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  الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات

  وا!حكام المتصلة بھا) ي(8المخصص للمادة 

  في اتفاقية التنوع البيولوجي

  السابع ا�جتماع

  2011تشرين الثاني / نوفمبر4-تشرين ا�ول/ أكتوبر31، مونت

* من جدول ا�عمال المؤقت4البند 
  

 
وا!حكام المتصلة ) ي(8ممثلو المجتمعات المحلية في سياق المادة 

  بھا في اتفاقية التنوع البيولوجي

  مقدمة  - أو*

  

ن ك##ا) ي(8 أن م##شاركة المجتمع##ات المحلي##ة وفق##ا للم##ادة 10/43 م##ن المق##رر 21 ف##ي الفق##رة �ح##ظ م##ؤتمر ا�ط##راف  -1
 لممثل##ي المجتمع##ات المحلي##ة، م##ع مراع##اة  عق##د اجتم##اع لفري##ق خب##راء مخ##صصوطل##ب إل##ى ا�مان##ةمختلف##ة،  �س##باب مح##دودا

لمجتمع#ات المحلي#ة، وجم#ع الم#شورة ب#شأن ب#ين االتوازن الجغرافي والتوازن بين الجنسين، بغي#ة تحدي#د الخ#صائص الم#شتركة 
، وكذلك  بما في ذلك على الصعيد الوطنيارك بفعالية أكبر في عمليات ا�تفاقية بھا للمجتمعات المحلية أن تشيمكنالسبل التي 

 للنظ#ر فيھ#ا ف#ي ا�جتم#اع ،قيق أھ#دافھاالسبل الكفيلة بتطوير عمليات ترويج مستھدفة، من أجل المساعدة في تنفيذ ا�تفاقية وتح
أجل مساعدة الفريق العامل في الم#ضي ق#دما ب#شأن ھ#ذه وا�حكام المتصلة بھا، من ) ي(8السابع للفريق العامل المعني بالمادة 

  .2011تموز / يوليه16 إلى 14وعقد اجتماع فريق الخبراء في مونت من . المسألة

 ويحت#وي عل#ى م#شورة الخب#راء ف#ي ھ#ذه UNEP/CBD/WG8J/7/8/Add.1ويرد التقرير الكامل لFجتم#اع ف#ي الوثيق#ة   -2
تركة؛ والم##شاركة الفعال##ة للمجتمع##ات المحلي##ة للم##ساعدة ف##ي تنفي##ذ ا�تفاقي##ة وتحقي##ق الخ##صائص الم##ش: المج##ا�ت المواض##يعية

ومن أجل مساعدة الفريق العام#ل . أھدافھا؛ والترويج المستھدف للمجتمعات المحلية للمساعدة في تنفيذ ا�تفاقية وتحقيق أھدافھا
  .جتماعا�المشورة والتوصيات الناتجة عن  توصية يستند إلى توفر ا�مانة في القسم ثانيا أدناه مشروعفي نظره في ھذا البند، 

 ،)الح##وار المتعم##ق( م##ن ج##دول ا�عم##ال 5وق##د يرغ##ب الفري##ق العام##ل أي##ضا ف##ي أن يأخ##ذ ف##ي ا�عتب##ار، تح##ت البن##د   -3
لي#ة م#ن الرح#ل المجتمع#ات المح"ا اجتماع فريق الخبراء وھما م أوصى بھاللذينالموضوعين المحتملين للحوار المتعمق القادم 

التن###وع البيول###وجي البح###ري وال###ساحلي "أو "  وا�راض###ي الجاف###ة وش###به الرطب###ةوالترح###ال الموس###مي للماش###يةوش###به الرح###ل 
  ".والمجتمعات ا�صلية والمحلية

                                                 
*
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  مشروع التوصيات  -ثانيا

  

ب#أن يعتم#د ي وا�حك#ام المت#صلة بھ#ا ف#ي أن يوص#) ي(8المخصص للمادة المفتوح العضوية قد يرغب الفريق العامل 
  :مؤتمر ا�طراف في اجتماعه الحادي عشر مقررا على غرار ما يلي

  ،كان محدودا )ي(8 المجتمعات المحلية وفقا للمادة ةمشارك بأنإذ يسلم   

الخط##ة تنفي##ذ وا�تفاقي##ة  ب##أن الم##شاركة الكامل##ة والفعال##ة للمجتمع##ات المحلي##ة حاس##مة لتحقي##ق أھ##داف وإذ ي##سلم أي##ضا
  ،أيشي للتنوع البيولوجي، بما في ذلك أھداف 2020-2011 للتنوع البيولوجي ا�ستراتيجية

ممثل#####ي المجتمع#####ات المحلي#####ة المعن#####ي ب بتقري#####ر اجتم#####اع فري#####ق الخب#####راء م#####ع التق#####دير يح#####يط علم#####ا  -1
(UNEP/CBD/WG8J/7/8/Add.1)بوصفه إرشادا عمليا مفيدا ومشورة مفيدة فيما يتعلق بالمجتمعات المحلية؛ ،  

، ال##واردة ف##ي الق##سم أو� م##ن المرف##ق بتقري##ر اجتم##اع فري##ق الخب##راءالعم##ل اس##تنادا إل##ى الخ##صائص  يق##رر  -2
  بوصفھا مشورة مفيدة في تحديد المجتمعات المحلية، في إطار و�ية ا�تفاقية؛

 ةوالمتعلق## م##ن المرف##ق بتقري##ر اجتم##اع فري##ق الخب##راء ثاني##االق##سم   ال##واردة ف##ي اس##تعمال الم##شورةيق##رر  -3
   لزيادة المشاركة الفعالة للمجتمعات المحلية في تنفيذ ا�تفاقية؛ا بوصفھا إرشادا مفيد،شاركة الفعالةبالم

ثل#ي المجتمع#ات المحلي#ة س#بل من#صفة م إلى ا�مين التنفيذي اتخاذ خطوات عملية لضمان أن يك#ون لميطلب  -4
ية والمحلية في ا�جتماع#ات المنعق#دة ف#ي إط#ار للحصول على تمويل من الصندوق الطوعي لمشاركة ممثلي المجتمعات ا�صل

 البيان#ات واLح#صاءات المتعلق#ة بالمجتمع#ات المحلي#ة؛ وتق#ديم ت#صنيفا�تفاقية، ف#ضF ع#ن حلق#ات عم#ل بن#اء الق#درات؛ وب#دء 
  ينظر فيه؛لتقرير عن ھذه التدابير إلى ا�جتماع الثامن للفريق العامل 

، م#ع ا�خ#ذ ف#ي الح#سبان الم#شورة ال#واردة ف#ي الق#سم ثالث#ا م#ن ط#راف إلى ا�مين التنفي#ذي وا�كذلكيطلب   -5
 إعداد عمليات ترويج مستھدفة، م#ن خ#Fل  من أجل العمل مع ممثلي المجتمعات المحليةالمرفق بتقرير اجتماع فريق الخبراء،

 بم#ا ، ا�تفاقي#ةكثر فعالية في عملتشجيع مشاركتھا على نحو ألبرنامج ا�تصال والتثقيف والتوعية العامة، للمجتمعات المحلية 
 .في ذلك على الصعيدين الوطني ودون الوطني وخاصة خFل عقد ا�مم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي
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