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إعالن كورٌتٌبا الثانً بشأن : ناغوٌا/االتجاه نحو أٌتشً
  السلطات المحلٌة والتنوع البٌولوجً

للتنوع البٌولوجً على  السرٌعإذ نشعر بقلق بالغ إزاء الفقدان  1،اآلخرٌن نحن، الُعمد وكبار المسؤولٌن
، بمناسبة 2010لثانً كانون ا/ٌناٌر 7و 6فً كورٌتٌبا، البرازٌل، فً  المجتمعٌن 2،الصعٌد العالمً

االجتماع الثانً التفاقٌة التنوع البٌولوجً بشأن المدن والتنوع البٌولوجً، 

بوصفه  2007آذار /المعتمد فً مارس 3إلى إعالن كورٌتٌبا بشأن المدن والتنوع البٌولوجً إذ نشٌرو

ة لحفظ التنوع االعتراف باألهمٌة المحوري فً سبٌللحكومات المحلٌة الصادر عن ااإلعالن األول 
البٌولوجً على مستوى الحكومة المحلٌة، 

العمل المحلً من أجل التنوع "الصادر فً مؤتمر الُعمد  4إلى نداء بون من أجل العمل وإذ نشٌر أٌضا

المعقود فً بون فً عام  وهو حدث مواز للمؤتمر التاسع لألطراف فً اتفاقٌة التنوع البٌولوجً" البٌولوجً
دورها الحاسم فً حفظ التنوع البٌولوجً  بإدراكجمٌع المدن والسلطات المحلٌة  ، الذي ٌطالب2008

، العالمً

فً حفظ التنوع البٌولوجً من  هاواعترافه بدورللمدن والسلطات المحلٌة المجتمع العلمً  دعم ندركوإذ 
 فًد المعقوالتنوع البٌولوجً الحضري والتصمٌم، شبكة الصادر فً مؤتمر  5خالل إعالن إرفورت

، 2008ألمانٌا فً عام  إرفورت،

والذي ٌشٌر إلى التزامهم  لحكومات المحلٌةالسٌاسٌٌن لرؤساء الالذي وقعه  6إلى التزام دٌربان، وإذ نشٌر

الحكومات المحلٌة من أجل التنمٌة المستدامة واالتحاد الدولً لحفظ الطبٌعة مبادرة عن طرٌق المشاركة فً 
، وجهة العملٌة من أجل التنوع البٌولوجًلعمل المحلً المكثف وذي الل

العالمٌة بشأن المدن والتنوع البٌولوجً بوصفها آلٌة تنسٌق لدعم تنفٌذ خطة  الشراكةبإسهام  نعترفوإذ 
-2011والتنوع البٌولوجً  المحلٌةبشأن السلطات المقترحة العمل اإلستراتٌجٌة التفاقٌة التنوع البٌولوجً 

( وناغوٌا ،وبون ،وكورٌتٌبا ،مونتلاير)لمدن المعنٌة بالجنة التوجٌهٌة بال ، وخاصة االعتراف2020

، وأمانة اتفاقٌة التنوع البٌولوجً، المجلس الدولً للمبادرات البٌئٌة المحلٌة)والمشاركٌن الرئٌسٌٌن اآلخرٌن 
، وبرنامج (متحدةموئل األمم ال)برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرٌة وواالتحاد الدولً لحفظ الطبٌعة، 

، (وسنغافورة( الٌونسكو)ومنظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة ، (الٌونٌب)األمم المتحدة للبٌئة 

الذي اعتمده مؤتمر األطراف فً اتفاقٌة التنوع البٌولوجً فً  7 9/28على أهمٌة المقرر  وإذ نسلط الضوء

ستراتٌجٌات والخطط الوطنٌة، وٌدعو األطراف إلى دعم اجتماعه التاسع، الذي ٌعترف بدور المدن فً اإل
دة المدن فً تنفٌذ االتفاقٌة على الصعٌد المحلً، عومسا

