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 على الويب: 4امللحق 
 نتائج قمة "كوكب واحد" ومنتدى االستثمار يف اجلدار األخضر العظيم

 (2021يناير/كانون الثاين  11)
 

املعحدة ألالبنك الدأليل، قمة كوكب ، عقدت حكومة فرنساااااااا  لع األن م  ا م  2021يناير/كانون الثاين  11يف  -1
 عن ا مني ال ام لألم  املعحدة ألأمري رئيس دأللة ألحكومة، فضااااااً   11ألقد مج ت القمة  .ألاحد من أجل العنوع البيولوجي

ي يف جمال ا عمال العجارية ألاألعم  املدين ألغريه  من ممثل قادةً أل  ،املفوضاااااية ا ألرألرية ألرئيس األلس ا ألرألي ةأليلز ألرئيسااااا
 .1املنظمات الدأللية

( محاية املناطق البحرية 1) :هي زت القمة على أرر ة مواضاااااااااااااي  لت مناقااااااااااااااع ا على ألج  ا  اااااااااااااو ألقد رك   -2
نواع  ( ألمحااايااة ال ااا ت ايةااااااااااااااعوائيااة ألا4( أللوياال العنوع البيولوجي  )3( ألت زيز الزراعااة اكيكولوجيااة  )2رضاااااااااااااايااة  ) ألا

 .اكنسان ألصحة
 جل الطبي ة حتالف الطموح الكبري املناطق البحرية ألا رضااية، أطلقت كوةااعاريكا ألفرنسااا  أليف ما يع لق حبماية  -3

محاية الطبي ة من جانب مؤلر  يف جمالاععماد هدر طموح من أجل ألالباااااااااااااار ، الئة ي در ف  ليزة الظرألر ال  مة 
 اداعمااً  رلااًدا 52ه اجل ود ف  اةااااااااااااااعقطااا  ألحىت اآلن، أدت هاائ هنااايااة ال ااام. عناادا طرار يف اتفاااقيااة العنوع البيولوجي 

حتالف طلق ألأ   .2030يف املائة من املساااااااااحات ا رضااااااااية ألالبحرية حبلول عام  30محاية من أجل  ل مل  واللعحالف العزم
ألأطلقت أملانيا  ألفمارة موانكو. ألفةااااااااااااابانيافرنساااااااااااااا  جانب من  2030عام  منطقة معوةاااااااااااااطية  و جية يف جل  جديد 

 ملناارر الطبي ياة املورأل"اة ، ألهو حتاالف عااملي جادياد رني القطااعني ال اام ألا اا  ي ادر ف  توفري   احلساااااااااااااااا  ا اا 
 قيمة يف البلدان النامية ألايقع ادات الناشزة. علىملناطق احملمية ا  احل االعمويل املسعدام من القطاعني ال ام ألا ا  ل

رئيساااااااااًيا للج ود الدأللية، ألأقرت  ن  ر ًدا القمة أن جت ل من األيف ما يع ااااااااال رع زيز الزراعة اكيكولوجية، قررت  -4
ت ري املناخ ألتدهور الرترة ألفقدان العنوع  كل من  املرتتبة على العأ"ريات اليت تعضااافر في اهلئه القضااية أةية صاصااة يف أفريقيا 

يف تنفيئ مبادرة اجلدار ا صضااااااار كما أنااااااااع  ماااااااارألع الع جيل  ا من ال ئائي يف ال ديد من البلدان. م ددةً البيولوجي 
 ص  جديد  رث، أل كافةمع دد أصااااحا  امل اااالحة ف  حتفيز اجل ود املالية من قحنب ل املا ني   ا املساااا ى در هئيأل   .ال ظي 
ألقد ت  د شاااااركا   ختضاااااري السااااااحل. من أجل هئه املبادرة ا فريقية الطموحة اليت أطلقت يف مثانينيات القرن ال اااااارينيف 

اكحدى عااااااااااااااار امل نية حبلول  للبلدان( كعمويل دأليل أمريكيمليار دألير  16.85)أة مليار يورأل  14عقدمي  و املبادرة ر
كما ت  دت أكثر من مائة شااااااركة صاصااااااة منضااااااوية حتت ميثاز احلركة الدأللية للزراعة اكيكولوجية من أجل  .2025عام 

البلدان املااااااااااااااركة يف مبادرة اجلدار ا صضاااااااااااار  لدىأفريقيا،  ملساااااااااااااةة يف تنفيئ أهدار العحول ف  الزراعة اكيكولوجية 
 دة ملكافحة الع حر، من أجل معار ة هئه ايلعزامات.ال ظي . ألقد مت فناا  أمانة، ملحقة  تفاقية ا م  املعح

أليف ما يع لق حبماية لويل العنوع البيولوجي، أرةت القمة ا ةس ال  مة لعاكيل حتالف من أجل العقريب رني  -5
لوياال املناااخ ألالعنوع البيولوجي، باادر رنااا  املزيااد من العاا  ر رني ال ماال املناااصي ألرني صااااااااااااااون ال  ر احليوة لكوكااب 

ا.ةااااألةااااور ي مل أعضااااازها على  مدة ح ااااع   يف لويل املناخ الئة  ا رض.  ي ااااب يف صاااااحل العنوع البيولوجي أيضااااً
                                                 

