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  مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع 
 البيولوجي العامل كاجتماع 

  لألطراف في بروتوكول 
 األحيائيةقرطاجنة لمسالمة 

 الخامساالجتماع 

 2010ن األول تشري/أكتوبر 15-11ناغويا، اليابان، 
  المؤقت من جدول األعمال 9البند 

 
 

 تقرير األمين التنفيذي عن إدارة البروتوكول ومسائل الميزانية

 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة

 خمفية ال

 

ك٢  األد٤بئ٤خهشؽبج٘خ ُِغالٓخ   ٓؤرٔش األؽشاف اُؼبَٓ ًبجزٔبع ُألؽشاف ك٢ ثشٝرًٍٞٞاػزٔذ  .1

 أألد٤بئ٤خشٗبٓج٤خ ُِزٌب٤ُق أُز٤ٔضح ُخذٓبد األٓبٗخ ٝثشٗبٓج ػَٔ اُغالٓخ ٤ٓضا٤ٗخ ث اُشاثغاجزٔبػٚ 

-BSٖٓ أُوشس  21ٝؽِت ٖٓ األ٤ٖٓ اُز٘ل٤ز١ ك٢ اُلوشح . 2010-2009ُجشٝرًٍٞٞ هشؽبج٘خ  ُلزشح اُغ٘ز٤ٖ 

IV/7  ٚ٣ٌٖٔ  اإل٣شاداد ٝأداء ا٤ُٔضا٤ٗخ، ٝاهزشاح أ١ رؼذ٣الد ػٖ اُخبٓظإثالؽ ٓؤرٔش األؽشاف ك٢ اجزٔبػ

 .  2010-2009إدخبُٜب ػ٠ِ ا٤ُٔضا٤ٗخ اُجشٗبٓج٤خ ُلزشح اُغ٘ز٤ٖ 

                                                 
   UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/1. 
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ٝأػذ ٛزٙ اُٞث٤وخ األ٤ٖٓ اُز٘ل٤ز١ ٝرجشص األداء أُب٢ُ ٝاإلداس١ ُجشرًٍٞٞ هشؽبج٘خ ُِغالٓخ األد٤بئ٤خ  .2

. ئ٤خاألد٤بهشؽبج٘خ ُِغالٓخ   ٔؤرٔش األؽشاف اُؼبَٓ ًبجزٔبع ُألؽشاف ك٢ ثشٝرًٍٞٞٓ٘ز االجزٔبع األخ٤ش ُ

 2010-٣ٝ2009٘جـ٢ هشاءرٜب ثبالهزشإ ٓغ روش٣ش األ٤ٖٓ اُز٘ل٤ز١ ثشؤٕ إداسح االرلبه٤خ ُلزشح اُغ٘ز٤ٖ 

(UNEP/CBD/COP/10/7 ) ٝاُٞث٤وخ(UNEP/CBD/COP/10/INF/10.) 

أٝ  األد٤بئ٤خؽشكب إ٠ُ ثشرًٍٞٞ هشؽبج٘خ ُِغالٓخ  160اٗؼْ  ًبٕ هذ،2010رٔٞص/٤ُٞ٣ٞ 31 ٝدز٠ .3

ٗخ ٝروّٞ األٓب. ألٓبٗخاُشج٢ٌ ُٔٞهغ اُٛزٙ األؽشاف ػ٠ِ  أعٔبءاالؽالع ػ٠ِ هبئٔخ  ٣ٌٖٝٔ. طبدم ػ٤ِٚ

 .االٗؼٔبّ ٝأطي جذ٣ذ ُِٔظبدهخ  عذا٣ثئ اإل٣ذاعجٜخ ثزذذ٣ثٜب ًِٔب أثِـزٜب 

 :ػ٠ِ اُ٘ذٞ اُزب٢ُ أهغبّٝر٘وغْ ٛزٙ اُٞث٤وخ إ٠ُ ثالثخ  .4

 2008يرادات وأداء الميزانية في عام يقدم القسمان األول والثاني، عمى التوالي، تقريرا عن اإل (أ )
بالنسبة لمصناديق االستئمانية الثالثة لمبرتوكول وهي الصندوق االستئماني العام لمميزانية  2009 عاموفي 

؛ والصندوق االستئماني الطوعي الخاص األحيائيةالبرنامجية األساسية لبروتوكول قرطاجنة لمسالمة 
؛ والصندوق األحيائيةاألنشطة المعتمدة لبرتوكول قرطاجنة لمسالمة الطوعية اإلضافية لدعم  لممساهمات

ويتضمن القسم . األحيائيةاالستئماني الطوعي الخاص لتيسير مشاركة األطراف في عممية بروتوكول السالمة 
مجية لفائدة الصندوق االستئماني العام لمميزانية البرنا 2010عام لتقريرا عن االلتزامات المتعهد بها  الثالث

 ؛األحيائيةاألساسية لبروتوكول قرطاجنة لمسالمة 
ويقدم تقريرا عن التقدم المحرز في . المسائل المتعمقة بالموظفين واإلدارة الرابعويتناول القسم  (ب )

 .الوظائف المعتمدة بموجب البروتوكول وشغلتصنيف ونشر 
 :UNEP/CBD/COP/10/INF/10ك٢ اُٞث٤وخ  ٤ٖاُزب٤ُ اُجذ٣ٖٝ٤ٌُٖٝٔ االؽالع ػ٠ِ  .5

حالة االشتراكات المقدمة إلى الصندوق االستئماني العام، والصندوق الطوعي الخاص   (أ )
الطوعية اإلضافية؛ والصندوق االستئماني الطوعي الخاص لتيسير مشاركة األطراف في عممية  لممساهمات

 ؛(ى السابعالمرفقات من الخامس إل) 2009كانون األول /ديسمبر 31في  األحيائيةبروتوكول السالمة 
 (.الثامنالمرفق ) 2010 حزيران/يونيو 30في  2010-2009ول االشتراكات لفترة السنتين جد (ب )

 

 2002اإليرادات وأداء الميزانية في عام - أوال 
 األحيائيةالصندوق االستئماني العام لبروتوكول قرطاجنة لمسالمة - ألف 

 (الميزانية األساسية أو الصندوق االستئماني العام)
 2008اإليرادات وأداء الميزانية في عام  – 1

 2008ميزانية عام  (ا)
 دٝالس  2,108,100ٝػغ ٤ٓضا٤ٗخ ثشٗبٓج٤خ أعبع٤خ ثٔجِؾ BS-3/7أهش ٓؤرٔش األؽشاف ك٢ ٓوشسٙ  .6

 دٝالس 1,736,400ٖٝٓ ٛزا أُجِؾ، ٛ٘بى ٓجِؾ . األد٤بئ٤خجشٝرًٍٞٞ هشؽبج٘خ ُِغالٓخ ُ 2008ُؼبّ  أٓش٢ٌ٣

 171,700ٝٓجِؾ  BS-3/7األؽشاف ٝكوب ُِجذٍٝ اُٞاسد ك٢ أُشكن ثبُٔوشس  ُغذاد ٖٓٓغزذوخ ا أٓش٢ٌ٣

دٝالس أٓش٢ٌ٣ عذجذ ٖٓ اُلٞائغ ٖٓ اُغ٘ٞاد  200,000ٝ .اُجِذ أُؼ٤ق خٓغبٖٛٔٓ  أٓش٢ٌ٣ دٝالس

 .اُغبثوخ
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 2008 مصدر التمويل

 دٝالس أٓش٢ٌ٣  1,736,400 األحيائيةاألطراف في بروتوكول السالمة 

 دٝالس أٓش٢ٌ٣  171,700 مد المضيفالب

 دٝالس أٓش٢ٌ٣ 200,000 فائض من السنوات السابقة

 دوالر أمريكي 2,108,100 المجموع

ٓشاػبح األؽشاف اُجذ٣ذح ك٢ اُجشٝرًٍٞٞ  ثؼذ 2008ٝرجِؾ اُزؼٜذاد اُلؼ٤ِخ ُِجشٝرًٍٞٞ ُؼبّ  .7

ٝأجش٣ذ رؼذ٣الد ك٢ ػبّ . ُغ٘ٞاد اُغبثوخٗز٤جخ ُِٔجبُؾ أُو٤ذح ُألؽشاف ػٖ ا بأٓش٤ٌ٣ ادٝالس  1,718,790