ستدامة، بما فً ذلك التنمٌة المبالدور الحاسم للتنوع البٌولوجً فً دعم سبل العٌش و أٌضا نعترفوإذ 
دوره فً مقاومة تغٌر المناخ والتكٌف معه والتخفٌف من حدته، 

: ق بموجب هذه الوثٌقة علىنواف

ربط التنوع البٌولوجً بالعناصر األساسٌة األخرى لالستدامة البٌئٌة بما فٌها مقاومة تغٌر  -1
المناخ والتكٌف معه والتخفٌف من حدته، واإلدارة المتكاملة للمٌاه وتخفٌف حدة الفقر، أثناء 

واألنشطة؛  المشارٌعتنفٌذ 

 8األهداف الثالثة التفاقٌة التنوع البٌولوجً، س فٌهاتنعكتنفٌذ أنشطة على الصعٌد المحلً  -2

ما بما ٌتماشى مع المحلٌة باستخدام آلٌات مثل إستراتٌجٌات وخطط عمل التنوع البٌولوجً 
 ؛وطنٌةإستراتٌجٌات وخطط عمل ٌناظرها من 
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إستراتٌجٌات وخطط عمل التنوع  أهمٌةب إلحاطتها علماالعمل مع الحكومات الوطنٌة  -3
 المحلٌة، وبالتالً كسب دعمها لتنفٌذ تلك اإلستراتٌجٌات والخطط؛ البٌولوجً

لتنوع البٌولوجً، التً ٌنسقها ا بشأنلحكومات المحلٌة لخرٌطة طرٌق وضع دعم عملٌة  -4
أداة لحشد أصوات الحكومات بوصفها والشركاء،  المجلس الدولً للمبادرات البٌئٌة المحلٌة

فً المقرر عقده األطراف فً اتفاقٌة التنوع البٌولوجً  االجتماع العاشر لمؤتمر قبٌلالمحلٌة 
 ؛ناغوٌا، وما بعده

التنوع البٌولوجً، مثل  بشأنمواصلة دعم آلٌات التنسٌق العالمٌة للنهوض بالعمل المحلً  -5
الشراكة العالمٌة بشأن المدن والتنوع البٌولوجً، والمبادرة المماثلة المتعددة األطراف التً 

من  التنمٌة والمانحٌنالمعنٌة بوكاالت ال، واألخرى ةالحكومً والدوائرحلٌة تجمع السلطات الم
، والمجتمعات المحلٌة واألصلٌة، والقطاع الخاص، والمنظمات غٌر الحكومٌة أجل التنمٌة

 ؛األخرى والمجموعات الرئٌسٌة

كمال إلتموٌل مباشر بدرجة أكبر آلٌات الشركاء المعنٌٌن فً وضع آلٌات ابتكارٌة و مساهمة -6
 التنوع البٌولوجً؛ فً مجالاستثماراتنا الحالٌة 

مثل شراكة ومبادراتها ودعمها والمشاركة فٌها  ٌةالعمل ذات الوجهةاالعتراف بالمنظمات  -7
مبادرة "واالتحاد الدولً لحفظ الطبٌعة من خالل  المجلس الدولً للمبادرات البٌئٌة المحلٌة
، "المدن المتحدة والحكومات المحلٌة"وأنشطة  "العمل المحلً من أجل التنوع البٌولوجً

المحٌط شبكة ومبادرة مدن أمرٌكا الالتٌنٌة والبحر الكارٌبً  يسلطات إدارة البٌئة فوشبكة 
 الحٌوي التابعة للٌونسكو؛

مؤشر "التنوع البٌولوجً على الصعٌد المحلً مثل ورصد اعتماد األدوات ذات الصلة إلدارة  -8
 ؛"مدنالتنوع البٌولوجً فً ال

والسلطات المحلٌة بشأن التنوع  دعم جهود االتصال والتعلٌم والتوعٌة التً تقوم بها المدن -9
البٌولوجً والتنسٌق بٌنها على الصعٌد العالمً من خالل مبادرات مثل العام الدولً للتنوع 

