
 االتفاقية في األطراف مؤتمر
 البيولوجي بالتنوع المتعلقة

 الثاني االستثنائي االجتماع
 0202نوفمبر/تشرين الثاني  61-61 إلكتروني(، اجتماع) مونتلاير

 )جلسة مستأنفة( 0202نوفمبر/تشرين الثاني  02-02و
 

 مشروع التقرير
 األول الستثنائيا االجتماع مع بالتزامن التنوع البيولوجي اتفاقية في األطراف لمؤتمر الثاني االستثنائي االجتماع ُعقد -6

كاجتماع  العامل األطراف لمؤتمر األول االستثنائي واالجتماع قرطاجنةالعامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول  األطراف لمؤتمر
 62 في األمانة به أخطرت على النحو الذي األطرافالذي أعربت عنه  دعمال بناء على، ناغويالألطراف في بروتوكول 

 .هاواعتماد 0206 لعام العمل لبرنامج مؤقتة ميزانية في النظر لغرض ،(220-0202)اإلخطار  0202 /أيلولسبتمبر

 طرفا في االتفاقية لحضور االجتماع. واألطراف الممثلة هي: 601مشاركا يمثلون  212وتم تسجيل ما مجموعه  -0
 .[فيما بعد يستكمل]

 االجتماع افتتاح -1 البند

ا صباح 2 الساعة، 0202نوفمبر/تشرين الثاني  61، االثنين يوم االستثنائي االجتماع فؤاد ياسمين السيدةت افتتح -0
 .األطراف لمؤتمر عشر الرابع االجتماع رئيسة من رسالة طريق عن المنسق( العالمي بالتوقيتا ظهر  60) مونتلاير بتوقيت

 الثاني ستثنائياال الجتماعل، االفتتاحية الرسالة خالل من، الرسمي فتتا عن اال رضاها عن رسالتها في الرئيسة أعربتو  -4
 بروتوكول فيالعامل كاجتماع لألطراف  األطراف لمؤتمر األول االستثنائي االجتماعبالتزامن مع  االتفاقية في األطراف لمؤتمر

 .ناغويا بروتوكول في لألطراف كاجتماع العامل األطراف لمؤتمر األول االستثنائي واالجتماع قرطاجنة

 هذه مثل يف عقدت التي االستثنائية االجتماعات تلك في الممثلين يعوجم األطراف مع تضامنها عنالرئيسة  أعربتو  -2
 تشر  مذكرة وعممت التنظيمية المسائل أوضحتف، (61-فيروس كورونا )كوفيد جائحة ضد كفاحهم في، للغاية الصعبة األوقات

الوارد في الوثيقة  على النحو، العتماده 0206 لعام مقترحة مؤقتة ميزانية يتضمن مقرر مشروع وعممت الرئيسية. الصمت إجراء
CDB/ExCOP/2/L.2. 

تشرين الثاني نوفمبر/ 02االجتماع االستثنائي واستؤنف في  ةالرئيس ت، علق0202تشرين الثاني نوفمبر/ 61في و  -1
إجراء مشاورات تعليق االجتماع االستثنائي للسما  بأنه تم المستأنفة، أشارت الرئيسة إلى  للجلسة. وفي رسالتها االفتتاحية 0202

. 0206حة لعام الميزانية المؤقتة المقتر المتعلق ب مقررالاعتماد بين األطراف بشأن المسألة التي تسببت في كسر الصمت وتأجيل 
 .االجتماععليق ليلة التي أعقبت تالرئاسة والمكتب، قد ُعقدت خالل األيام الق التي يسرتهابأن المشاورات الالزمة،  ةالرئيس توأفاد
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 التنظيمية المسائل -2 البند

 المكتب أعضاء

 ماعلالجت كمكتب الحاليون ةالرئيس ونواب ة الحاليةالرئيس عملت، الداخلي النظام من 06 المادةمن  0 الفقرة مع تمشيا -2
 .األطراف لمؤتمر الثاني االستثنائي

