
     

 
 

Tuyên bố Chương trình Đếm ngược 2010 
 
Đa dạng sinh học - bao gồm các sự sống trên trái đất – đóng vai trò rất quan 
trọng trong chất lượng cuộc sống con người, và là một yếu tố không thể thiếu để 
phát triển bền vững kinh tế, xã hội và tinh thần của tất cả quốc gia trên toàn thế 
giới. 
 
Tuy nhiên, đa dạng sinh học đang dần mất đi, và các Chính phủ cam kết sẽ ngăn 
chặn xu hướng này cho tới năm 2010. Chúng ta cần tiến hành các bước cụ thể 
hơn để biến các cam kết thành hành động. 
 
Chúng ta - sẽ có trách nhiệm tận dụng mọi cơ hội thực tế để:  

 
 
Hỗ trợ các cam kết để ngừng 
hoặc giảm tối đa sự mất đi của đa 
dạng sinh học cho tới năm 2010, 
được tuyên bố trong: 

 
• Kế hoạch Hành động của các 

nhà lãnh đạo các quốc gia tại 
Hội nghị Thượng đỉnh của 
Liên Hợp Quốc về phát triển 
bền vững tổ chức tại 
Johanesburg, Nam Phi vào 
năm 2002 

 
• Hội nghị các nhà lãnh đạo 

các quốc gia tại Kết quả Hội 
nghị Thượng đỉnh Liên Hợp 
Quốc tại New York 2005 

 
• Một số công ước liên quan 

đến Đa dạng sinh học khu 
vực từ năm 2001 

 
 
 
 
 
 
 

 
Khuyến khích các nhà lập kế 
hoạch ở tất cả các cấp, ở cả các 
lĩnh vực tư nhân và công đồng 
đóng góp và hỗ trợ các cam kết 
này nhằm:  
 
• Nâng cao nhận thức cộng 

đồng tham gia bảo tồn đa 
dạng sinh học, bao gồm thúc 
đẩy các hoạt động điển hình 
hướng tới mục tiêu đa dạng 
sinh học năm 2010;  

 
• Gắn các hoạt động đa dạng 

sinh học với ngành nghề liên 
quan của nền kinh tế và 
chính sách cộng đồng.  

 
• Nỗ lực hết mình để đưa các 

hoạt động của con người với 
nhu cầu của hệ thống thiên 
nhiên.  

 
• Hỗ trợ phát triển của các 

công cụ quản lý và hướng 
dẫn để đánh giá đa dạng sinh 
học ở Châu Âu.  

 

 
Cam kết khuyến khích và hỗ trợ 
các nhà lập kế hoạch và các quốc 
gia đạt được mục tiêu đa dạng 
sinh học 2010, chủ yếu qua các 
hoạt động sau:  
 
• Thúc đẩy Chương trình Đếm 

Ngược 2010 để tập trung và 
huy động nguồn lực nhằm 
đạt được mục tiêu đa dạng 
sinh học năm 2010; 

 
• Giảm thiểu tối đa tác động 

của chúng ta tới đa dạng sinh 
học.  

 
 
 
 

 


