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  الرئةس م  رسقل 
 ،الموقرون المندوبون السعادة أصحاب

 ينتماعواالج االتفاقية في األطراف لمؤتمرالثاني  االستثنائي االجتماع من هذه الجلسة في ينممثلال بجميع أرحب أن أود
 وناغويا. قرطاجنة بروتوكولي في لألطراف كاجتماع العامل األطراف لمؤتمراألولين  يناالستثنائي

نية المؤقتة الميزاالمقرر بشأن في هذا اليوم، كنت آمل أن أعلن أنه لم يتم كسر الصمت، وبالتالي اتخاذ  هذه الرسالةمن خالل و 
 .0202لعام 

 CBD/ExCOP/2/L.2تعليق قدمته حكومة البرازيل لطلب إدراج حواش في مشاريع المقررات )غير أنه بالنظر إلى 
ل التعليق اعتراضا على اعتماد (، لم يكن من الممكن المضي قدما. وشك  CBD/NP/ExMOP/1/L.2و CBD/CP/ExMOP/1/L.2و

 من قبل الهيئات المعنية. المقرراتهذه 

عقد مشاورات بين األطراف. وستجراء ر مع أعضاء المكتب، قررت تعليق الجلسات إلتاحة مزيد من الوقت إللذلك، بعد التشاو و 
 20)توقيت مونتلاير بصباحا  7الساعة  0202 /تشرين الثانينوفمبر 02الجلسة المستأنفة لالجتماعات األسبوع المقبل ابتداء من 

ت قي)الواحدة ظهرا بالتو  توقيت مونتلايرب صباحا 8الساعة  0202 رين الثاني/تشنوفمبر 07حتى ( قيت العالمي المنسقظهرا بالتو 
 ساعة. 88(، وهذه المرة لفترة صمت مدتها العالمي المنسق

ووثائق التفويض الواردة ألغراض االجتماعات االستثنائية ما لم تسحبها األطراف ممثلي األطراف سيتم االحتفاظ بترشيحات و 
حث األطراف التي لم تقدم حتى اآلن أوراق تفويضها على القيام بذلك بأسرع ما يمكن ولكن في موعد ال أو المعنية أو تغيرها. 

 .0202نوفمبر/تشرين الثاني  08يتجاوز 
نني أتطلع إلى المشاورات في األيام القليلة المقبلة بهدف حل المشكلة.و   ا 
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سيؤدي إلى وقف كامل لعمليات األمانة اعتبارا من  0202ية عام أود أن أذك ر األطراف أن الفشل في اعتماد الميزانية قبل نهاو 
 نتهاكااآلثار المالية والقانونية ألي و بسبب عدم وجود التفويض المطلوب بموجب القواعد المالية.  0202 /كانون الثانييناير 2
 على األطراف. اإضافيقد يعني التزاما ماليا لعقود ل

 02ين الذين سيشاركون في الجلسة المستأنفة لالجتماعات االستثنائية يوم األربعاء رسالتي التالية إلى الممثل وستصدر
 ظهرا بالتوقيت العالمي المنسق(. 20صباحا بتوقيت مونتلاير ) 7الساعة  0202 /تشرين الثانينوفمبر

ب على فيها، ولزمالئي في المكتأود أن أعرب عن امتناني لجميع الممثلين الذين يولون اهتماما لهذه العملية الهامة ويساهمون و 
 .شكلهذا البهذه االجتماعات االستثنائية، التي ُتعقد في مثل هذه األوقات االستثنائية و  لنجاحتعاونهم وجهودهم الدؤوبة 

 .التقدير آيات أسمى قبولب وتفضلوا

 
 فؤاد اسميني (التوقيع)
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