
 

 

 نسخهم إلى االجتماعاتإحضار بتكرملدواعي االقتصاد في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين ال             
 .وعدم طلب نسخ إضافية

 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة 

 بالتنوع البيولوجي العامل كاجتماع لألطراف 

 طاجنة بشأن السالمة األحيائيةفي بروتوكول قر

 االجتماع الثاني

 ٢٠٠٥حزيران / يونيو٣ –أيار / مايو٣٠مونتريال، 

∗ من جدول األعمال المؤقت٩البند 
 

 

 تقرير أولي من األمين التنفيذي عن إدارة بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية، 

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ين وعن أداء الصناديق اإلستئمانية للبروتوكول لفترة السنت

 مذكرة من األمين التنفيذي

 ضميمة

يوزع األمين التنفيذي طي هذه المذكرة تقريرا منقحا عن وضع الصناديق اإلستئمانية الثالثة المنشأة لتمويل                  
األنشطة في إطار بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، وهي الصندوق اإلستئماني العام للميزانية الرئيسية للبروتوكول               

، والصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص لإلسهامات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة المعتمدة لبروتوكول             )المرفق األول (
والصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص لإلسهامات الطوعية اإلضافية لتسهيل        )  المرفق الثاني (قرطاجنة للسالمة األحيائية    

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الجداول تجب       ).    المرفق الثالث (مة األحيائية   مشاركة األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسال     
وتحل محل الجداول الواردة في المرفقات األول والثاني والثالث، على التوالي، من التقرير األولي الذي أعده األمين التنفيذي 

 .٢٠٠٦-٢٠٠٥نتين عن إدارة البروتوكول وعن أداء الصناديق اإلستئمانية للبروتوكول لفترة الس
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 المرفق األول

 الصندوق اإلستئماني العام للميزانية الرئيسية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

 )٢٠٠٥أيار / مايو٢٥في (

 

تعهدات غير مدفوعة  
  ٢٠٠٥لسنة 

 وسنوات سابقة

تعهدات غير مدفوعة 
 ٢٠٠٥لسنة 

تعهدات غير مدفوعة
 لسنوات سابقة

٢٠٠٥تحصيل خالل 
  ٢٠٠٥لسنة 

 وسنوات قادمة

٢٠٠٥تحصيل في 
 لسنوات سابقة

تحصيل في 
٢٠٠٤  

 ٢٠٠٥لسنة 

 تعهدات 

 لسنة

 ٢٠٠٥ 

تعهدات غير مدفوعة 
 في

 ٣١/١٢/٢٠٠٤ 

 البلدان

   دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي

 ألبانيا   110       0  110  110

 زائرجال   2,611       0  0  0

 أنتيغوا وبربودا   103  191   2,611  0 (88) (88)

 أرمينيا   69       0  69  69

 النمسا   29,515  29,515     0  0  0

 أذربيجيان   86       0  86  86

 جزر البهاما   447       0  0  0

 بنغالديش   200     447  0  200  200

 بربادوس   344  344     0  0  0

 بيالروس   618       0  618  618

 بلجيكا   36,731       0  36,731  36,731

 بليز   34       0  34  34

 بنن   39       0  39  39

 بوتان  34         0  34  34

 بوليفيا  309        0  309  309

 بوتسوانا  412   765     0 (353) (353)

 البرازيل  52,330        0  0  0

 بلغاريا   584     52,330  0  584  584
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تعهدات غير مدفوعة  
  ٢٠٠٥لسنة 

 وسنوات سابقة

تعهدات غير مدفوعة 
 ٢٠٠٥لسنة 

تعهدات غير مدفوعة
 لسنوات سابقة

٢٠٠٥تحصيل خالل 
  ٢٠٠٥لسنة 

 وسنوات قادمة

٢٠٠٥تحصيل في 
 لسنوات سابقة

تحصيل في 
٢٠٠٤  

 ٢٠٠٥لسنة 

 تعهدات 

 لسنة

 ٢٠٠٥ 

تعهدات غير مدفوعة 
 في

 ٣١/١٢/٢٠٠٤ 

 البلدان

 بوركينا فاصو   69      0  69  69

 كمبوديا   69    128  0 (59) (59)