 .ألؽشاف ٝكوب ُزُي ك٢ ٜٗب٣خ كزشح اُغ٘ز٤ٖ إػٔبال ُِوٞاػذ أُب٤ُخُُج٤بٕ االشزشاًبد أُؼذُخ ٝه٤ذد  2008

 2008االشتراكات لعام - ( 2)
ُلبئذح اُظ٘ذٝم  2008، ثِـذ االشزشاًبد أُزِوبح ُؼبّ 2008ًبٕٗٞ األٍٝ /د٣غٔجش 31ٝك٢  .8

 :ػ٠ِ اُ٘ذٞ اُزب٢ُ ا أٓش٤ٌ٣بدٝالس  ٢1,793,442 اُؼبّ االعزئٔبٗ

 ادٝالس 432,666 2007المتمقاة في عام  2008المدفوعات المسبقة لعام 

 بأٓش٤ٌ٣

 ادٝالس 1,189,076  2008المتمقاة في عام  2008اشتراكات عام 

 بأٓش٤ٌ٣

 دٝالس أٓش٢ٌ٣ 171,700 البمد المضيف ةمساهم

 بأمريكي ادوالر 1,793,442 المجموع

 2008ًبٕٗٞ األٍٝ /د٣غٔجش 31ك٢  2008ٝث٘بء ػ٤ِٚ، ثِـذ االشزشاًبد أُوشسح أُذكٞػخ ُؼبّ  .9

ٓؤرٔش األؽشاف اُؼبَٓ ًبجزٔبع ُألؽشاف ك٢ أُبئخ ٖٓ ٓجٔٞع ا٤ُٔضا٤ٗخ األعبع٤خ اُز٢ اػزٔذٛب   94ٗغجخ

 . اُثبُثك٢ اجزٔبػٚ  (د اُغبثوخهجَ خظْ اُلبئغ ػٖ اُغ٘ٞا) األد٤بئ٤خهشؽبج٘خ ُِغالٓخ   ك٢ ثشٝرًٍٞٞ

ٖٓ ( ك٢ أُبئخ 56أ١ ٗغجخ )أٝ جضئ٤ب  ثبٌُبَٓ بكؽش  80ٜب ٛزا أُجِؾ االشزشاًبد اُز٢ دكؼ٣ٝٔثَ  .10

، ثِـذ 2008ًبٕٗٞ األٍٝ /د٣غٔجش 31ٝرجذس اإلشبسح إ٠ُ أٗٚ ك٢ . ؽشاف ك٢ اُجشٝرًٍٞٞاألٓجٔٞع ػذد 

 .بأٓش٤ٌ٣ ادٝالس 75,637ٝاُغ٘ٞاد اُغبثوخ  2007بّ ٝأُغذدح ُؼ 2008أُذكٞػبد أُزِوبح خالٍ ػبّ 

 2008في عام  المصروفات- ( 3)
ًبٕٗٞ /د٣غٔجش 31ك٢ ( ثٔب ك٢ رُي رٌب٤ُق دػْ اُجشٗبٓج) 2008ك٢ ػبّ  أُظشٝكبدثِؾ ٓجٔٞع  .11

 ك٢ أُبئخ  ٖٓ ٓجٔٞع أُجِؾ ٣ٝ96ؼبدٍ ٛزا أُجِؾ ٗذٞ . ا أٓش٤ٌ٣بدٝالس 2,031,843ٓب هذسٙ  2008األٍٝ 

ًٝبٗذ ٓظشٝكبد ثؼغ . BS-3/7ثٔٞجت أُوشس  2008أُؼزٔذ ألٗشطخ اُظ٘ذٝم االعزئٔب٢ٗ اُؼبّ ُؼبّ 

رغزخذّ ثبٌُبَٓ اػزٔبداد ا٤ُٔضا٤ٗخ اُخبطخ ثٌٔزت ٓؤرٔش  كِْ . 2008ث٘ٞد ا٤ُٔضا٤ٗخ أهَ ٓٔب ًبٕ ٓوشسا ك٢ 

جزٔغ ػبدح ػ٠ِ ٛبٓش ٌٓزت د٤ث أٗٚ ٣ 2008األؽشاف اُؼبَٓ ًبجزٔبع ُألؽشاف ك٢ اُجشٝرًٍٞٞ ك٢ ػبّ 

أُؼزٔذح الجزٔبع كش٣ن  ا٤ُٔضا٤ٗخٝكٞساد ٝاعزخذّ ٗظق ٓؤرٔش األؽشاف ك٢ االرلبه٤خ ٝثزُي رذووذ 

اُشاثغ ُِذٌٞٓبد ٝأُ٘ظٔبد أُ٘لزح االرظبٍ د٤ث ػوذ االجزٔبع ك٢ ٤ٗٞد٢ُٜ ثبالهزشإ ٓغ اجزٔبع اُز٘غ٤ن 

ك٢ د٤ٖ إٔ  2008عٟٞ االجزٔبع اُخبٓظ ُِج٘خ االٓزثبٍ ك٢ ًزُي ُْ ٣ؼوذ . ُج٘بء هذساد اُغالٓخ األد٤بئ٤خ

دِوخ ػَٔ رذس٣ج٤خ  2008ًبٕٗٞ األٍٝ / ٝػوذد ك٢ د٣غٔجش. ا٤ُٔضا٤ٗخ ًبٗذ هذ اػزٔذد ُؼوذ اجزٔبػ٤ٖ

ٝأعْٜ اٗخلبع ه٤ٔخ اُذٝالس . ُِٔٞظل٤ٖ ثشؤٕ رش٤ٌَ األكشهخ، ٝهذ ٍٓٞ ثشٗبٓج األْٓ أُزذذح ُِج٤ئخ ٛزٙ اُذِوخ
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ك٢ رجبٝص اإلٗلبم ػ٠ِ رٌب٤ُق أُٞظل٤ٖ، ٝرٌب٤ُق أُؤرٔش اُشاثغ ُألؽشاف ك٢ االرلبه٤خ ًبجزٔبع األٓش٢ٌ٣ 

 .ُألؽشاف ك٢ اُجشٝرًٍٞٞ كؼال ػٖ ٓظشٝكبد اُزشـ٤َ اُؼبٓخ ُألٓبٗخ

ك٢ أُبئخ ٖٓ   113 ا أٓش٤ٌ٣بدٝالس 2,031,843ٝهذسٛب  2008ػبّ  أُظشٝكبد ك٢ٝٝطِذ ٗغجخ  .12

ًبٕٗٞ األٍٝ /د٣غٔجش 31ك٢ ( ا أٓش٤ٌ٣بدٝالس 1,793,442) 2008ِوبح ك٢ ػبّ ٓجٔٞع االشزشاًبد أُز

 :2008اإلٗلبم ُؼبّ  ث٘ذأُغجِخ دغت  رلبط٤َ أُظشٝكبدأدٗبٙ  ٣ٝ1زؼٖٔ اُجذٍٝ . 2008

 

 اإلنفاق بندحسب ب 2002الصندوق االستئماني العام  في عام مصروفات – 1الجدول 
 ( آالف الدوالرات األمريكيةب) 

 الميزانية المعتمدة  اإلنفاق بند
 (بالدوالر األمريكي)

 /االلتزامات
 المصروفات

الميزانية التي اعتمدها  من نسبةال
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 

