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 خدامهاللمنافع الناشئة عن است
 االجتماع االستثنائي األول

 0202 /تشرين الثانينوفمبر 61-61(، اجتماع إلكترونيمونتلاير )

 الرسالة الفتتاحية للرئيسة
 ،الموقرون المندوبون السعادة أصحاب

 األطراف يلمؤتمر  نياالستثنائي ينواالجتماع االتفاقية في األطراف لمؤتمر االستثنائي االجتماع في المندوبين بجميع أرحب أن أود
 .وناغويا قرطاجنة بروتوكولي في لألطراف ينكاجتماع ينالعامل

 62 في األمانة به أخطرت الذي النحو على األطراف الدعم الذي أعربت عنه العديد منبناء على  االجتماعات هذه وتعقد
 وبناء. هاواعتماد 0206 لعام العمل لبرنامج مؤقتة ميزانية النظر في لغرض (270-0202 اإلخطارانظر ) 0202 /أيلولسبتمبر
 :يلي ما إلى الممثلين جميع انتباه أن استرعى أود، ذلك على

 افتتاح الجتماعات -1البند 

 االستثنائي جتماعواال، االتفاقية في األطراف لمؤتمر الثاني االستثنائي االجتماع، هذه الرسالة خالل منا، رسمي أفتتح أن يسعدني
 لعاملا األطراف لمؤتمر األول االستثنائي االجتماع، و قرطاجنة بروتوكول في لألطراف كاجتماع العامل األطراف لمؤتمر األول

 .ناغويا بروتوكول في لألطراف كاجتماع

 المسائل التنظيمية -2البند 

 أعضاء المكتب

 .الداخلي النظام من 06 المادة من 0 للفقرة وفقا االستثنائية االجتماعات لهذه كمكتب الحالي المكتب يعمل
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 إقرار جدول األعمال

 ةاألمين هاتأعد التي (CBD/NP/ExMOP/1/1و CBD/CP/ExMOP/1/1و CBD/ExCOP/2/1) المؤقتة األعمال جداولُأقرت 
 التوضيحبناء على  هذا بموجب، الداخلي النظام من 60و 8 لمادتينلا وفق، سابق وقت في والمراقبين ألطرافا هاب خطروأُ  ةالتنفيذي
، CBD/ExCOP/2/1/Add.1 الوثائق في الواردة المؤقتة األعمال جداول شروح من 60و 66 الفقرتين في المقدم

CBD/CP/ExMOP/1/1/Add.1 وCBD/NP/ExMOP/1/1/Add.1 ،التوالي على. 

 تنظيم العمل

 شروح من 61و 60 الفقرتين في المحدد النحو على مكتوب صمت إجراء خالل من عدبُ  عن االستثنائية االجتماعات هذه تعقد
 .بهذه الرسالة لإلجراء موجز إضافي شرح إرفاق م. وتالمؤقتة األعمال جداول

 الجتماع الستثنائي الثاني لمؤتمر األطراف إلىتقرير عن وثائق تفويض الممثلين  -3البند 

 مندوال  80 ممثلو قدم، 0202نوفمبر/تشرين الثاني  60أنه حتى ، الداخلي النظام من 61 للمادةا وفق، اإلبالغ المكتب يود
وثائق ، ناغويا بروتوكول في األطراف من دوال 71، وقرطاجنة بروتوكول في األطراف مندوال  77و، االتفاقية في األطراف
 .الداخلي النظام من 68 لمادةتفي بمتطلبات اا وفقتفويضهم 

 68 يتجاوز ال موعد وفي ممكن وقت أقرب في، بعد ذلك فعلوا قد يكونوا لم إذا، وثائق تفويضهم بتقديم المندوبين أذكر أن أودو 
 يرسل يمكن أن. و (التوقيت العالمي المنسقمساء ب 1) مونتلاير وقيتتب اظهر  الواحدة الساعة في 0202 /تشرين الثانينوفمبر

 .الداخلي النظام من 68 المادة بمتطلبات تفيوثائق تفويضهم  منا ضوئي ممسوحة نسخة األمانة إلى المندوبون
 2221الميزانية المؤقتة المقترحة لعام  -4البند 

 هي المقررات شاريع. ومواعتمادها فيها للنظر 0206 لعام المؤقتة الميزانية بشأن المرفقة المقررات مشاريع أقدم أن يسعدني
 ُأخطرت بهو  تبالمك من بتوجيه ُأنشئ الذي بالميزانية المعني الرسمي غير الفريق أجراها التي والمشاورات االستعراض حصيلة
، أشكر أن أودبالنيابة عن الكتب وعن نفسي، و . (127-0202 اإلخطار) 0202 /تشرين األولأكتوبر 1 في والمراقبين األطراف
 .بكفاءة الرسمي غير الفريق لعمل تيسرهو  تنسيقه على غرينادا ممثل توماس سبنسر السفير

التوقيت با ظهر  60) مونتلاير بتوقيتا صباح 7 الساعة حتى، الصامت اإلجراء هذا بموجب المرفقة مشاريع المقررات وقد ُأعدت
 إلىمن خالل رئيس الوفد ، وجدت إن، التعليقات توجيه ويمكن. 0202 /تشرين الثانينوفمبر 61، الخميس يوم (العالمي المنسق