 األعمال جدول إقرار

 في والمراقبين ألطرافا ت بهوأخطر  ةالتنفيذي ةاألمين هتأعد الذي ،(CBD/ExCOP/2/1) المؤقت األعمال جدول ُأقر -8
جدول األعمال المؤقت  من 60و 66 الفقرتين يف المقدم للشر  وفقا، الداخلي النظام من 60و 8 للمادتين وفقا، سابق وقت

 .(CBD/ExCOP/2/1/Add.1) المشرو 

 العمل تنظيم

 64و 60 الفقرتين في الوارد وصفه النحو على مكتوبال صمتال إجراء خالل من عدبُ  عن االستثنائي االجتماع قدع -1
 توأرفق. المستأنفة ( من أجل الجلسةCBD/ExCOP/2/L.5واسُتكمل برسالة من الرئيسة ) المشرو المؤقت جدول األعمال  من

 .(CBD/ExCOP/2/L.3) االفتتاحية بالرسالة لإلجراء موجزا إضافيا شرحا ةالرئيس

 األطراف لمؤتمر الثاني االستثنائي االجتماع إلى الممثلين تفويض وثائق عن تقرير -3 البند

الجتماع االستثنائي الثاني لمؤتمر األطراف. ووفقا في ااالتفاقية  من األطراف فيطرفا  601تم اإلبالغ عن تسجيل  -62
نوفمبر/تشرين  01بحلول  من األطراف في االتفاقية وثائق تفويض 12 يممثل بتقديممن النظام الداخلي، أفاد المكتب  61للمادة 
 من النظام الداخلي. 68 تفي بمتطلبات المادةالثاني 

 المكتب من أنتيغوا وبربودا، على عملها الدؤوب في استعراض ةأعربت الرئيسة عن شكرها للسيدة هيلينا براون، عضو و  -66
 نيابة عن المكتب. وثائق تفويض الممثلين المسجلين لالجتماع،

وثائق تفويضهم  الذين لم يقدموا الممثلين الرئيسة ذّكرت، 0202 نوفمبر/تشرين الثاني 02 ، فيالختامية رسالتها فيو  -60
وطلبت من األمانة المتابعة  0202 األول كانون/ديسمبر 06 يتجاوز ال موعد وفي ممكن وقت أقرب في ذلكبالقيام ب، حتى اآلن

 .مع األطراف المعنية

 2221 لعام المقترحة المؤقتة الميزانية -4 البند

 لالستعراض يجةنت م إلى الممثلين للنظر فيه واعتمادهد  ي قُ ذالمتعلق بالميزانية المؤقتة المقترحة ال المقرر مشروع جاء -60
/تشرين أكتوبر 1 يفبه  والمراقبين األطراف إخطار وتم المكتب من بتوجيه ُأنشئ الذي الرسمي غير الفريق أجراها التي والمشاورات

، عن 0202تشرين الثاني نوفمبر/ 61أعربت الرئيسة، في رسالتها االفتتاحية في و  .(221-0202 -اإلخطار ) 0202 األول
 ر توماس ممثل غرينادا لتنسيق وتيسير عمل الفريق غير الرسمي بكفاءة.، للسفير سبنسباسمهاو  المكتب باسمامتنانها، 

 حتى الصمت إجراء بموجب( CBD/ExCOP/2/L.2) 0206 لعام المؤقتة الميزانيةالمتعلق ب مقررال مشروع ُوضعو  -64
 للنظر 0202نوفمبر/تشرين الثاني  61 الخميس يوممن  المنسق( العالمي بالتوقيتا ظهر  60) مونتلاير بتوقيتا صباح 2 الساعة

(، أعلنت الرئيسة أن الصمت CBD/ExCOP/2/L.4) 0202نوفمبر/تشرين الثاني  61في رسالتها إلى الممثلين في و . واعتماده فيه
قد رر، وأنه إدراج حاشية في مشروع المقفيه تطلب و المقتر  بسبب تعليق قدمته البرازيل  المقررقد كسر وأنه ال يمكن اعتماد 