 كاميرون   275      0  275  275

 كندا   165,000      0  165,000  165,000

 كولومبيا   5,326      0  5,326  5,326

 كرواتيا   1,271      0  1,271  1,271

 كوبا   1,477      0  1,477  1,477

 قبرص   1,340    1,340  0  0  0

 الجمهورية التشيكية   6,288      0  6,288  6,288

 جمهورية الكونغو الديمقراطية   54      0  54  54

 الدانمرك   24,670    45,793  0 (21,123) (21,123)

 جيبوتي   34      0  34  34

 دومينيكا   34      0  34  34

 إكوادور   653      0  653  653

 مصر   412      0  412  412

 السلفادور   756      0  756  756

 اريتريا   19      0  19  19

 إستونيا   412  412     0  0  0

 يوبياإث   137  255     0 (118) (118)

 الجماعة األوروبية   50,038  40,765     0  9,273  9,273

 فيجي   137       0  137  137

 فنلندا   18,314  18,314     0  0  0

 فرنسا   207,190     207,190  0  0  0
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تعهدات غير مدفوعة  
  ٢٠٠٥لسنة 

 وسنوات سابقة

تعهدات غير مدفوعة 
 ٢٠٠٥لسنة 

تعهدات غير مدفوعة
 لسنوات سابقة

٢٠٠٥تحصيل خالل 
  ٢٠٠٥لسنة 

 وسنوات قادمة

٢٠٠٥تحصيل في 
 لسنوات سابقة

تحصيل في 
٢٠٠٤  

 ٢٠٠٥لسنة 

 تعهدات 

 لسنة

 ٢٠٠٥ 

تعهدات غير مدفوعة 
 في

 ٣١/١٢/٢٠٠٤ 

 البلدان

 غامبيا   34     0  34  34

 ألمانيا   297,626     0  297,626  297,626

 غانا   137     0  137  137

 اليونان   18,211     0  18,211  18,211

 غرينادا   34     0  34  34

 غواتيماال   949     0  949  949

 هنغاريا   0    4,329  0  0  0

 الهند   14,466      0  14,466  14,466

 اندونيسيا   4,005      0  4,005  4,005

 إيران   5,395      0  5,395  5,395

 ايرلندا   12,026    12,026  0  0  0

 إيطاليا   167,848    311,561  0 (143,713) (143,713)

 اليابان   440,330      0  440,330  440,330

 األردن   378      0  378  378

 كينيا   309      0  309  309

 كيريباتي   34      0  34  34

  كوريا الديمقراطيةجمهورية   344      0  344  344

 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية   200    371  0 (171) (171)

 التفيا   515  515   572  0 (572) (572)

 ليسوتو   34      0  34  34

 ليبيريا   34      0  34  34

 ليتوانيا   825    1,531  0 (706) (706)
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تعهدات غير مدفوعة  
  ٢٠٠٥لسنة 

 وسنوات سابقة

تعهدات غير مدفوعة 
 ٢٠٠٥لسنة 

تعهدات غير مدفوعة
 لسنوات سابقة

٢٠٠٥تحصيل خالل 
  ٢٠٠٥لسنة 

 وسنوات قادمة

٢٠٠٥تحصيل في 
 لسنوات سابقة

تحصيل في 
٢٠٠٤  

 ٢٠٠٥لسنة 

 تعهدات 

 لسنة

 ٢٠٠٥ 

تعهدات غير مدفوعة 
 في

 ٣١/١٢/٢٠٠٤ 

 البلدان

 لكسمبورج   2,646     0  2,646  2,646

 مدغشقر   103     0  103  103

 ماليزيا   0    6,975  0  0  0

 جزر ملديف   34      0  34  34

 مالي   69      0  69  69

 جزر مارشال   34      0  34  34

 موريشيوس   378      0  378  378

 المكسيك   20    64,680  0  20  20

 منغوليا   34      0  34  34

 موزامبيق   34      0  34  34

 ناميبيا   131      0  131  131

 ناورو   34      0  34  34

 نيوزيلندا   4,508    10,883  0 (6,375) (6,375)

