
 

 مؤتمر األطراف في 
التنوع المتعلقة بتفاقية ال 

 البيولوجي
 الجتماع الستثنائي الثاني

 )جلسة مستأنفة(
 

 مؤتمر األطراف في 
التنوع المتعلقة بتفاقية ال 

العامل كاجتماع  البيولوجي
 في بروتوكول قرطاجنة  لألطراف

 للسالمة األحيائية
 الجتماع الستثنائي األول

 )جلسة مستأنفة(
 

 مؤتمر األطراف في 
التنوع المتعلقة بتفاقية ال 

 كاجتماع العامل البيولوجي
 بروتوكول ناغويا في ألطراف ل

الحصول على الموارد بشأن 
 المنصفالعادل و والتقاسم  الجينية

 خدامهاللمنافع الناشئة عن است
  الجتماع الستثنائي األول

 )جلسة مستأنفة(

 5252 /تشرين الثانينوفمبر 52-52(، اجتماع إلكترونيمونتلاير )

 بشأن الجلسة المستأنفة لرئيسةمن اافتتاحية رسالة 
 الموقرون، الممثلون ،أصحاب السعادة

لجلسة المستأنفة المؤتمر األطراف في االتفاقية و الثاني الجتماع االستثنائي ل الجلسة المستأنفة أود أن أرحب بجميع المندوبين في
جتماع الالجلسة المستأنفة لو مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة لاألول  الجتماع االستثنائيل

 ناغويا.مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول لاألول  االستثنائي
 CBD/CP/ExMOP/1/L.4و CBD/ExCOP/2/L.4األخيرة )بناء على رسالتي وتعقد هذه الجلسات المستأنفة 

، تم تعليق االجتماعات االستثنائية للسماح بإجراء مشاورات بين األطراف الرسالةفي  أشير(. وكما CBD/NP/ExMOP/1/L.4و
. وبناء على 5252الميزانية المؤقتة المقترحة لعام المتعلقة ب المقرراتبشأن المسألة التي تسببت في كسر الصمت وتأجيل اعتماد 

ها الرئاسة والمكتب، خالل األيام القليلة الماضية. وفي هذا السياق أود أن أحدد ما تسَّر ذلك، ُعقدت المشاورات الالزمة، التي ي
 يلي:

 )الجلسات المستأنفة( افتتاح الجتماعات -1البند 

اقية، الجتماع االستثنائي الثاني لمؤتمر األطراف في االتفالجلسات المستأنفة ل، هذه الرسالةيسعدني أن أفتتح رسميا، من خالل 
واالجتماع االستثنائي األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، واالجتماع االستثنائي األول 

 لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا.

CBD 
 

 
 

Distr. 

LIMITED 

 

CBD/ExCOP/2/L.5  

CBD/CP/ExMOP/1/L.5  

CBD/NP/ExMOP/1/L.5 

25 November 2020 

 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH  

 



CBD/ExCOP/2/L.5 

CBD/CP/ExMOP/1/L.5 

CBD/NP/ExMOP/1/L.5 
Page 2 

 

 المسائل التنظيمية -2البند 

 تنظيم العمل

/تشرين نوفمبر 52األربعاء  ،من اليوم عد من خالل إجراء صمت مكتوبئية عن بُ الجتماعات االستثناالجلسات المستأنفة لتعقد هذه 
 /تشرين الثانينوفمبر 52ظهرا بالتوقيت العالمي المنسق( إلى الجمعة  25صباحا بتوقيت مونتلاير ) 2الساعة  5252 الثاني

ساعة، كما هو محدد في  84 تبلغصمت  لمدةالعالمي المنسق(، ظهرا بالتوقيت  25صباحا بتوقيت مونتلاير ) 2الساعة  5252
  األخيرة. رسالتي

 األطراف تقرير عن وثائق تفويض ممثلي -3البند 

طرفا في  15طرفا في بروتوكول قرطاجنة و 221طرفا في االتفاقية و 231وفقا للسجالت التي جمعتها األمانة، تم تسجيل 
مل كاجتماع العا األطراف، واالجتماع االستثنائي األول لمؤتمر األطرافبروتوكول ناغويا لالجتماع االستثنائي الثاني لمؤتمر 