 ؛الخضراء ةالموجالبٌولوجً وحملة 

ٌعمل  أوثق مع شركات األعمال والصناعات، اعترافا بأن هذا القطاع صالت تشجٌع إقامة -10
مع السلطات المحلٌة  لالضطالعجٌد  وضعذلك فً هو بالحضرٌة و المناطقفً  أساسا

إصدار مبادرة  خاللفً هذا االجتماع من  تبٌناألعمال المتعلقة بالتنوع البٌولوجً حسبما ب
 ؛"LIFEشهادات "

باسم مؤشر سنغافورة بشأن  فصاعدامن اآلن  لتنوع البٌولوجً للمدنمؤشر اعرف اقتراا أن يُ  -11
 لمساهمة الكبٌرة لسنغافورة فً تطوٌره؛ل تقدٌراالتنوع البٌولوجً للمدن، 

اقتراا أٌضا عقد اجتماع للحكومات المحلٌة بالتوازي مع كل اجتماع من اجتماعات مؤتمر  -12
 على جلسة مخصصة اتاالجتماع تلك األطراف فً اتفاقٌة التنوع البٌولوجً وعرض نتائج

مع توفٌر فرصة لممثلً الحكومات المحلٌة خالل اجتماعات مؤتمر األطراف، تعقد  لذلك
 ؛الجلسةمناقشة خالل إلجراء 

عراب عن الشكر لمدن مونتلاير وكورٌتٌبا وبون وناغوٌا على رٌادتها للجنة التوجٌهٌة اإل -13
 العملاللجنة التوجٌهٌة أن تواصل تنوع البٌولوجً وللشراكة العالمٌة بشأن المدن والالتابعة 

وأن ٌكون عمدة المدٌنة القادمة التً تستضٌف مؤتمر األطراف فً اتفاقٌة التنوع البٌولوجً 
 هو رئٌس اللجنة التوجٌهٌة؛
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من تمكٌن الاإلعراب عن الشكر أٌضا لمدٌنة كورٌتٌبا والعمدة رٌتشا على مساهمتهما فً  -14
اجتماع كورٌتٌبا الثانً بشأن المدن والتنوع البٌولوجً، فً  فًهذا اإلعالن إصدار 

 ؛2010كانون الثانً /ٌناٌر

بأن النجاا فً تحقٌق أهدافنا غٌر ممكن بدون الدعم الكامل والمشاركة الكاملة للحكومات  نعترفوإذ 
الضوء على ، وإذ نسلط ذات الصلةوالمنظمات  فً التموٌل، والحكومات اإلقلٌمٌة، والشركاء الوطنٌة

خطة عمل إستراتٌجٌة ملموسة بشأن السلطات المحلٌة اقتراا من خالل  9/28المقرر  تعزٌزالحاجة إلى 

األطراف فً اتفاقٌة  ندعوفً ناغوٌا، العتمادها فً االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف والتنوع البٌولوجً 
: ىلإالتنوع البٌولوجً 

تقٌٌم وتخطٌط المتعلقة بحكومات المحلٌة ذات الصلة دعم أنشطة السلطات المحلٌة ومنظمات ال -15
كامل إمكانات السلطات استغالل لضمان  وتموٌل وتنفٌذ ورصد حفظ التنوع البٌولوجً

المحلٌة؛ 

لألدوات الالزمة إلدارة وحفظ التنوع على نحو فعال دعم استخدام السلطات المحلٌة  -16
الدلٌلٌن ي للمدن، ولبناء القدرات مثل مثل مؤشر سنغافورة بشأن التنوع البٌولوج البٌولوجً

وأمانة اتفاقٌة التنوع  المجلس الدولً للمبادرات البٌئٌة المحلٌةالمقترحٌن من قبل  ثلٌناالمتم
 .البٌولوجً

