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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي

  الثاني والثمانوناالجتمــــــاع 
 2018 كانون األول ديسمبر/ 7إلى  3من   ،مونتريال

 

 
 تصويب

  
  تقديم الشرائح في اتتأخيرال

 
ربودا وجمهورية ول بالنسبة للجزائر، وأنتيغوا وبالمرفق األيصدر هذا التصويب لتوحيد التوصيات في   

مبر/كانون األول ديس 31أفريقيا الوسطى لتكون متسقة مع التوصيات الواردة في التقارير المرحلية ذات الصلة حتى 
 على النحو التالي: 2017
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المبلغ (مع  الشريحة الوكالة البلد

تكاليف الدعم) 
 (دوالر أمريكي)

 التوصيات أسباب التأخير/ السحب

الجزائر (المرحلة 
 األولى)

تغييرات في وحدة /  الموافقاتقرارات الحكومة /  154,800 2014 اليونيدو
  الهيكلياألوزون الوطنية  / التغيير 

ومطالبة األمانة بإرسال رسالة إلى حكومة  دلبلا في رةلمستما الصعبة ظروفلا تشير إلىوإذ 
 وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما ءلغاالجزائر تسعى إلى اتفاق إل

 لیإ غير المصروفة دةصرألا وإعادة والثمانين ثلثالا عالجتماا في نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
 وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةا للمرحلة رحمقت يمكن تقديم لكي الرابع والثمانين عالجتماا
  عندما تسمح الظروف بذلك. نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

أنتيغوا وبربودا 
 (المرحلة األولى)

تغييرات في وحدة /  الموافقاتالقرارات الحكومية /  6,610 2015 اليونيب
 الهيكلي / تقديم التقاريراألوزون الوطنية / التغيير 

  المالية / الصعوبات الداخلية أو الخارجيةو المرحلية

 وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2015( لثانيةا يحةرلشا عدم تقديم تشير إلىوإذ 
 ءلغاإ بلوط مةولحکا في لهيکليةا راتلتغييا ببسب ودابرابو ألنتيغوا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
في االجتماع الثاني  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما

أن  مع اإلشارة إلى والثمانين، لثلثاا عالجتماا لیإ غير المصروفة دةصرألا دةعاوإوالثمانين 
 رالعتباا في ذستأخ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةا حلةرلما
  .رألعاصيا نم المتضررة يبيرلکاا زرلج لخاصةا راتالعتباا نبشأ XXIX/19 ررلمقا

جمهورية أفريقيا 
الوسطى (المرحلة 

  األولى)

/ عتبة  مسائل أمنية/  داخلية أو خارجية صعوبات 62,150 2013 اليونيب
  في المائة 20 الصرف المقدرة بنسبة

إدارة  ةطخ نم لیوألا حلةرلما ءلغاإ بلوط دلبلا في رةلمستما الصعبة ظروفلا وإذ تشير إلى
 لثانيا عالجتماا في یطسولا يقيارفأ يةورلجمه نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإزا

 رحمقت ميدتق نيمک لكي والثمانين الثالث عالجتماا لیإ غير المصروفة دةصرألا دةعاوإ والثمانين
 عندما تسمح الظروف نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةا حلةرللم

  .بذلك
  
  

     
 