 هولندا   58,068     0  58,068  58,068

 نيكاراغوا   34     0  34  34

 النيجر   34     0  34  34

 نيجيريا   1,443     0  1,443  1,443

 نيو   34     0  34  34

 النرويج   23,330     0  23,330  23,330

 عمان   2,405  2,405    0  0  0

 باالو   34     0  34  34

 بنما   653     0  653  653

 باراغواي   412     0  412  412
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تعهدات غير مدفوعة  
  ٢٠٠٥لسنة 

 وسنوات سابقة

تعهدات غير مدفوعة 
 ٢٠٠٥لسنة 

تعهدات غير مدفوعة
 لسنوات سابقة

٢٠٠٥تحصيل خالل 
  ٢٠٠٥لسنة 

 وسنوات قادمة

٢٠٠٥تحصيل في 
 لسنوات سابقة

تحصيل في 
٢٠٠٤  

 ٢٠٠٥لسنة 

 تعهدات 

 لسنة

 ٢٠٠٥ 

تعهدات غير مدفوعة 
 في

 ٣١/١٢/٢٠٠٤ 

 البلدان

 بيرو   3,161       0  3,161  3,161

 بولندا   0  15,840     0  0  0

 البرتغال   0     15,978  0  0  0

 جمهورية ملدوفا   34       0  34  34

 رومانيا   2,062       0  2,062  2,062

 رواندا   34       0  34  34

 سانت كيتس ونيفيس   34       0  34  34

 سانت فنسنت وغرينادين   34       0  34  34

 ساموا   34     63  0 (29) (29)

 السنغال   172       0  172  172

 سيشيل   69       0  69  69

 سلوفاكيا   0  1,752     0  0  0

 سلوفينيا   0  2,818     0  0  0

 جزر سليمان   34       0  34  34

 جنوب أفريقيا    10,033       0  10,033  10,033

 أسبانيا   86,587       0  86,587  86,587

 سري النكا   584       0  584  584

 السويد   34,291     68,582  0 (34,291) (34,291)

 سويسرا   41,129  41,129     0  0  0

 سوريا   1,306      0  1,306  1,306

 طاجيكستان   34      0  34  34

 توغو   34      0  34  34

 تونغا   34      0  34  34
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تعهدات غير مدفوعة  
  ٢٠٠٥لسنة 

 وسنوات سابقة

تعهدات غير مدفوعة 
 ٢٠٠٥لسنة 

تعهدات غير مدفوعة
 لسنوات سابقة

٢٠٠٥تحصيل خالل 
  ٢٠٠٥لسنة 

 وسنوات قادمة

٢٠٠٥تحصيل في 
 لسنوات سابقة

تحصيل في 
٢٠٠٤  

 ٢٠٠٥لسنة 

 تعهدات 

 لسنة

 ٢٠٠٥ 

تعهدات غير مدفوعة 
 في

 ٣١/١٢/٢٠٠٤ 

 البلدان

 ترينيداد وتوباغو    756    756  0  0  0

 تونس  1,100       0  1,100  1,100

 تركيا   12,782       0  12,782  12,782

 أوغندا  200       0  200  200

 أوكرانيا   1,340       0  1,340  1,340

0  0  0    

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى   210,523  210,523  
 وايرلندا الشمالية

 جمهورية تنزانيا المتحدة   206        0  206  206

 فنزويال  5,876        0  5,876  5,876

 فيتنام  722        0  722  722

 زامبيا  69  103      0 (34) (34)

 زيمبابوي  142        0  142  142

  الكليالمجموع  0 2,192,545  365,646   0  808,146  0  1,018,753  1,018,753
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 المرفق الثاني

 صندوق اإلستئماني الطوعي الخاص لإلسهامات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة المعتمدة ال