 
، التا فلورستا، وأروكارٌا: مثلة فً اجتماع كورٌتٌبا الثانً بشأن المدن والتنوع البٌولوجً من البرازٌلالسلطات المحلٌة الم 1

؛ بون: ؛ ومن ألمانٌامونبٌلٌه: ؛ ومن فرنسامونتلاير: ؛ ومن كنداباولو نوكامبو ماغرو، وكولومبو، وكورٌتٌبا، ورٌو نٌغرو وسا
المحلٌة األخرى من خالل  من السلطات العدٌد؛ وسنغافورة؛ فضال عن و سٌتًمكسٌك: ؛ ومن المكسٌكناغوٌا: ومن الٌابان

وشبكة سلطات إدارة البٌئة فً مدن أمرٌكا الالتٌنٌة والبحر  مبادرات البٌئٌة المحلٌةالمجلس الدولً للحضور اجتماعات 
. الكارٌبً

على سبٌل  ممثلً األطراف فً اتفاقٌة التنوع البٌولوجً الذٌن حضروا اجتماعهمفً حٌن ٌعرب المشاركون عن تقدٌرهم ل 2
. التصدٌق رسمٌا على هذه الوثٌقة لتفاعل والتضافر، إال أنه من المفهوم أن الممثلٌن ال ٌمكنهما
(: على االنترنت) إعالن كورٌتٌبا بشأن المدن والتنوع البٌولوجً 3

http://www.cbd.int/doc/meetings/city/mayors-01/mayors-01-declaration-en.pdf  
(: على االنترنت) المدن والتنوع البٌولوجً بشأنلعمل من أجل انداء بون  4

http://www.iclei.org/fileadmin/template/project_templates/LAB-
bonn2008/user_upload/Press/BonnCall_FINAL_29May08.pdf 

-http://www.fh(: على االنترنت) ،2008، شبكة التنوع البٌولوجً الحضري إعالن إرفورت 5
erfurt.de/urbio/httpdocs/content/ErfurtDeclaration_Eng.php 

(: على االنترنت) التزام دٌربان 6

http://www.iclei.org/fileadmin/template/project_templates/localactionbiodiversity/user_uploa
d/LAB_Files/Durban_Commitment_14_Aug2008.pdf 

التشجٌع على إشراك المدن والسلطات : الصادر عن المؤتمر التاسع لألطراف فً اتفاقٌة التنوع البٌولوجً 9/28المقرر  7

 http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-28-en.pdf(: على االنترنت) المحلٌة
دخلت حٌز النفاذ فً  http://www.cbd.int/convention/about.shtml(: على االنترنت) اتفاقٌة التنوع البٌولوجً 8

االستخدام المستدام لعناصر التنوع ( 2حفظ التنوع البٌولوجً؛ ( 1: وتتضمن ثالثة أهداف. 1993كانون األول /دٌسمبر 29
 .التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجٌنٌة( 3البٌولوجً؛ 

http://www.cbd.int/doc/meetings/city/mayors-01/mayors-01-declaration-en.pdf
http://www.iclei.org/fileadmin/template/project_templates/LAB-bonn2008/user_upload/Press/BonnCall_FINAL_29May08.pdf
http://www.iclei.org/fileadmin/template/project_templates/LAB-bonn2008/user_upload/Press/BonnCall_FINAL_29May08.pdf
http://www.fh-erfurt.de/urbio/httpdocs/content/ErfurtDeclaration_Eng.php
http://www.fh-erfurt.de/urbio/httpdocs/content/ErfurtDeclaration_Eng.php
http://www.fh-erfurt.de/urbio/httpdocs/content/ErfurtDeclaration_Eng.php
http://www.iclei.org/fileadmin/template/project_templates/localactionbiodiversity/user_upload/LAB_Files/Durban_Commitment_14_Aug2008.pdf
http://www.iclei.org/fileadmin/template/project_templates/localactionbiodiversity/user_upload/LAB_Files/Durban_Commitment_14_Aug2008.pdf
http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-28-en.pdf
http://www.cbd.int/convention/about.shtml