قرطاجنة   لألطراف في بروتوكول
 األحيائيةلمسالمة 

  تكاليف الموظفين

اجتماعات المكاتب المعنية بالسالمة 
 األحيائية

967.8 

60 

1,006.4 

22.5 

104 

37 

 102 51.1 50 السفر في المهام الرسمية

 الباطنالعقود من /االستشاريون

تبادل  لغرفةاالجتماعات االستشارية 
 السالمة األحيائية معمومات

25 

40 

21.6 

27 

86 

67 

 اجتماعات فريق االتصال
مؤتمر األطراف ل الرابعاالجتماع 

العامل كاجتماع لألطراف في 
 األحيائيةجنة لمسالمة قرطا  بروتوكول

35 

350 

16.8 

382.7 

48 

109 

 28 26.7 95 لجنة االمتثالاجتماع 

 0 0 20 الزماالت/التدريب

رشجٔخ أُٞهغ اُشج٢ٌ ُـشكخ رجبدٍ 

 ٓؼِٞٓبد اُغالٓخ األد٤بئ٤خ 

20 21.1 105 

 168 16.8 10 اُؼَٔ اإلػبك٠/أُغبػذاد أُؤهزخ 

 106 205.4 192.8 ٓظشٝكبد اُزشـ٤َ اُؼبٓخ

  233.7 242.5 رٌب٤ُق دػْ اُجشٗبٓج

 96 2,031,8 2,108.1 المجمىع
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الطوعية اإلضافية  لممساهماتالصندوق االستئماني الطوعي الخاص  –باء 
 األحيائيةلدعم األنشطة المعتمدة لبرتوكول قرطاجنة لمسالمة 

ك٢  أٓش٢ٌ٣ دٝالس 706,300ٓب ٓجٔٞػٚ  2008ُٔؤرٔش األؽشاف ك٢ ػبّ  اُثبُثاػزٔذ االجزٔبع  .13

، رِوذ األٓبٗخ رؼٜذاد 2008ًبٕٗٞ األٍٝ /د٣غٔجش 31ٝك٢ . إؽبس اُظ٘ذٝم االعزئٔب٢ٗ اُطٞػ٢ اُخبص

 2008ٝعجَ ػبّ . 2008ك٢ ػبّ  با أٓش٤ٌ٣دٝالس 874,472رزؼِن ثبألٗشطخ أُؼزٔذح اإلػبك٤خ ثٔجٔٞع 

 661,527ٝدظَ  .2007ؼِ٘خ ك٢ ػبّ ُِزؼٜذاد أُ ًٔغبٛٔبد ا أٓش٤ٌ٣بدٝالس 62,463ثِـذ  ٓزذظالد

 .2008ُِزؼٜذاد ك٢ ػبّ  2008دٝالسا أٓش٤ٌ٣ب ك٢ 

ُألٗشطخ أُؼزٔذح  2008أٝ االُزضاّ ثٚ ك٢ ػبّ  ا أٓش٤ٌ٣بدٝالس 876,580رْ إٗلبم ٓجِؾ إجٔب٢ُ هذسٙ  .14

 :٢ِ٣ اإلػبك٤خ، ٝرشَٔ ٓب

 

 اإلنفاق النشاط
 (الدوالر األمريكي) 

طراف العامل كاجتماع لألطراف مؤتمر األل الرابعاالجتماع 
 األحيائيةقرطاجنة لمسالمة   في بروتوكول

  70,000 

خدمات  يقدموناتفاقية التنوع البيولوجي الذين أمانة  موظفو
 لالجتماعات

193,140 

 533,786 والتعويضالمسؤولية ب الخامس المعنى جتماعاال

 

ة األطراف في الصندوق االستئماني الطوعي الخاص لتيسير مشارك –جيم 
 األحيائيةعممية بروتوكول قرطاجنة لمسالمة 

ك٢  أٓش٢ٌ٣ دٝالس 1,017,000ٓب ٓجٔٞػٚ  2008ُٔؤرٔش األؽشاف ك٢ ػبّ  اُثبُثأهش االجزٔبع  .15

، رِوذ األٓبٗخ رؼٜذاد 2008ًبٕٗٞ األٍٝ /د٣غٔجش 31ٝك٢ . إؽبس اُظ٘ذٝم االعزئٔب٢ٗ اُطٞػ٢ اُخبص

ك٢ أُبئخ ٖٓ أُجِؾ أُؼزٔذ ُؼبّ  28) 2008ك٢ ػبّ  ا أٓش٤ٌ٣بدٝالس ٣283,749ظَ ٓجٔٞػٜب إ٠ُ ٓجِؾ 

 .اُز٢ رْ عذاد أُغبٛٔبد ا٤ٌُِخ اُخبطخ ثٜب، (2008

ٖٓ األؽشاف أُؤِٛخ ُِذظٍٞ  ٓشبسى 100اُالصٓخ ُزـط٤خ رٌب٤ُق دؼٞس ٗذٞ  أُظشٝكبدأٓب  .16

 .ا أٓش٤ٌ٣بدٝالس 361,436ِـذ كج 2008ػ٠ِ اُذػْ أُب٢ُ ك٢ االجزٔبػبد اُزب٤ُخ أُؼوٞدح ك٢ ػبّ 

 

 اإلنفاق االجتماع
 (بالدوالر األمريكي)

عدد المشاركين 
 الممولين

لمفريق العامل المخصص مفتوح  الخامساالجتماع 
 العضوية المعني بالمسؤولية والتعويض

198,283 35 

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف ل الرابعاالجتماع 
 األحيائيةمسالمة قرطاجنة ل  في بروتوكول

163,153 66 

 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/7 

Page 6 

 

 6 

 2009في اإليرادات وأداء الميزانية   -ثانيا 
الصندوق االستئماني العام لبرتوكول قرطاجنة لمسالمة  –ألف 

 (الميزانية األساسية أو الصندوق االستئماني العام) األحيائية
  2009 اإليرادات وأداء الميزانية في عام  -1

  2009ميزانية عام  ( 1)

 دٝالس2,611,800 ٝػغ ٤ٓضا٤ٗخ ثشٗبٓج٤خ أعبع٤خ ثٔجِؾ  BS-4/7ش ٓؤرٔش األؽشاف ك٢ أُوشس أه .17

 1,966,700ٖٝٓ ٛزا أُجِؾ، ٛ٘بى ٓجِؾ . األد٤بئ٤خثبُ٘غجخ ُجشرًٍٞٞ هشؽبج٘خ ُِغالٓخ  2009ُؼبّ  أٓش٢ٌ٣

، ٝٓجِؾ BS-4/7األؽشاف ٝكوب ُِجذٍٝ اُٞاسد ك٢ أُشكن ثبُٔوشس  ٓغزذن اُغذاد ٖٓ أٓش٢ٌ٣ دٝالس

ٓغذٞة ٖٓ دٝالس أٓش٢ٌ٣  470,000اُجِذ أُؼ٤ق ٝٓجِؾ  ٓغبٛٔخٖٓ ٣ٍٔٞ  أٓش٢ٌ٣ دٝالس 175,100

 .كبئغ اُغ٘ٞاد اُغبثوخ

 2009 مصادر التمويل

 دٝالس أٓش٢ٌ٣ 1,966,700 األحيائيةاألطراف في بروتوكول السالمة 

 البمد المضيف
  الفائض من السنوات الماضية

175,100 

470,000 

 دٝالس أٓش٢ٌ٣

 دٝالس أٓش٢ٌ٣

 دوالر أمريكي 2,611,800 المجموع

 

-2008ثؼذ ٓشاػبح األؽشاف اُجذ٣ذح ك٢ اُجشٝرًٍٞٞ خالٍ اُلزشح  2009ٝرجِؾ اُزؼٜذاد اُلؼ٤ِخ ُؼبّ  .18

. األؽشاف ػٖ اُغ٘ٞاد اُغبثوخدٝالسا أٓش٤ٌ٣ب ٗز٤جخ ُِٔجبُؾ أُو٤ذح ُذغبة  1,959,191ٓجِؾ  2009

األؽشاف ػ٠ِ ٛزا األعبط إػٔبال ُج٤بٕ االشزشاًبد أُ٘وذخ ٝه٤ذد ُذغبة  2008د ك٢ ٝأجش٣ذ رؼذ٣ال

 .ُِوٞاػذ أُب٤ُخ

  2009 اشتراكات عام (2)

ُلبئذح اُظ٘ذٝم  2009ػبّ  ػٖ، ثِـذ االشزشاًبد أُزِوبح 2009ًبٕٗٞ األٍٝ /د٣غٔجش 31ك٢  .19

 :٢ُػ٠ِ اُ٘ذٞ اُزب ا أٓش٤ٌ٣بدٝالس 2,004,692االعزئٔب٢ٗ اُؼبّ 

 دٝالس أٓش٢ٌ٣ 825,628 2008المتمقاة في عام  2009المدفوعات المسبقة لعام 

 دٝالس أٓش٢ٌ٣  1,053,964 2008المتمقاة في عام  2009اشتراكات عام 

 دٝالس أٓش٢ٌ٣ 175,100 البمد المضيف ةمساهم

 دٝالس أٓش٢ٌ٣ 2,004,692 المجموع

 