 .مشاورات لحل المشكلةإجراء تقرر، بعد التشاور مع المكتب، تعليق االجتماع للسما  ب

صباحا بتوقيت مونتلاير  2الساعة  0202 نوفمبر/تشرين الثاني 02وعقدت الجلسة المستأنفة من يوم األربعاء الموافق  -62
 نوفمبر/تشرين الثاني 02رر أن تغلق يوم الجمعة ساعة، ومن المق 48ظهرا بالتوقيت العالمي المنسق(، لفترة صمت مدتها  60)

. مت، بعد ساعة واحدة من انتهاء فترة الصبالتوقيت العالمي المنسق( الواحدة ظهرا)توقيت مونتلاير ب صباحا 8، الساعة 0202

https://www.cbd.int/doc/notifications/2020/ntf-2020-079-budget-en.pdf
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ترشيحات ممثلي األطراف ووثائق التفويض الواردة ألغراض االجتماعات االستثنائية ب ه سيتم االحتفاظأيضا أن ةالرئيس توأعلن
 المستأنفة، ما لم تسحبها األطراف المعنية أو تغيرها. للجلسة

، أعادت الرئيسة تقديم الميزانية المؤقتة 0202 نوفمبر/تشرين الثاني 02المستأنفة، في  للجلسةفي رسالتها االفتتاحية و  -61
 ، دون أي تغييرات، العتمادها.(CBD/ExCOP/2/L.4) 0206م المقترحة لعا

، أن الصمت لم يكسر خالل الساعات 0202 نوفمبر/تشرين الثاني 02 ، فيوأعلنت الرئيسة في رسالتها الختامية -62
 0206لعام جي و المقترحة لبرنامج عمل اتفاقية التنوع البيولالميزانية المؤقتة ، اعُتمدت الثماني واألربعين الماضية، وبالتالي

(CBD/ExCOP/2/L.2.) .وذكرت كذلك أن إجراء الصمت المطبق على االجتماع ساعد االجتماع على تحقيق أهدافه 

 وأدلى ممثل البرازيل بالبيان التالي وطلب إدراجه في تقرير االجتماع: -68

مية والتقنية الفرعية للمشورة العللهيئة الخاصة باالتفاوض  جلساتالموافقة على الميزانية بشكل وتنظيم عمل ال تمس "
اتفاقية التنوع في  طرافاألأنه ال يوجد حاليا توافق في اآلراء بين نحيط علما بوالتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ. و 

 البيولوجي بشأن مالءمة وجدوى عقد اجتماعات ومفاوضات افتراضية رسمية".

 لجميع الممثلين لتفهمهم وتعاونهم. اعن شكره ةالرئيس توأعرب -61

 التقرير اعتماد -5 البند

من خالل رسائل بعد ذلك وعلى النحو المحدث  المشرو  المؤقت األعمال جدول من 00 الفقرة في مبينعلى النحو ال -02
نوفمبر/تشرين الثاني  02، الجمعة يوم التقرير اعُتمدو  (.CBD/ExCOP/2/L.1) تقريرالرسائل مخطط هذا الالرئيسة، ُتشكل 

 .المنسق( العالمي بالتوقيت اظهر  الواحدة) مونتلاير بتوقيتا صباح 8 الساعة، 0202

 .ةالرئيس من بتوجيه االجتماع بعد ويصدر التقريرستكمل سيُ و  -06

 االجتماع اختتام -6 البند

بنجا .  االستثنائي والمساهمة في اختتامه االجتماع عقددعم  في لتعاونهم الممثلين لجميع هاامتنان عن الرئيسة أعربت -00
 الساعة، 0202 نوفمبر/تشرين الثاني 02، الجمعة يوم االتفاقية في األطراف لمؤتمر الثاني االستثنائي االجتماع اختتام وأعلنت

 .المنسق( العالمي بالتوقيت اظهر  الواحدة) مونتلاير بتوقيتا صباح 8

__________ 