 )BHالصندوق اإلستئماني (لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية 

 )بالدوالرات األمريكية (٢٠٠٥أيار/ مايو٢٥الوضع في 

 

تعهدات غير مدفوعة 
  ٢٠٠٥لسنة 

 بقةولسنوات سا

  ٢٠٠٥تحصيل في 

  ٢٠٠٥لسنة 

 وسنوات قادمة

 ٢٠٠٥تحصيل في 
 لسنوات سابقة

 

 ٢٠٠٥تعهدات لسنة 
 

 تسويات

 

 تعهدات غير مدفوعة في

 ٣١/١٢/٢٠٠٤ 
 البلدان

0  23,958   1/ 23,958  
 النمسا   

0  28,793   2/ 28,793  
 السويد   

0  28,793  0   28,793  0  
 

 المجموع  0

 

من أجل اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص المعني بالمسؤولية والجبر التعويضي بموجب بروتوكول السالمة األحيائية،                  يورو  18,000 النمسا بمبلغ    تعهدت /1
 .٢٠٠٥أيار / مايو٢٧-٢٥ مونتريال، كندا،

فتوح العضوية المخصص المعني بالمسؤولية والجبر التعويضي بموجب بروتوكول          من أجل اجتماع الفريق العامل الم       كراون سويدي    250,000تعهدت السويد بمبلغ     /2
 .٢٠٠٥ أيار/ مايو٢٧-٢٥ السالمة األحيائية، مونتريال، كندا،
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 المرفق الثالث

 تسهيل مشاركة األطراف لصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص لإلسهامات الطوعية اإلضافية ال

 )BIالصندوق اإلستئماني (حيائية في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األ

 )بالدوالرات األمريكية (٢٠٠٥أيار / مايو٢٥الوضع في 

 

تعهدات غير مدفوعة  
  ٢٠٠٥لسنة 

 ولسنوات سابقة

  ٢٠٠٥تحصيل في 

  ٢٠٠٥لسنة 

 وسنوات قادمة

 ٢٠٠٥تحصيل في 
 لسنوات سابقة

 

 ٢٠٠٥تعهدات لسنة 
 

 تسويات

 

 تعهدات غير مدفوعة في

 ٣١/١٢/٢٠٠٤ 
 بلدانال

 النمسا     25,925 /4   25,925  0

 كندا     44,477 /10   44,477  0

 نمركاالد     17,709 /9   17,709  0

 الدانمرك     24,872 /14   24,872  0

 فنلندا     26,203 /2   26,203  0

 فرنسا     26,420 /12     26,420

 ايرلندا     13,072 /5     13,072

 ايطاليا     38,911 /15     38,911

 هولندا     130,719 /6     130,719

 النرويج     16,447 /3     16,447

 سلوفينيا     3,874 /11   3,874  0

 السويد     43,291 /8   43,291  0

 سويسرا  40,000     /1  40,000    0

 سويسرا      50,000 /13    50,000  0

 المملكة المتحدة      94,390 /7    94,390  0

 المجموع  40,000   0  556,310   40,000  330,741  225,569
 

من أجل اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص المعني بالمسؤولية والجبر التعويضي بموجب بروتوكول السالمة                 دوالر أمريكي     40,000تعهدت سويسرا بمبلغ     /1
 .٢٠٠٥أيار / مايو٢٧-٢٥ كندا،األحيائية، مونتريال، 
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فريق  يورو من أجل اجتماع      10,000يورو من أجل االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف في االتفاقية العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول ومبلغ                  10,000 بمبلغ   فنلنداتعهدت   2/

 .٢٠٠٥الخبراء المفتوح العضوية المعني بالكائنات الحية المحورة في 

من أجل اجتماع فريق الخبراء المفتوح العضوية المعني بمتطلبات تحديد هوية الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها                   كراون نرويجي    100,000هدت النرويج بمبلغ    تع 3/
 .٢٠٠٥ آذار/ مارس١٨-١٦، مونتريال، كندا، ))أ (٢-١٨المادة (مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز 

من بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،     )  أ  (٢-١٨ يورو من أجل اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة               20,000 بمبلغ   تعهدت النمسا  4/
 .٢٠٠٥آذار / مارس١٨-١٦مونتريال، كندا، 

من بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،     )  أ  (٢-١٨ المفتوح العضوية المعني بالمادة      اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص    من أجل    يورو   10,000تعهدت ايرلندا بمبلغ     5/
 .٢٠٠٥آذار / مارس١٨-١٦مونتريال، كندا، 

اجنة للسالمة  من بروتوكول قرط  )  أ  (٢-١٨اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة           )  أ:  (من أجل  يورو   100,000تعهدت هولندا بمبلغ     6/
للفريق المخصص المفتوح العضوية المعني بالمسؤولية والجبر التعويضي بموجب بروتوكول          االجتماع األول   )  ب(،  ٢٠٠٥آذار  / مارس ١٨-١٦األحيائية، مونتريال، كندا،    

االتفاقية العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، مونتريال، كندا،        واالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف في      )  ج(،  ٢٠٠٥أيار  / مايو ٢٧-٢٥السالمة األحيائية، مونتريال، كندا،     
 .٢٠٠٥حزيران / يونيو٣ –أيار / مايو٣٠

من بروتوكول قرطاجنة   )  أ  (٢-١٨اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة          جنيه استرليني من أجل       50,000تعهدت المملكة المتحدة بمبلغ      7/
 .٢٠٠٥آذار / مارس١٨-١٦لسالمة األحيائية، مونتريال، كندا، ل

من أجل االجتمـاع الثاني لمؤتمر األطراف في االتفاقيـة العامل كاجتمـاع لألطراف في البروتوكول، مونتريـال، كنـدا،                كراون سويدي    300,000تعهدت السويـد بمبلغ     8/
 .٢٠٠٥حزيران / يونيو٣ –أيار /مايو ٣٠

من بروتوكول قرطاجنة   )  أ  (٢-١٨اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة           من أجل    كراون دانمركي    100,000دانمرك بمبلغ   تعهدت ال  9/
 .٢٠٠٥آذار / مارس١٨-١٦للسالمة األحيائية، مونتريال، كندا، 

من بروتوكول قرطاجنـة للسالمة األحيائية، مونتريـال، كندا،       )  أ  (٢-١٨فتوح العضويـة المعني بالمادة     اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص الم     من أجل   تعهدت كندا    10/
 .٢٠٠٥آذار / مارس١٨-١٦

 .مشاركة البلدان الناميةلتغطية تكاليف  يورو 3,000تعهدت سلوفينيا بمبلغ  11/

 –أيار  / مايو ٣٠األطراف في االتفاقيـة العامل كاجتمـاع لألطراف في البروتوكول، مونتريـال، كندا،           من أجل االجتمـاع الثاني لمؤتمر       يورو   20,000تعهدت فرنسا بمبلغ     12/
 .٢٠٠٥حزيران / يونيو٣

جنة للسالمة  من بروتوكول قرطا  )  أ  (٢-١٨اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة          من أجل     دوالر أمريكي   50,000تعهدت سويسرا بمبلغ     13/
، واالجتمـاع الثاني لمؤتمر األطراف في االتفاقيـة العامل كاجتمـاع لألطراف في البروتوكول، مونتريـال، كندا،               ٢٠٠٥آذار  / مارس ١٨-١٦األحيائية، مونتريال، كندا،    

 .٢٠٠٥حزيران / يونيو٣ –أيار / مايو٣٠

 .لتغطية تكاليف مشاركة البلدان الناميةتعهدت الدانمرك  14/

من أجل اجتمـاع الفريق المخصص المفتـوح العضوية المعني بالمسؤوليـة والجبر التعويضي في إطار بروتوكول السالمـة األحيائيـة، مونتريـال، كندا،                   تعهدت ايطاليا    15/
 .٢٠٠٥أيار / مايو٢٧-٢٥

---- 
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