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  ،إن مؤتمر األطراف
تحديد التحديات والحلول المرتبطة بأنماط التوسع الحضري الجارية ولفت المبذولة لبالجهود  يرحب  -1

م اإليكولوجية والتنوع البيولوجي لصناع السياسات على المستويين المحلي دراسة اقتصاديات النظاالنتباه إليها، مثل منشور 
 1،"التحديات والفرص: التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةوالتوسع الحضري "والتقييم العالمي المعنون  ،واإلقليمي

أن أولويات التنوع البيولوجي في وجدول األعمال البحثي لفريق التنوع البيولوجي والتصميم في المناطق الحضرية بش
  ويشجع على نشرها واستعمالها على نطاق واسع؛ ،المناطق الحضرية

ودعم وتوجيه التوسع الحضري االستراتيجي والمستدام عن  مكينلت ازيادة جهوده األطراف إلى يدعو  -2
في ، وخاصة للتنوع البيولوجي طريق العمل جنبا إلى جنب مع الحكومات دون الوطنية والمحلية لتحقيق أهداف أيشي

  ؛لتنوع البيولوجيات وخطط العمل المحلية ودون الوطنية لستراتيجياالالنهوض ب
 التنوع البيولوجي في تخطيطهم الحضري وشبه الحضري اعتباراتاألطراف إلى إدراج  يدعو  -3

العمل، عند و ضمن أمور أخرى، "راءالبنية التحتية الخض"مثل  ،يةتحتوالبنية ال والتخطيط المتعلق باستخدام األراضي
 التخطيط الحضري عملية قدرات الحكومات دون الوطنية والمحلية على إدراج التنوع البيولوجي في عزيزتاالقتضاء، على 

 ؛وعمليات التخطيط المكاني األخرى
سع دعم المبادرات ذات الصلة التي تسهم في تحقيق األنماط المستدامة للتو إلىاألطراف  دعوي  -4
لشراكة العالمية بشأن العمل المحلي ودون الوطني من أجل التابعة ل اللجان االستشارية ،نها على سبيل المثالالحضري، م

وشبكة مدن البحر  ،مبادرة المحيط الحيوي الحضري، والشبكة الدولية لألقاليم االبتكارية البحريةو ،التنوع البيولوجي
  ضمن غيرها؛ المتوسط من أجل التنوع البيولوجي

الحكومات دون الوطنية والمحلية على المساهمة في تحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  يشجع  -5
واستخدام  عن طريق دمج اعتبارات التنوع البيولوجي في خطط التوسع الحضري المستدام: بالتحديد، وذلك 2020- 2011
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لى الطبيعة؛ إة مستندالحلول الالنهوض بكاني، وإدارة المياه والنفايات؛ وبما في ذلك النقل المحلي، والتخطيط الم األراضي
تغير مساهمة هامة للتصدي لحفظ التنوع البيولوجي ك تعزيز؛ وورصد وتقييم حالة التنوع البيولوجي والتقدم للحفاظ عليه

خدمات وظائف وبية للتنوع البيولوجي واإليجا تأثيراتالمناخ؛ وإعطاء األولوية لقضايا التنوع البيولوجي من خالل توضيح ال
  مواضيع أخرى، مثل الصحة والطاقة المتجددة وسبل العيش؛بالنسبة ل ةم اإليكولوجيالنظ

  :إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوفر الموارد، زيادة الجهود الرامية إلى تحقيق ما يلي يطلب  -6
والشركاء الرئيسيين المنخرطين في العمل  لصلةذات اتعميم التنوع البيولوجي في عمل سائر الوكاالت   )أ (

  على المستويين دون الوطني والمحلي؛
مساعدة األطراف والحكومات دون الوطنية والمحلية، وشركائها، على دمج مساهمة الحكومات دون   )ب (

  ؛2020-2011الوطنية والمحلية على نحو أكثر فعالية في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
، بما في ذلك وأصحاب المصلحة اآلخرين التعاون مع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى  )ج(
، مثل العمل البيولوجي، بشأن القضايا ذات الصلة بالتنفيذ على المستويين دون الوطني والمحليبالتنوع  المتعلقةاالتفاقيات 
المسائل بشأن ) اراتفاقية رامس( ية الدولية وخاصة بوصفها موئالً لطيور الماءاتفاقية األراضي الرطبة ذات األهممع أمانة 
  .الحضرية شبهاألراضي الرطبة الحضرية والمتعلقة ب
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