 .executivesecretary@cbd.intالعنوان التالي:  على ةالتنفيذي ةاألمين

 اعتماد التقرير -5البند 

 يتموس .االستثنائية االجتماعات لتقريرا موجز ا أيض هذه الرسالة شكلت، المشروحة المؤقتة األعمال جداول من 00 الفقرة بناء على
 التي الثانية رسالتي مع (CBD/NP/ExMOP/1/L.1و CBD/CP/ExMOP/1/L.1و CBD/ExCOP/2/L.1) اجتماع كل تقارير تعميم
 بتوقيتا صباح 8 الساعة، 0202/تشرين الثانينوفمبر 61، الخميس يوم ساعة 70المدة البالغة  نهاية في للمندوبين ستنقل
 .ةمعتمد ا في ذلك الوقتاعتباره سيتم حيث، (المنسقالتوقيت العالمي الواحدة بعد الظهر ب) مونتلاير

 هذه مثل في نعقدت التي االستثنائية االجتماعات هذه في المندوبين وجميع األطراف مع تضامني عن للتعبير الفرصة هذه أغتنمو 
 (.61-فيروس كورونا )كوفيد جائحة ضد كفاحهم في، للغاية الصعبة األوقات

 .التقدير آيات أسمى قبولوتفضلوا ب
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 فؤاد اسميني( التوقيع)

 في األطراف مؤتمر ةرئيس

 البيولوجي التنوعالمتعلقة ب تفاقيةاال

 
 المرفقات

 (CBD/ExCOP/2/L.2) 0206الميزانية المؤقتة المقترحة لبرنامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي لعام  .6

 (CBD/CP/ExMOP/1/L.2) 0206ة األحيائية لعام الميزانية المؤقتة المقترحة لبرنامج عمل بروتوكول قرطاجنة للسالم .0

الميزانية المؤقتة المقترحة لبرنامج عمل بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف  .0
 (CBD/NP/ExMOP/1/L.2) 0206للمنافع الناشئة عن استخدامها لعام 

 (طيه جراء الصمت" )مرفق"إلوصف موجز  .1
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 المرفق
 الصمت" جرا "إل موجز وصف

 ماألم هيئات بعض تستخدمه إجراء هو عتراض"اال عدم "إجراء أو مكتوب"ال جراءاإل" باسما أيض المعروف، الصمت" "إجراء
 يئةاله رئيس يوزع، عامة جلسةمن غير العملي عقد  كوني ندما. وعحضوريا االجتماع عدم في حالة، قرارات التخاذ المتحدة
 الصمت إجراء استخدام فترض. ويساعة 27 إلى تصل لمدة يستمر ما وعادة، الصمت إجراء بموجبا كتابي قرار مشروع المعنية
 الجلسة رأسيت الذي الرئيس يتأكد ما وعادة. لالعتماد المطروح القرار موضوع بشأن مسبقة مفاوضات أو مشاورات إجراء الكتابي

ذاو . الصمت فترة خالل القرار مشروع على اعتراض أي إبداء عدم أو مسائل أية إثارة عدم من  أن ُيفترض، الصمت يكسر لم ا 
 .متخذ القرار

 لمؤتمر يناألول نااالستثنائي نواالجتماعا، البيولوجي التنوع اتفاقية في األطراف لمؤتمر الثاني االستثنائي االجتماع سيعقدو 
، 7272 /تشرين الثانينوفمبر 61 إلى 61 من الفترة في وناغويا قرطاجنة بروتوكولي في لألطراف كاجتماع العامل األطراف
 .الصمت إجراء خالل من، ُبعد عن االجتماعات وستعقد. 7276 لعام واعتمادها منها لكل المؤقتة الميزانية في للنظر

 اجتماعك العامل األطراف ومؤتمر االتفاقية في األطراف مؤتمر سلسبشكل  المقترحة المؤقتة لميزانيةا اعتماد ضمان أجل منو 
 وتشغيل كوينت استرشدو . األطراف ممثلي من رسمي غير فريق ُأنشئ، االستثنائية هااجتماعاتفي  البروتوكولين في لألطراف
 األمانة عمل رنامجب ميزانية استعراض تم حيث الصلة ذات السابقة العمليات من المكتسبة والخبرة بالسوابق الرسمي غير الفريق

 ةاألمين هاتاقترح لتيا الميزانية، المكتب من بتوجيه، الرسمي غير الفريق استعرض، ذلك على وبناء. النهائية صيغتها في ووضعها
 وسائل خالل من، 7272 /تشرين الثانينوفمبر 67و /تشرين األولأكتوبر 67 بين المشاورات من سلسلة وأجرى ةالتنفيذي

 اعتماد ميت أن المتوقع ومن. األطراف مؤتمر رئيس إلى المقرر مشروع من مجموعات ثالث وقدم عمله الفريق أكملو . افتراضية
/تشرين نوفمبر 61 في ساعة 27إجراء الصمت الذي تبلغ مدته  نهاية في 7276 لعام المؤقتة بالميزانية الخاصة المقررات مشاريع
 .7272 الثاني
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