ًبٕٗٞ األٍٝ /د٣غٔجش 31ك٢  2009ح ك٤ٔب ٣خض ػبّ ٝث٘بء ػ٤ِٚ، ثِـذ االشزشاًبد أُوشسح أُغذد .20

ك٢ أُبئخ ٖٓ ٓجٔٞع ا٤ُٔضا٤ٗخ األعبع٤خ اُز٢ اػزٔذٛب ُٜزا اُؼبّ ٓؤرٔش األؽشاف ك٢  93ٗغجخ  2008

٣ٝٔثَ ٛزا أُجِؾ االشزشاًبد اُز٢ عذدرٜب األؽشاف . (هجَ خظْ كبئغ األػٞاّ اُغبثوخ) اُشاثغاجزٔبػٚ 

دُٝخ ؽشكب ك٢ اُجشرًٍٞٞ ك٢  156ك٢ أُبئخ ٖٓ ٓجٔٞع ػذد  67أٝ )جضئ٤ب  أٝ ٤ًِب أؽشاف 105ٝػذدٛب 

ػٖ  2009دٝالسا أٓش٤ٌ٣ب ك٢  128,959ٝدظِذ أُذكٞػبد أُزؤخشح  (.2009ًبٕٗٞ األٍٝ /د٣غٔجش 31

 .اشزشاًبد اُغ٘ٞاد اُغبثوخ
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 2009 في عام المصروفات (3)

 2009ًبٕٗٞ األٍٝ /د٣غٔجش 31ك٢ ( ٗبٓجرٌب٤ُق دػْ اُجش شبِٓخ) 2009ك٢ ػبّ  أُظشٝكبدثِـذ  .21

ك٢ أُبئخ ٖٓ ٓجٔٞع أُجبُؾ  ٣ٝ87ؼبدٍ ٛزا أُجِؾ ٓب ٣وبسة . ا أٓش٤ٌ٣بدٝالس 2,269,190ٓب ٓجٔٞػٚ 

٣ٝؼضٟ اٗخلبع . BS-4/7ثٔٞجت أُوشس  2009أُؼزٔذح ألٗشطخ اُظ٘ذٝم االعزئٔب٢ٗ اُؼبّ ك٢ ػبّ 

اُز٢ ٝٝكن ػ٤ِٜب ك٢ ٓؤرٔش األؽشاف ك٢ اُجشٝرًٍٞٞ اُشاثغ ٝظ٤لخ ٓغبػذ اُجشآج أعبعب إ٠ُ  أُظشٝكبد

ألطذهبء اُشئ٤غ٤ٖ أُشبس٤ًٖ أُؼ٢٘ ًٝزُي اُٞكٞساد اُ٘بشئخ ػٖ االجزٔبع اُثب٢ٗ . 2009اُز٢ شـِذ ك٢ 

ٗبد٤خ أخشٟ ُْ رغزخذّ ٖٝٓ . ٝاُزؼ٣ٞغ د٤ث جشٟ ر٣َٞٔ ػذد أهَ ٖٓ أُزٞهغ ٖٓ أُ٘ذٝث٤ٖ ثبُٔغؤ٤ُٝخ

د٤ث ُْ ٣ؼوذ أ١  2009اجزٔبػبد ٌٓزت األؽشاف ك٢ اُجشٝرًٍٞٞ اُز٢ ٝٝكن ػ٤ِٜب ُؼبّ  ثبٌُبَٓ ٤ٓضا٤ٗخ

. ُْ ٣جزٔغ أٌُزتاجزٔبع ٓلزٞح اُؼؼ٣ٞخ ثٔٞجت ثشٝرًٍٞٞ اُغالٓخ األد٤بئ٤خ ك٢ ٛزا اُؼبّ، ٖٝٓ ثْ 

األؽشاف ك٢ ٝػوذد ج٤ٔغ اجزٔبػبد ٌٓزت األؽشاف ك٢ اُجشٝرًٍٞٞ ثبالهزشإ ٓغ اجزٔبػبد ٌٓزت 

ٖٝٓ أُوشس رشجٔخ أُٞهغ اُشج٢ٌ ُـشكخ رجبدٍ . اُج٘ذ ٖٓ ا٤ُٔضا٤ٗخالرلبه٤خ ٓٔب دون ٝكٞساد رذذ ٛزا ا

 .2010ٓؼِٞٓبد اُغالٓخ األد٤بئ٤خ خالٍ اُ٘ظق اُثب٢ٗ ٖٓ ػبّ 

ك٢ أُبئخ ٖٓ ٓجٔٞع  113دٝالسا أٓش٤ٌ٣ب  2,269,190 اُجبُـخ 2009ٝثِـذ ٗغجخ ٓظشٝكبد ػبّ  .22

 .2009ًبٕٗٞ األٍٝ / د٣غٔجش 31ُِؼبّ ك٢ ( دٝالسا أٓش٤ٌ٣ب 2,004,692) 2009ُؼبّ االشزشاًبد أُزِوبح 

 :2009لبم ُؼبّ ٗرلبط٤َ أُظشٝكبد ثذغت ث٘ذ اال ٣ٝ2زؼٖٔ اُجذٍٝ  .23

آالف الدوالرات ب)اإلنفاق  بندحسب  2009 في عام العامالصندوق االستئماني  مصروفات - 2الجدول 
 ( األمريكية

٤خ ا٤ُٔضاٗ اإلنفاق بند
 أُؼزٔذح 

ثبُذٝالس )
 (األٓش٢ٌ٣

 /االُزضآبد
 أُظشٝكبد

الميزانية من  نسبة ال
مؤتمر التي اعتمدها 

األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

قرطاجنة   بروتوكول
 األحيائيةلمسالمة 

  تكاليف الموظفين

 السالمة األحيائيةتب اجتماعات مك
1,541.5 

50.0 

1,508.64 

3.26 

98 

6 

 77 46 60.0 المهام الرسمية السفر في

 الباطنالعقود من /االستشاريون

لغرفة تبادل االجتماعات االستشارية 
 معمومات السالمة األحيائية

25.0 

40.0 

 

17 

32 

68 

80 

 ثالتلجنة االماجتماعات 
ترجمة الموقع اإللكتروني لغرفة تبادل 

 معمومات السالمة األحيائية

47.5 

20 

 

 

37.6 

0 

 

 

79 
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٤خ ا٤ُٔضاٗ اإلنفاق بند
 أُؼزٔذح 

ثبُذٝالس )
 (األٓش٢ٌ٣

 /االُزضآبد
 أُظشٝكبد

الميزانية من  نسبة ال
مؤتمر التي اعتمدها 

األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في 

قرطاجنة   بروتوكول
 األحيائيةلمسالمة 

 العمل اإلضافي/ المساعدة المؤقتة 
 اجتماعات فريق االتصال

فريق الخبراء التقنيين  في تقييم المخاطر
 المخصص

أصدقاء الرئيسين المتشاركين بشأن 
 المسؤولية والتعويض

 العامةالتشغيمية  المصروفات

20 

 

35 

90 

 

100 

248.10 

0 

 

23.36 

 

74.72 

 

42.06 

 

223.34 

 

67 

 

83 

 

 

42 

90 

 88 261.06 296.1 تكاليف دعم البرنامج

 78 2,008.13 2,573.1 المجموع الفرعي

   38.6 %(5)احتياطي رأس المال المتداول 

 77 2,008.13 2,611.8 المجمىع

 

الطوعي الخاص لممساهمات الطوعية الصندوق االستئماني  – باء
قرطاجنة لمسالمة  اإلضافية لدعم األنشطة المعتمدة لبروتوكول

 األحيائية
دٝالس أٓش٢ٌ٣ ك٢ إؽبس  1,791,300ٝاكن االجزٔبع اُشاثغ ُٔؤرٔش األؽشاف ػ٠ِ ٓب ٓجٔٞػٚ  .24

