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 الثاني االستثنائي االجتماع
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 كاجتماع العامل البيولوجي
  قرطاجنة بروتوكول في لألطراف
 األحيائية للسالمة
 األول االستثنائي االجتماع
 مستأنفة( )جلسة

 

  في األطراف مؤتمر
 التنوعب المتعلقة تفاقيةال 

 كاجتماع العامل البيولوجي
  ناغويا بروتوكول في ألطرافل

 الموارد على الحصول بشأن
 المنصفو  العادل والتقاسم الجينية
 خدامهااست عن الناشئة للمنافع

  األول االستثنائي االجتماع
 مستأنفة( )جلسة

 5252 الثاني /تشريننوفمبر 52-52 (،إلكتروني اجتماع) مونتلاير

 لرئيسةا منختامية  رسالة
 الموقرون، الممثلون ،السعادة أصحاب

 الجتماعاو  االتفاقية في األطراف لمؤتمر الثاني االستثنائي الجتماعا هذا اليوم األخير من في الممثلين بجميع أرحب أن أود
 األطراف ؤتمرمل األول االستثنائي الجتماعاو  قرطاجنة بروتوكول في لألطراف كاجتماع العامل األطراف مؤتمرل األول االستثنائي

 .ناغويا بروتوكول في لألطراف كاجتماع العامل
 إجراء خالل نم، ُعقدت التي االستثنائية االجتماعات أن أعلن أن يسعدني، المستأنفة للجلسات االفتتاحية رسالتي وبناء على
 )الجلسات 5252نوفمبر/تشرين الثاني  52 إلى 52 ومن، 5252نوفمبر/تشرين الثاني  61 إلى 61 من الفترة في، الصمت

 الممثلين لجميع العميق شكري عن أعرب أن أودو . 5256 لعام مؤقتة ميزانية اعتمادب نتائجها النهاية في حققت قد، المستأنفة(
 أقدم معلومات عن البنود التالية. أن أود، الختامية الرسالة هذه ي. وفوتعاونهم ومساهمتهم تفهمهم على
 في الجتماع الستثنائي الثاني لمؤتمر األطراف األطراف ممثلي تفويض وثائق عن تقرير -3 البند

 فيا طرف 12و قرطاجنة بروتوكول فيا طرف 52، واالتفاقية في طرفا 12 ممثلو دمق، 5252نوفمبر/تشرين الثاني  51بحلول 
 .الداخلي النظام من 65 المادة متطلباتب وثائق تفويض تفي، ناغويا بروتوكول

 يتجاوز ال موعد يوف ممكن وقت أقرب في بذلك بالقيام اآلن حتى وثائق تفويضهم واقدمي لم نيذال األطراف ممثلي المكتب رذك  ويُ 
 . المعنية األطراف مع المتابعة األمانة من ويطلب 5252 /كانون األولديسمبر 16
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 0202 لعام المقترحة المؤقتة الميزانية -4 البند

 عن متهاص خالل من األطراف تبر عقد أ. و الماضية ساعة الثماني وأربعين خالل تعليقات أي تلقي يتم لم أنه أعلن أن يسعدني
من  5256 عامل المؤقتة الميزانية بشأن التالية ، اعُتمدت المقرراتعليهبناء و . عليها المعروضة المقررات اتخاذ على موافقتها

 :جانب الهيئة المعنية
 ؛(CBD/ExCOP/2/L.2) 5256 لعام البيولوجي التنوع اتفاقية عمل لبرنامج المقترحة المؤقتة الميزانية (أ)

 5256 لعام األحيائية للسالمة قرطاجنة بروتوكول عمل لبرنامج المقترحة المؤقتة الميزانية (ب)
(CBD/CP/ExMOP/1/L.2)؛ 

 العادل تقاسموال الجينية الموارد على الحصول بشأن ناغويا بروتوكول عمل لبرنامج المقترحة المؤقتة الميزانية (ج)
 .(CBD/NP/ExMOP/1/L.2) 5256 لعام استخدامها، عن الناشئة للمنافع والمنصف

 التقرير اعتماد -5 البند

 CBD/CP/ExMOP/1/L.1و CBD/ExCOP/2/L.1) اجتماع كل تقرير أعمم فإنني، األخيرة رسالتي بناء على
 أنه اعُتمد من جانب الهيئة المعنية.، المرحلة هذه في، والذي يعتبر (CBD/NP/ExMOP/1/L.1و

 اختتام الجتماع -6 البند

 لماضيينا األسبوعين خالل العادية غير العملية هذه في معنا شاركوا الذين الممثلين لجميع امتناني عن أعرب أن أود، أخرى مرة
 العالمية ودلجهل الحالي الزخم على الحفاظ في سيسهم االجتماعات هذه نجاح أن المؤكد ن. ومومساهمتهم وتعاونهم صبرهم على

نقاذ البيولوجي التنوع فقدان لمكافحة المبذولة  .عيشهم وسبل البشر حياة أساس التي تمثل، الطبيعة وا 

 .ةالحالي الجائحة فرضهات التي التحديات علىا قريب والتغلبا مع الوقوف العالم شعوب تواصل أن آملو 

 .الصين في األطراف لمؤتمر عشر الخامس االجتماع في الجميع رؤية إلى أتطلع إنني

 األطراف لمؤتمر لاألو  االستثنائي واالجتماع، االتفاقية في األطراف لمؤتمر الثاني االستثنائي االجتماع اختتام أعلن أن أود، بهذاو 
 في افلألطر  كاجتماع العامل األطراف لمؤتمر األول االستثنائي واالجتماع، قرطاجنة بروتوكول في لألطراف كاجتماع العامل

 .ناغويا بروتوكول
 .التقدير آيات أسمى قبولب وتفضلوا

 

 فؤاد ياسمين (التوقيع)

 في األطراف مؤتمر ةرئيس

 البيولوجي التنوعب المتعلقة تفاقيةاال

__________ 


