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 ؛الطاقة في قطاع الخدمة استخدام لتقييم كفاءة نظريةدراسة  (أ)

 .2021مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  (ب)

 تنفيذ البرنامج: .7

 ؛محددةالبالغ اإلمتطلبات ذات  اتعورحالة وتقارير عن المشعن التقارير  (أ)
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 ؛اتأثناء استعراض المشروع تبينهانظرة عامة على القضايا التي تم  (أ)

 ؛التعاون الثنائي (ب)

 برامج العمل:     )ج( 

 ؛2021لعام  )اليوئنديبي( المتحدة اإلنمائيألمم برنامج عمل برنامج ا (1)

 ؛ 2021لعام  )اليونيب( برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة (2)

 ؛2021لعام  (اليونيدومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )برنامج عمل  (3)

 ؛2021نامج عمل البنك الدولي لعام بر (4)

 استثمارية. اتعومشر      )د( 

دعم من بالتي تم تطويرها  القابلة لإلنفاذ الحصصولرصد واإلبالغ والتحقق والتراخيص نظم اعرض عام ل .10

 (.84/85متعدد األطراف )المقرر الالصندوق 

 )د((. 74/51، بما في ذلك مستويات التمويل )المقرر استعراض مشروعات التعزيز المؤسسي  .11

بونية روفلوروكريدروكلوألنشطة إزالة المواد الهتكامل تحديث لتحليل اآلثار المترتبة على التنفيذ الموازي أو الم  .12

 ((.1)ب( ) 84/86)المقرر  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي التخفيض وأنشطة 

 مسائل متعلقة بتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال: . 13

ع : مشرو5 في بلدان المادة للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي للتخفيض وضع مبادئ توجيهية  (أ)

 ؛)د(( 83/65ايير للتمويل )المقرر مع



UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/1 

 

 

3 

ألنشطة وا اتعوالمشر وكذلك، تدابير السياسات وااللتزاماتوثيقة تناقش االستراتيجيات المحتملة و (ب)

 كربونيةللمواد الهيدروفلوروالتدريجي التخفيض التي يمكن دمجها في المرحلة األولى من خطط 

المواد ن حدود النمو والتخفيضات المستدامة في استهالك لضما 5لبلدان المادة 

 )ب((؛ 84/54)مقرر  الهيدروفلوروكربونية

دان لبل للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي التخفيض مشروع مبادئ توجيهية إلعداد خطط  (ج)

 ؛(86/93)المقرر  5 المادة

دمة في قطاع خ روكربونيةللمواد الهيدروفلوالتدريجي التخفيض تحليل مستوى وطرائق تمويل  (د)

 ؛((2)ب( ) 84/86)ب( و  83/65رران التبريد )المق

 من 24لفقرة تنظر في تفعيل ا لكيللجنة التنفيذية أفضل الممارسات والطرق  تقرير تجميعي يصف)هـ(     

 ؛)ب(( 84/87)المقرر  28/2المقرر 

الستثمارية ا اتعوالتكلفة لجميع المشرمات عن التكاليف اإلضافية ومدتها، وفعالية تحليل ومعلو )و(    

 ؛)أ(( 84/87ية ذات الصلة )المقرر المعتمدة في قطاعات التصنيع والقطاعات الفرع

 كفاءة الطاقة:     )ز(  

 XXX/5ر من المقر 2والفقرة  XXVIII/2من المقرر  16سبل تفعيل الفقرة ب معنيةورقة  (1)

 ؛(84/88لألطراف )المقرر 

 مالية صناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة الستكشاف حشد مواردإطار للمشاورات مع ال (2)

المواد الطاقة أو تعزيزها عند استبدال استخدام إضافية للحفاظ على كفاءة 

ع ي في قطاذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالممواد تبريد ب الهيدروفلوروكربونية

 ؛(86/94يد وتكييف الهواء )المقرر التبر

 23 -ربونالهيدروفلوروك ة بتكنولوجيات التحكم في المنتج الثانويالجوانب الرئيسية المتعلق  )ح( 

 (86/96و  86/95)المقرران 

ف متعدد األطراالتقرير عن التقدم المحرز في عملية التوظيف لمنصب كبير موظفي أمانة الصندوق  .14

 )ح((. 86/2 ر)المقر
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