ًبٕٗٞ األٍٝ / د٣غٔجش 31ٝرِوذ األٓبٗخ دز٠ . 2009/2010ُِلزشح اُظ٘ذٝم االعزئٔب٢ٗ اُطٞػ٢ اُخبص 

ٝعجِذ . 2009دٝالسا أٓش٤ٌ٣ب ك٢  607,964أُؼزٔذح ثِؾ ٓجٔٞػٜب رؼٜذاد ُألٗشطخ اإلػبك٤خ  2009

ٝاُغ٘ٞاد  2008ك٢ اُزؼٜذاد أُؼِ٘خ ك٢ ًٔغبٛٔبد  2009أٓش٢ٌ٣ ك٢  دٝالس 195,000ٓزذظالد ثٔجِؾ 

ٓٔب ٣ٔثَ ٓؼذٍ  2009ُِزؼٜذاد أُؼِ٘خ ك٢  ٤ٌ2009ب ك٢ ٣دٝالسا أٓش 415,835اُغبثوخ، ٝدظَ ٓجِؾ 

 .ك٢ أُبئخ ٣68.4جِؾ رذظ٤َ 

ُألٗشطخ أُؼزٔذح اإلػبك٤خ ثٔب  2009أٓش٤ٌ٣ب أٝ اُزضّ ثٜب ك٢  دٝالسا 221,954ٝاٗلن ٓب ٓجٔٞػٚ  .25

 :ك٢ رُي
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 أُظشٝكبد اُ٘شبؽ
 ثبُذٝالساد األٓش٤ٌ٣خ 

ػذد أُشبس٤ًٖ 
 اُز٣ٖ رْ ر٣ِْٜٞٔ

 ؿ٤ش ٓؼشٝف 25,990 خذٓبد اعزشبس٣خ

 ؿ٤شٓؼشٝف 31,171 ٓٞظلٞ ارلبه٤خ اُز٘ٞع اُج٤ُٞٞج٢ اُز٣ٖ ٣خذٕٓٞ االجزٔبػبد

س٣ت أُذسث٤ٖ ك٢ أكش٣و٤ب ػ٠ِ رذذ٣ذ ٝرٞث٤ن اٌُبئ٘بد رذ

 أُذٞسح اُذ٤خ

73,092 20 

رذس٣ت أُذسث٤ٖ ك٢ أٓش٣ٌب اُالر٤٘٤خ ػ٠ِ رذذ٣ذ ٝرٞث٤ن 

 اٌُبئ٘بد أُذٞسح اُذ٤خ

62,020 20 

 

الخاص لتيسير مشاركة الطوعي الصندوق االستئماني  – جيم
 ةلسالمة األحيائيبروتوكول ااألطراف في عممية 

دٝالس أٓش٢ٌ٣ ثٔٞجت  678,000ٝاكن االجزٔبع اُشاثغ ُٔؤرٔش األؽشاف ػ٠ِ ٓب ٓجٔٞػٚ  .26

اُظ٘ذٝم االعزئٔب٢ٗ اُطٞػ٢ اُخبص ُز٤غ٤ش ٓشبسًخ اُجِذإ اُ٘ب٤ٓخ ك٢ االجزٔبع اُخبٓظ ُٔؤرٔش األؽشاف 

د٤بئ٤خ ك٢ ػبّ ك٢ ارلبك٤خ اُز٘ٞع اُج٤ُٞٞج٢ اُؼبَٓ ًبجزٔبع ُألؽشاف ك٢ ثشٝرًٍٞٞ هشؽبج٘خ ُِغالٓخ األ

 50,879رؼٜذاد ثِؾ ٓجٔٞػٜب  2009ًبٕٗٞ األٍٝ / د٣غٔجش 31ٝرِوذ األٓبٗخ دز٠ . ك٢ ٗبؿ٣ٞب 2010

( ك٢ أُبئخ ٖٓ أُجِؾ أُؼزٔذ ُز٤غ٤ش أُشبسًخ ك٢ االجزٔبع اُخبٓظ ُألؽشاف 7) 2009أٓش٤ٌ٣ب ك٢  دٝالسا

ٔالدظخ إٔ ػذّ ًلب٣خ األٓٞاٍ اُالصٓخ ٝرجذس اُ. أٓش٤ٌ٣ب دٝالسا 31,065عذدد ٜٓ٘ب ٓغبٛٔبد ثٔجِؾ 

ع٤جؼَ ُِٔشبسًخ اٌُبِٓخ ٖٓ جبٗت األؽشاف ٖٓ اُجِذإ اُ٘ب٤ٓخ ٝاُجِذإ اُز٢ رٔش اهزظبدارٜب ثٔشدِخ اٗزوبٍ 

ٓؤرٔش األؽشاف ٓوشساد ٖٓ اُظؼت ػ٠ِ اُجشٝرًٍٞٞ اُٞكبء ثٞال٣زٚ ٝخبطخ ك٢ اُٞهذ اُز١ ع٤زخز ك٤ٜب 

 .ُِغ٘ٞاد اُؼشش ُِجشٝرًٍٞٞٝاُزؼ٣ٞغ ٝاُخطخ اإلعزشار٤ج٤خ  غؤ٤ُٝخُِٔثشؤٕ اُجشٝرًٍٞٞ اُز٢ِ٤ٌٔ 

 
 2010اإليرادات المتوقعة وأداء الميزانية لعام   -ثالثا

 األحيائيةلسالمة االصندوق االستئماني العام لبرتوكول  –ألف 
 (الصندوق االستئماني العامو الميزانية األساسية )

 
 2010ميزانية عام  (1)

 دٝالس2,880,900 ٝػغ ٤ٓضا٤ٗخ ثشٗبٓج٤خ أعبع٤خ ثٔجِؾ  BS-4/7ؽشاف ك٢ أُوشس أهش ٓؤرٔش األ .27

 2,432,300ٖٝٓ ٛزا أُجِؾ، ٛ٘بى ٓجِؾ . األد٤بئ٤خثبُ٘غجخ ُجشرًٍٞٞ هشؽبج٘خ ُِغالٓخ  2010ُؼبّ  أٓش٢ٌ٣

 ، ٝٓجِؾBS-4/7األؽشاف ٝكوب ُِجذٍٝ اُٞاسد ك٢ أُشكن ثبُٔوشس  ٓغزذن اُغذاد ٖٓ أٓش٢ٌ٣ دٝالس

ٖٓ  ٣ٍٔٞ أٓش٢ٌ٣ دٝالس 178,600ٓغذٞة ٖٓ كبئغ اُغ٘ٞاد اُغبثوخ ٝٓجِؾ  أٓش٢ٌ٣ دٝالس 270,000

 :اُجِذ أُؼ٤ق ػ٠ِ اُ٘ذٞ اُزب٢ُ ٓغبٛٔخ

 2010 مصادر التمويل

 دٝالس أٓش٢ٌ٣ 2,432,300 بروتوكول الاألطراف في 

 البمد المضيف
  الفائض من السنوات السابقة

178,600 
270,000 

 ٠ش٣ٌدٝالس أٓ
 دٝالس أٓش٠ٌ٣

 دوالر أمريكي 2,880,900 المجموع
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 2010اشتراكات عام  (2)
ُلبئذح اُظ٘ذٝم االعزئٔب٢ٗ  2010، ثِـذ االشزشاًبد أُزِوبح ُؼبّ 2010 دض٣شإ/٤ٗٞ٣ٞ 30ك٢  .28

 :ػ٠ِ اُ٘ذٞ اُزب٢ُ ا أٓش٤ٌ٣بدٝالس1,971,947 اُؼبّ 

 دٝالس أٓش٢ٌ٣ 607,843 2009المتمقاة في عام  2010عام المسبقة عن المدفوعات 

 دٝالس أٓش٢ٌ٣ 1,185,504 2010المتمقاة في عام  2010عام عن اشتراكات 

 دٝالس أٓش٢ٌ٣ 178,600 من الحكومة المضيفة المساهمة

 دوالر أمريكي 1,971,947 

ٝاُغ٘ٞاد  2009ػٖ ػبّ  2010دٝالسا أٓش٤ٌ٣ب ك٢   75,520 ػالٝح ػ٠ِ رُي دظَ ٓجِؾ هذسٙ .29

 .اُغبثوخ

 2010التزامات عام  (3)