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

مكتب من أنتيغوا ال ةنا براون، عضو استعرض المكتب وثائق تفويض الممثلين، من خالل موظفة وثائق التفويض، السيدة هيليو 
 ةدول 11قدم ممثلو ، 5252نوفمبر/تشرين الثاني  53أنه حتى من النظام الداخلي،  21اإلبالغ، وفقا للمادة ويرغب في  وبربودا

وثائق من األطراف في بروتوكول ناغويا،  ةدول 18من األطراف في بروتوكول قرطاجنة، و ةدول 48من األطراف في االتفاقية، و
 من النظام الداخلي. 24لمادة تفي بمتطلبات ا تفويض

ي أقرب وقت فيقدموا وثائق تفويضهم أو قدموا وثائق تفويض غير صالحة على أن يقوموا بذلك لم  الذين الممثلينأود أن أذكر و 
التوقيت العالمي مساء ب 1 )توقيت مونتلايرب في الساعة الواحدة ظهرا 5252 /تشرين الثانينوفمبر 51ممكن وفي موعد ال يتجاوز 

تفي ضهم وثائق تفويإلى األمانة نسخة ممسوحة ضوئيا من  الممثلونيرسل  يمكن أنوعلى النحو المشار إليه من قبل، المنسق(. 
 من النظام الداخلي. 24 المادةبمتطلبات 

 2221الميزانية المؤقتة المقترحة لعام  -4البند 

دون ب ،تقديم عيدأن أُ بعد المشاورات التي أجريت من أجل حل المشكلة التي تسببت في تعليق االجتماعات االستثنائية، يسعدني 
المتاحة على صفحة الويب الخاصة باالجتماعات االستثنائية  5252المتعلقة بالميزانية المؤقتة لعام  المقرراتمشاريع  ،تغيير

 ن.و عتمدها الممثلينظر فيها و يل ww.cbd.int/conferences/excophttps://w-2020على هذا الرابط : 

 طلب إدراجه في تقرير مؤتمر األطراف في االتفاقية عن اجتماعه االستثنائي الثاني:يممثل البرازيل بالبيان التالي و  يدلويُ 

مية والتقنية لفرعية للمشورة العللهيئة االخاصة 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".

مشاورات مشاريع المقررات هي حصيلة االستعراض وال، فإن الثنين األسبوع الماضيكما ورد في رسالتي االفتتاحية الصادرة يوم او 
أود أن فسي، كتب وعن نمبالنيابة عن الو بتوجيه من المكتب.  ُأنشئالذي و التي أجراها الفريق غير الرسمي المعني بالميزانية 

 لعمل الفريق غير الرسمي بكفاءة. تيسره، السفير سبنسر توماس ممثل غرينادا على تنسيقه و مرة أخرى أشكر

بموجب هذا اإلجراء ( CBD/NP/ExMOP/1/L.2و CBD/CP/ExMOP/1/L.2و CBD/ExCOP/2/L.2) مشاريع المقررات وقد ُأعدت
 /تشرين الثانينوفمبر 52، الجمعةالتوقيت العالمي المنسق( يوم بظهرا  25صباحا بتوقيت مونتلاير ) 2الصامت، حتى الساعة 
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العنوان التالي: على  ةالتنفيذي ةإلى األمينمن خالل رئيس الوفد توجيه التعليقات، إن وجدت،  ويمكن. 5252
executivesecretary@cbd.int. 

 اعتماد التقرير -5البند 

 جتماعاتاال لتقرير ، مخططاهذه الرسالة، بما فيها يجميع رسائلشكل ت، المشروحة من جداول األعمال المؤقتة 55الفقرة  بناء على
 CBD/ExCOP/2/L.1) اجتماع كل تقرير تعميم يتم. وسالمستأنفة لهذه االجتماعات، بما فبها الجلسات االستثنائية

 84المدة البالغة في نهاية  للممثلينالتي ستنقل  األخيرة( مع رسالتي CBD/NP/ExMOP/1/L.1و CBD/CP/ExMOP/1/L.1و
التوقيت العالمي الواحدة بعد الظهر بصباحا بتوقيت مونتلاير ) 4، الساعة 5252 /تشرين الثانينوفمبر 52، الجمعةساعة يوم 

 .ةمعتمد ا في ذلك الوقتالمنسق(، حيث سيتم اعتباره

 
 قبول أسمى آيات التقدير.وتفضلوا ب
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