 (2021يناير/كانون الثاين  12جي )ايلعزامات لل مل من أجل العنوع البيولو  -قمة  كوكب ألاحد    1
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القمة  مخًا ةااااياةااااًيا، ي ةاااايما من قبل كندا ألفرنسااااا ألاململكة املعحدة، ل اااااحل فريق امل ام امل    كقرار املايل  تألل د ألقد
 ألضا  فطار لقيا  املااطر ألالعأ"ريات ألالفوائد املرتتبة على ا نااطة ايقع اادية. ألةاع مل هئه املبادرة على ملناخاملع ال  

 .من أجل املناخ –ناخ مثل فريق امل ام امل    كقرار املايل املع ل  مل -يع ل  لعنوع البيولوجي  ما يف
ور ا مراض احليوانية أليف ما يع لق حبماية ال ا ت ألا نواع ألال ااااااااااااااحة البااااااااااااااارية، أطلقت مبادرة الوقاية من ر  -6

PREZODE)).القمة أيًضا مناةبة  شكلتأل  ، اليت لدر ف  من  اجلائحات اجلديدة الناشزة عن املسعودعات احليوانية
 . 2019جمموعة السب  يف عام ان قاد لعقيي  أدا  العحالف راأن ال ا ت املطرية الئة أعلن عن  ص ل 

ف  الدعوة يختا   ،كلمة ألقاها  لوةااااااااااااائل ايفرتاضااااااااااااية  من ص ل ،مدير عام منظمة ا غئية ألالزراعة انضاااااااااااا أل  -7
دع  البلدان يف ت مي    ل مل على املنظمة العزامأعر  عن ف. املساااااااعدامةفجرا ات عاجلة رااااااااأن العنوع البيولوجي للعنمية 

ةية ايةااااااااااااااعدامة البيزية ك امل ألأقر    ،ال مل يًدا ريد العنوع البيولوجي عرب قطاعات الزراعة ألا غئية من ص ل مبادرة 
ألأيد املدير ال ام فنااااا  فريق صربا  رفي  املساااعوى م    مقرر رئيساااي ملاااارألع  ال اااحة الواحدة للجمي   يف ا جل الب يد.

 جبم  ألنااار امل لومات عن الرألارا الو"يقة رني ال ااحة البااارية ألاحليوانية ألالبيزية يف اكلفً كون ممببادرة  ال ااحة الواحدة  ي
ا عزم املنظمة على تكثيف عمل ا على مساااااااااعوى الرتارا رنيألأك   ةاااااااااياز عكل العنوع البيولوجي.  ال اااااااااحة  هنج د أيضاااااااااً

يساااااااعطي  ايععماد على ال مل امليداين للمنظمة  PREZODEفأعلن أن ررانمج  ،النظام اكيكولوجي ألفصااااااا حالواحدة  
 2ا.صربلألعلى 

ألألقى املدير ال ام كلمة أمام منعدى ايةااااااااااااعثمار يف اجلدار ا صضاااااااااااار ال ظي  الئة عقد ص ل القمة ألدعا ف   -8
 مل ألالع دة للالعسري  ر ورة عاجلة يف تنفيئ مبادرة اجلدار ا صضر ال ظي  يةع  ح ا راضي املعدهورة ألصلق فر  

تبلغ قيمة حافظة  ،ألمن رني هئه املااااااري دألير أمريكي.  اتمليار  14.3ألأةاااافر املنعدى عن العزامات رقيمة  لع ري املناخ.
، 2020ألص ل الن ااف الثاين من عام  يف شااكل دع  مباشاار للجدار ا صضاار ال ظي . مليون دألير أمريكي 238املنظمة 

ل على نطاز صااااااااااااااياغة صطة عم، ألررانمج ا م  املعحدة للبيزة قادت املنظمة ألاتفاقية ا م  املعحدة ملكافحة الع ااااااااااااااحر
 يراضاااااااا هكعار من ا مليون 100اةااااااااع اااااااا ح  :أة منظومة ا م  املعحدة لدع  أهدار مبادرة اجلدار ا صضاااااااار ال ظي 

ألةاااعكون مبادرة  م يني ألريفة صضااارا . 10 اةاااعحدا طن من اثين أكسااايد الكررون  أل  مليون 250املعدهورة  ألاحعجا  
 لنساااااابة ف  عقد ال مل من أجل أهدار العنمية املسااااااعدامة ألعقد ا م   ااجلدار ا صضاااااار ال ظي  كئلك مساااااا ى رئيساااااايً 

 اللاائين تقودةااا املنظمااة  لع اااألن م  ررانمج ا م  املعحاادة للبيزااة. 2030-2021املعحاادة كصاااااااااااااا ح النظ  اكيكولوجيااة 
 حما   ألفن   كل حميا.  يكولوجية ألفيقاف  ألعكس مساااااااااااااااره يف كل قارة أليفكألاهلدر من هئا ال قد هو من  تدهور النظ  ا

ألةااااايقام حفل اكط ز الرقي ل قد ا م   اةاااااع ااااا ح النظ  البيزية املنعجة. يف دع  ا عضاااااا  هو للمنظمة الرتكيز ا ألل
 . 2021يونيو/حزيران  5اليوم ال املي للبيزة يف  ص لاملعحدة كص ح النظ  اكيكولوجية 
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