ك٢  ٣ٝ100ٔثَ ٛزا أُجِؾ . 2010ًبُزضآبد ُؼبّ  أٓش٢ٌ٣دٝالس 2,880,900ٔجِؾ جشٟ اُزؼٜذ ث .30

 ٝرٌجذد ٓظشٝكبد(. أدٗبٙ 3 اُجذٍٝاٗظش ) 2010أُبئخ ٖٓ األٓٞاٍ اُز٢ اػزٔذٛب ٓؤرٔش األؽشاف ُؼبّ 

 (.دض٣شإ /٤ٗٞ٣ٞ 30دز٠ ) 2010ك٢ ػبّ  ا أٓش٤ٌ٣بدٝالس 1,031,070ٔجِؾ ث

 

 اإلنفاق بندحسب  2010التزامات الصندوق االستئماني العام في عام  – 3الجدول 

 الميزانية المعتمدة بند اإلنفاق
 (بالدوالر األمريكي)

/ االلتزامات
 المصروفات

النسبة من 
 الميزانية المعتمدة

وتشمل المساعدة )تكاليف الموظفين 
 (العمل اإلضافي والتدريب/المؤقتة

1,607,350 642,187 40 

 0 0 45,000 الباطنالعقود من  /االستشاريون

 97 58,000 60,000 السفر في المهام الرسمية

 7 39,264 582,500 االجتماعات/ تكاليف خدمات المؤتمر

 68 173,000 254,600 التشغيل العامة مصروفات

 36 118,619 331,450 تكاليف دعم البرنامج

 36 1,031,070 2,880,900 المجموع
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الطوعية  لممساهماتالصندوق االستئماني الطوعي الخاص  –باء 
اإلضافية لدعم األنشطة المعتمدة لبرتوكول قرطاجنة لمسالمة 

   األحيائية

ِظ٘ذٝم ُ أٓش٢ٌ٣ دٝالس 1,791,300ٓجِؾ إجٔب٢ُ هذسٙ  اُشاثغٓؤرٔش األؽشاف ك٢ اجزٔبػٚ  اػزٔذ .31

رِوذ األٓبٗخ رؼٜذاد ُز٘ل٤ز  2010دض٣شإ / 30ٞ٤ٗٞ٣ٝك٢ . 2009/2010 ُِلزشحاالعزئٔب٢ٗ اُطٞػ٢ اُخبص 

رجذس ٝ. ٝاُغ٘ٞاد اُغبثوخ، 2010ك٢ ػبّ  بأٓش٤ٌ٣ ادٝالس 112,543أٗشطخ ٓؼزٔذح إػبك٤خ ٓجٔٞػٜب 

ُِظ٘ذٝم االعزئٔب٢ٗ اُطٞػ٢ عٟٞ  2010-2009ُْ ٣زؼٜذ ُِلزشح  2010دض٣شإ / أُالدظخ ثؤٗٚ دز٠ ٤ٗٞ٣ٞ

د أٓش٤ٌ٣خ ُألٗشطخ أُؼزٔذح اإلػبك٤خ ثٔٞجت اُجشٝرًٍٞٞ ٝأدٟ ٛزا اُ٘وض إ٠ُ إػبهخ دٝالسا 720,507

 . ر٘ل٤ز ثشٗبٓج ػَٔ اُغالٓخ األد٤بئ٤خ

ُز٘ل٤ز األٗشطخ أُؼزٔذح  2010أٝ االُزضاّ ثٚ ك٢ ػبّ  ا أٓش٤ٌ٣بدٝالس285,558 رْ إٗلبم ٓجِؾ  .32

 .اإلػبك٤خ، ٝرشَٔ ٓب ٢ِ٣

 اإلنفاق النشاط
 (ريكيبالدوالر األم)

الذين عدد المشاركين 
 تم تمويمهم

 12 45,188 رو٤٤ْ أُخبؽش ٖٓ كش٣ن اُخجشاء اُزو٤٤ٖ٘

االجزٔبع اُثب٢ٗ ألطذهبء اُشئ٤غ٤ٖ أُشبس٤ًٖ 

 ثشؤٕ أُغؤ٤ُٝخ ٝاُزل٣ٞغ

67,493 18 

االجزٔبع اُثبُث ألطذهبء اُشئ٤غ٤ٖ أُشبس٤ًٖ 

 ثشؤٕ أُغؤ٤ُٝخ ٝاُزل٣ٞغ

55,756 14 

٤ن اُغبدط ألٗشطخ ث٘بء هذساد اجزٔبع اُز٘غ

 اُغالٓخ األد٤بئ٤خ

14,011 12 

رٞك٤ش خذٓبد الجزٔبػبد أٓبٗخ ارلبه٤خ اُز٘ٞع 

 (رٌب٤ُق اُغلش)اُج٤ُٞٞج٢ 

 ؿ٤ش ٓؼشٝف 93,588

 

اُثب٢ٗ ٝاُثبُث ُلش٣ن أطذهبء اُشئ٤غ٤٤ٖ أُشبس٤ًٖ ثشؤٕ أُغؤ٤ُٝخ ٝاُزؼ٣ٞغ ك٢  ٕٝػوذ االجزٔبػب .33

 ٝػوذد األٓبٗخ ًزُي دغت. 2010دض٣شإ / شجبؽ ٤ٗٞ٣ٝٞ/ ك٢ ٓب٤ُض٣ب ك٢ كجشا٣ش هشؽبج٘خ ع٤بم ثشٝرًٍٞٞ

/ ك٢ أثش٣َ( عِٞك٤٘٤ب)اُثب٢ٗ ُلش٣ن اُخجشاء اُزو٤٤ٖ٘ ثشؤٕ رو٤٤ْ أُخبؽش ك٢ ُٞث٤ِبٕ  االجزٔبع BS-4/11أُوشس 

 .٤ٗ2010غبٕ 

 

لتيسير مشاركة األطراف في الصندوق االستئماني الطوعي الخاص  – جيم
   األحيائيةقرطاجنة لمسالمة  ية بروتوكولعمم

دٝالس أٓش٢ٌ٣ ك٢ إؽبس ٛزا اُظ٘ذٝم  678,000اػزٔذ االجزٔبع اُشاثغ ُٔؤرٔش األؽشاف ٓب ٓجٔٞػٚ  .34

. ك٢ ٗبؿ٣ٞب 2010اُجِذإ اُ٘ب٤ٓخ ك٢ االجزٔبع اُخبٓظ ُٔؤرٔش األؽشاف ك٢ ثشٝرًٍٞٞ ػبّ ُز٤غ٤ش ٓشبسًخ 

دٝالسا  50,879)أٓش٤ٌ٣ب  دٝالسا 172,287ٓبٗخ رؼٜذاد ثٔب ٓجٔٞػٚ ، رِوذ األ2010دض٣شإ / ٝدز٠ ٤ٗٞ٣ٞ

ٖٓ أُجِؾ أُؼزٔذ ك٢ أُبئخ  25ٓٔب ٣ٔثَ ( )2010دٝالساد أٓش٤ٌ٣خ ك٢  121,408ٝ 2009أٓش٤ٌ٣ب ك٢ 

دٝالسا  72,479 عذدد ٜٓ٘ب ٓغبٛٔبد ثٔجِؾ( ُز٤غ٤ش أُشبسًخ ك٢ االجزٔبع اُخبٓظ ُٔؤرٔش األؽشاف

 .أٓش٤ٌ٣ب
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ثٔٞجت ٛزا اُظ٘ذٝم االعزئٔب٢ٗ ُز٤غ٤ش  2010دض٣شإ / ٤ٗٞ٣ٞ 30زٌجذ أ٣خ ٓظشٝكبد دز٠ ُْٝ ر .35

ٝرج٤ٖ إٔ ٗوض أُغبٛٔبد ٣شٌَ رذذ٣ب أٓبّ ػٔبٕ . أُشبسًخ ك٢ االجزٔبع اُخبٓظ ُٔؤرٔش األؽشاف

ع اُخبٓظ ٓشبسًخ أُ٘ذٝث٤ٖ ٖٓ اُجِذإ اُ٘ب٤ٓخ ٝاُجِذإ اُز٢ رٔش اهزظبدارٜب ثٔشدِخ اٗزوبٍ ك٢ االجزٔب

