفضة إﻣكانية اﻻحترار
العالمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكرﺑونية؛

تنفيذ الﺒرناﻣج:
)أ(

تقارير الﺤ الة والتقارير عﻦ المشروعات التي لديها ﻣتطلﺒات إﺑﻼغ ﻣعينة؛

) ب(

التقرير المجمع عﻦ إتمام المشروعات لعام .2020

تﺨطيط اﻷعمال:
)أ(

تﺤديث لﺤالة تنفيذ خطة اﻷعمال المجمعة للصندوق المتعدد اﻷطراف للفترة 2022-2020؛

) ب(

التأخيرات في تقديم الشرائح.

ﻣقترحات المشروعات:
)أ(

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

) ب(

التعاون الثنائي؛

)ج(

ﺑراﻣج العمﻞ:

)د(

)(1

ﺑرناﻣج عمﻞ ﺑرناﻣج اﻷﻣم المتﺤدة اﻹنمائي لعام 2020؛

)(2

ﺑرناﻣج عمﻞ ﺑرناﻣج اﻷﻣم المتﺤدة للﺒيئة لعام 2020؛

)(3

ﺑرناﻣج عمﻞ ﻣنظمة اﻷﻣم المتﺤدة للتنمية الصناعية لعام 2020؛

المشروعات اﻻستثمارية.

نظرة عاﻣة على النظم الجارية للرصد واﻹﺑﻼغ والتﺤقق وإنفاذ الترخيص والﺤصص التي تم إعدادها ﺑدعم
.10
ﻣﻦ الصندوق المتعدد اﻷطراف )المقرر .(85/84
.11

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

.12

المسائﻞ ذات الصلة ﺑتعديﻞ كيغالي على ﺑروتوكول ﻣونتريال:
2
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)أ(

إعداد المﺒادئ التوجيهية لتمويﻞ التﺨفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكرﺑونية في ﺑلدان المادة :5
ﻣشروع المعايير الﺨاصة ﺑالتمويﻞ )المقرر ) 65/83د((؛

)ب(

وثيقة تناقﺶ اﻻستراتيجيات المﺤتملة ،وتداﺑير السياسات واﻻلتزاﻣات ،وكذلك المشروعات واﻷنشطة
التي يمكﻦ إدراجها ضمﻦ المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطط التﺨفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكرﺑونية
لﺒلدان المادة  5لضمان الﺤد ﻣﻦ النمو والتﺨفيضات المستداﻣة في استهﻼك المواد
الهيدروفلوروكرﺑونية )المقرر )54/84ب(؛

)ج(

ﻣسودة المﺒادئ التوجيهية ﻹعداد خطط التﺨفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكرﺑونية لﺒلدان المادة
) 5المقرر )54/84أ((؛

)د(

تﺤليﻞ ﻣستوى وطرائق تمويﻞ التﺨفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكرﺑونية في قطاع خدﻣة التﺒريد
)المقرران )65/83ب( و)86/84ب()((2؛

)هـ(

تقرير ﻣجمع يصف أفضﻞ الممارسات والوسائﻞ للجنة التنفيذية للنظر في تفعيﻞ الفقرة  24ﻣﻦ المقرر
) 2/XXVIIIالمقرر )87/84ب((؛

)و(

كفاءة استﺨدام الطاقة:

)ز(

)(1

ورقة عﻦ الوسائﻞ لتفعيﻞ الفقرة  16ﻣﻦ المقرر  ،2/XXVIIIوالفقرة  2ﻣﻦ المقرر
 5/XXXلﻸطراف )المقرر (88/84؛

)(2

إطار للتشاور ﻣع الصناديق والمﺆسسات المالية ذات الصلة ﻻستكشاف إﻣكانية حشد الموارد
المالية اﻹضافية للﺤفاظ على كفاءة استﺨدام الطاقة أو تعزيزها عند استﺒدال المواد
الهيدروفلوروكرﺑونية ﺑغازات تﺒريد ﻣنﺨفضة إﻣكانية اﻻحترار العالمي في قطاع التﺒريد
وتكييف الهواء )المقرر (89/84؛

الجوانﺐ الرئيسية ذات الصلة ﺑتكنولوجيات الرقاﺑة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكرﺑون23-
)المقرران  90/84و.(91/84

.13

تقرير الفريق الفرعي المعني ﺑقطاع اﻻنتاج.

.14

ﻣسائﻞ أخرى.

.15

اعتماد التقرير.

.16

اختتام اﻻجتماع.
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