 .ُٔؤرٔش األؽشاف

 رٌب٤ُق أُٞظل٤ٖ

ٝٗظشا ألٕ ٛزٙ اُزٌب٤ُق رؼزٔذ . رشَٔ رٌب٤ُق أُٞظل٤ٖ أُشرجبد ٝاالعزذوبهبد األخشٟ ُِٔٞظل٤ٖ .36

ػَٔ ٥خش ثذغت ػ٠ِ رٌب٤ُق ٓؼ٤بس٣خ رغزخذٜٓب األْٓ أُزذذح كئٕ أُظشٝكبد اُلؼ٤ِخ رزجب٣ٖ ٖٓ ٓوش 

 .ٝرٌب٤ُق اُؼٞدح ُِٞؽٖٙ ٖٓ اُؼٞآَ ٓثَ ػذد أُؼب٤ُٖ ٝٓ٘خ اُزؼ٤ِْ اُزوِجبد ك٢ ٓغز٣ٞبد ٓوش اُؼَٔ ٝؿ٤ش

 

 اُغلش ك٢ ٜٓبّ سع٤ٔخ

٣ٔثَ ٓٞظلٞ األٓبٗخ اُجشٝرًٍٞٞ ك٢ ٓخزِق االجزٔبػبد ٝأُ٘بعجبد، د٤ث إٔ علش أُٞظل٤ٖ إ٠ُ  .37

ج اُؼَٔ أُ٘بعجبد اُز٢ رغزؼ٤لٜب أُ٘ظٔبد األخشٟ ٣ٔثَ إدذٟ اُٞعبئَ اُٜبٓخ ُزذو٤ن اُزآصس ٝثشآ

ثٔٞجت زؼٖٔ اُغلش ك٢ ٜٓبّ سع٤ٔخ أ٣ؼب رٌب٤ُق اُغلش ُخذٓخ االجزٔبػبد اُز٢ رؼوذٛب األٓبٗخ ٣ٝ. أُزٌبِٓخ

ٖٓ كزشح اُغ٘ز٤ٖ ثزٌِلخ ٓٞظلب خالٍ األشٜش اُثٔب٢ٗ ػششاأل٠ُٝ  30ٝهذ سرجذ األٓبٗخ علش٣بد . اُجشٝرًٍٞٞ

 .ٖٓ ا٤ُٔضا٤ٗخ أُؼزٔذحك٢ أُبئخ  65رٔثَ  دٝالس أٓش٢ٌ٣ ٣78,500جِؾ ٓجٔٞػٜب 

 ٓظشٝكبد اُزشـ٤َ اُؼبٓخ

رشَٔ ٓظشٝكبد اُزشـ٤َ اُؼبٓخ ر٣َٞٔ ٓؼذاد ٝإٓذاداد أٌُبرت، ٝأُشاكن ٝرٌب٤ُق اُزؤ٤ٖٓ،  .38

٣ٝجش١ روبعْ ٛزٙ . اُطجبػخ ٝرٌب٤ُق االرظبالد ٝرٞص٣غ أُٞاد أُطجٞػخ ٝؿ٤شٛب ٖٓ أُٞادٝرٌب٤ُق 

 .85:15خ أُظشٝكبد ٓغ االرلبه٤خ ػ٠ِ أعبط ٗغج

 المىظفىن- ثبلثب

 اُٞظبئق اُثبثزخ

ػ٠ِ إدذٟ ٝاكن ٓؤرٔش األؽشاف اُؼبَٓ ًبجزٔبع ُألؽشاف ك٢ اُجشٝرًٍٞٞ، خالٍ اجزٔبػٚ اُشاثغ،  .39

 2010-2009ُلزشح اُغ٘ز٤ٖ ( اُظ٘ذٝم االعزئٔب٢ٗ اُؼبّ)ٝظ٤لخ ثٔٞجت ا٤ُٔضا٤ٗخ األعبع٤خ ( 11)ػششح 

دض٣شإ / ٤ٗٞ٣ٞ 30ٝهذ شـِذ دز٠ (. أسثغ ٝظبئق خذٓبد ػبٓخك٤٘خ ٝٝظبئق  عجغ) BS-4/7 ٙثٔٞجت ٓوشس

اُظ٘ذٝم االعزئٔب٢ٗ )أُُٔٞخ ٖٓ ا٤ُٔضا٤ٗخ األعبع٤خ ( 4)ٝاُخذٓبد اُؼبٓخ ( 8)ج٤ٔغ اُٞظبئق اُل٤٘خ  2010

 (.اُؼبّ

 ٣ٝجش١ اإلثالؽ ػٖ دبُخ اُزٞظ٤ق ك٢ األٓبٗخ ػ٠ِ أعبط سثغ ع١ٞ٘ ٖٓ خالٍ روش٣ش سثغ ع١ٞ٘ .40

 .اُٞث٤وخًٔب ٣ٌٖٔ اإلؽالع ػ٠ِ رلبط٤َ اُذبُخ ك٢ اُوغْ اُثب٢ٗ ٖٓ ٛزٙ . هغ اُشج٢ٌ ُألٓبٗخ٣ٞػغ ػ٠ِ أُٞ
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 األسبسية حبلة التىظيف في إطبر الميسانية  -4الجدول 

 (2010حسيران / يىنيى 30الصندوق االستئمبني العبم في )

اُٞظبئق  دبُخ اُٞظبئق

 اُل٤٘خ

ٝظبئق اُخذٓبد 

 اُؼبٓخ

  اُز٢ اػزٔذٛب ٓؤرٔش األؽشاف ٓجٔٞع ػذد اُٞظبئق

7 

 

4 

 7 7 اُٞظبئق اُز٢ رْ رغ٣ٞخ ٝػؼٜب

 0 0 اُزٞظ٤ق ه٤ذ اإلجشاء

 

 اُٞظبئق أُشزشًخ

ٓغ االرلبه٤خ ( ع.ر 3ٝ 3ف 6ٝ 4ف 3ٝ  5ف 1)ٝظ٤لخ  13جشٟ خالٍ كزشح اُغ٤ٖ٘ اُذب٤ُخ روبعْ  .41

 .85:15ػ٠ِ أعبط ٗغجخ 

 ر٤ٔ٘خ هذساد أُٞظل٤ٖ

 2008ًبٕٗٞ األٍٝ / ػَٔ رذس٣ج٤خ ُٔذح ٤ٓٞ٣ٖ ثشؤٕ رش٤ٌَ األكشهخ ك٢ د٣غٔجشٗظٔذ األٓبٗخ دِوخ  .42

 .اُزضآْٜ ثؤٛذاف ٝأٗشطخ األٓبٗخ ُز٤غ٤ش ر٤ٔ٘خ اُوذساد اُلشد٣خ ُِٔٞظل٤ٖ ُض٣بدح رؼض٣ض

 ثشٗبٓج اُزذس٣ت

ٓب ث٤ٖ ثالثخ ثشٗبٓج اُزذس٣ت اُذاخ٢ِ ُألٓبٗخ ػجبسح ػٖ ثشٗبٓج ٓغزٔش ٣ٞكش ُِطِجخ كشطخ هؼبء  .43

أُؼشكخ ٝاُجذث ثشؤٕ اُوؼب٣ب راد عزخ أشٜش ًذذ أهظ٠ ٓغ األٓبٗخ الًزغبة خجشاد إ٠ُ أشٜش ًذذ أد٠ٗ 

أٝ  اُٞدذاد اُذاخ٤ِخسعّٞ رذذ سػب٣خ ٝٛٞ ثشٗبٓج دٕٝ . اُظِخ ثذساعبرْٜ كؼال ػٖ ػَٔ اُجشٝرًٍٞٞ

ًٔب أٗٚ ٣ل٤ذ األٓبٗخ  ٖٓ دساعبد٣ٝٞكش ُِطِجخ خجشاد ػ٤ِٔخ ٛبٓخ رغزٌَٔ ٓب دظِٞا ػ٤ِٚ . ٓ٘ظٔخ ساػ٤خ

اُطِجخ ٣ؼٞدٕٝ ُٔؤعغبرْٜ ٝثِذاْٜٗ ثٔب اًزغجٞٙ ٖٓ ٓؼبسف ثٞطلٚ ثشٗبٓجب إسشبد٣ب ثبُ٘ظش إ٠ُ إٔ ٛؤالء 

. د٤ث ػَٔ ًزج٤ٔغ ُٔٞاسد ثشش٣خ ٓزبدخ ثغُٜٞخ ُألٓبٗخًٔب أكبد اُجشٗبٓج ثذسجخ ًج٤شح األٓبٗخ . ٝخجشاد

 5، اعزٞػجذ ٝدذح اُغالٓخ األد٤بئ٤خ 2009/2010شح اُغ٘ز٤ٖ األ٠ُٝ ٖٓ كزٝخالٍ كزشح اُثٔب٤ٗخ ػششح شٜشا 

 .ٖٓ كشٗغب ٝاُٞال٣بد أُزذذح ًٝ٘ذا ؽالة

 

 لبروتىكىل قرطبجنة للسالمة األحيبئيةقبئمة ببالجتمبعبت التي نظمتهب األمبنة 

 2010تمىز / يىليى -2009

  2009  

 

 المكبن عنىان االجتمبع المىاعيد

1 

بؽ شج/ كجشا٣ش  27 -  23

2009 

االجزٔبع األٍٝ ُلش٣ن أطذهبء اُشئ٤غ٤ٖ 

ٝاُزؼ٣ٞغ ك٢ ٤ُخ ٝأُشبس٤ًٖ ثشؤٕ أُغؤ

 ع٤بم ثشٝرًٍٞٞ هشؽبج٘خ ُِغالٓخ األد٤بئ٤خ

 أٌُغ٤ي ،ٓذ٣٘خ أٌُغ٤ي

2 

آراس / ٓبسط 11 -  9

2009 

اجزٔبع اُز٘غ٤ن اُخبٓظ ُِذٌٞٓبد 

ٝأُ٘ظٔبد أُ٘لزح أٝ أُُٔٞخ ألٗشطخ ر٤ٔ٘خ 

 ٓخ األد٤بئ٤خاُغالهذساد 

 عبٕ خٞع٤ٚ، ًٞعزبس٣ٌب
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 المكبن عنىان االجتمبع المىاعيد

3 

آراس / ٓبسط 13 -  12

2009 

االجزٔبع اُغبدط ُلش٣ن االرظبٍ أُؼ٢٘ 

 ثج٘بء هذساد اُغالٓخ األد٤بئ٤خ

 عبٕ خٞع٤ٚ، ًٞعزبس٣ٌب

4 

٤ٗغبٕ / أثش٣َ 24 -  20

2009 

اجزٔبع كش٣ن اُخجشاء اُزو٤٤ٖ٘ أُؼ٢٘ ثزو٤٤ْ 

أُخبؽش ثٔٞجت ثشٝرًٍٞٞ هشؽبج٘خ 

 األد٤بئ٤خغالٓخ ُِ

 ٓٞٗزش٣بٍ، ً٘ذا

5 

أ٣ٍِٞ / عجزٔجش 18 -  14

2009 

دِوخ اُزذس٣ت اإله٤ٔ٤ِخ ُِٔذسث٤ٖ ك٢ أكش٣و٤ب 

ثشؤٕ رذذ٣ذ ٝرٞث٤ن اٌُبئ٘بد أُذٞسح اُذ٤خ 

ثٔٞجت ثشٝرًٍٞٞ هشؽبج٘خ ُِغالٓخ 

 األد٤بئ٤خ

 ثبٓبًٞ، ٓب٢ُ

6 

رشش٣ٖ / أًزٞثش 21 -  19

 2009األٍٝ 

٘خ االعزشبس٣خ ؿ٤ش االجزٔبع اُخبٓظ ُِج

اُشع٤ٔخ أُؼ٤٘خ ثـشكخ رجبدٍ ٓؼِٞٓبد 

 اُغالٓخ األد٤بئ٤خ

 ٓٞٗزش٣بٍ، ً٘ذا

7 

رشش٣ٖ / ٗٞكٔجش 6 -  4

 2009اُثب٢ٗ 

االجزٔبع اُغبدط ُِج٘خ االٓزثبٍ ثٔٞجت 

 ثشٝرًٍٞٞ هشؽبج٘خ ُِغالٓخ األد٤بئ٤خ

 ٓٞٗزش٣بٍ، ً٘ذا

8 

ؽشاف ك٢ االرلبه٤خ اجزٔبع ٌٓزت ٓؤرٔش األ رشش٣ٖ اُثب٢ٗ/ ٗٞكٔجش 8

اُؼبَٓ ًبجزٔبع ُٔؤرٔش األؽشاف ك٢ 

 اُجشٝرًٍٞٞ

 ٓٞٗزش٣بٍ، ً٘ذا

9 

رشش٣ٖ / ٗٞكٔجش 27 -  23

 2009اُثب٢ٗ 

دِوخ رذس٣ت أُذسث٤ٖ ك٢ أٓش٣ٌب اُالر٤٘٤خ 

ٝرٞث٤ن اٌُبئ٘بد أُذٞسح اُذ٤خ ثشؤٕ رذذ٣ذ 

ثٔٞجت ثشٝرًٍٞٞ هشؽبج٘خ ُِغالٓخ 

 األد٤بئ٤خ

 ٌغ٤يأُ ،ٓذ٣٘خ أٌُغ٤ي

    

    

  2010  

 
 المكبن عنىان االجتمبع المىاعيد

1 

شجبؽ / كجشا٣ش 3 -  1

2010 

اجزٔبع اُز٘غ٤ن ُِذٌٞٓبد ٝأُ٘ظٔبد 

هذساد أُ٘لزح أٝ أُُٔٞخ ألٗشطخ ث٘بء 

 اُغالٓخ األد٤بئ٤خ

 جٞد٣بٔع٤٤ْ س٣ق، ً

2 

شجبؽ / كجشا٣ش  5 - 4 

2010 

٢ االجزٔبع اُغبثغ ُلش٣ن االرظبٍ أُؼ٘

 ثج٘بء هذساد اُغالٓخ األد٤بئ٤خ

 ع٤٤ْ س٣ق، ًٔجٞد٣ب

3 

شجبؽ / كجشا٣ش 12 -  8

2010 

االجزٔبع اُثب٢ٗ ُلش٣ن أطذهبء اُشئ٤غ٤٤ٖ 

أُشبس٤ًٖ أُؼ٢٘ ثبُٔغؤ٤ُٝخ ٝاُزؼ٣ٞغ 

هشؽبج٘خ ُِغالٓخ ك٢ ع٤بم ثشٝرًٍٞٞ 

 األد٤بئ٤خ

 ًٞاالُٔجٞس، ٓب٤ُض٣ب

4 

شجبؽ / كجشا٣ش 17 -  15

2010 

اُذ٢ُٝ اُثبُث ُِٔؤعغبد  االجزٔبع

األًبد٤ٔ٣خ ٝأُ٘ظٔبد األخشٟ أُشبسًخ 

ك٢ اُزثو٤ق ٝاُزذس٣ت ك٢ ٓجبٍ اُغالٓخ 

 األد٤بئ٤خ

 رغًٞٞثب، ا٤ُبثبٕ

5 

٤ٗغبٕ / أثش٣َ 23 -  19

2010 

االجزٔبع اُثب٢ٗ ُلش٣ن اُخجشاء اُزو٤٤ٖ٘ 

أُخظض أُؼ٢٘ ثزو٤٤ْ أُخبؽش ٝإداسح 

 أُخبؽش

 ُٞث٤ِبٗب، عِٞك٤٘٤ب
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 المكبن عنىان االجتمبع المىاعيد

6 

دض٣شإ / ٤ٗٞ٣ٞ 19 -  15

2010 

االجزٔبع اُثبُث ُلش٣ن أطذهبء اُشئ٤غ٤٤ٖ 

أُشبس٤ًٖ أُؼ٢٘ ثبُٔغؤ٤ُٝخ ٝاُزؼ٣ٞغ 

ك٢ ع٤بم ثشٝرًٍٞٞ هشؽبج٘خ ُِغالٓخ 

 األد٤بئ٤خ

 ًٞاالُٔجٞس، ٓب٤ُض٣ب

 


