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 ةالخامسة عشرة لممؤتمر الوزاري ألفريقي المعني بالبيئالعادية تقرير الدورة 

 2102مارس  6-2القاهرة، مصر، 
 

 :الجزء األول: مقدمة

 :الخمفية -أوال

 الخامسة عشرة لممؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئةالعادية الوزاري لمدورة جتماع قد االع   -1
وقد سبؽ . 2015 مارس 6إلى  4، مف القاىرة، مصربكفيو ال دوسيت ثانيفي فندؽ 
الخامسة  قدت الدورة. وع  2015مارس  4 إلى 2راء مف فريؽ الخبل الوزاري اجتماع   االجتماع
فريقي مف أجؿ التنمية المستدامة والقااء األتحت شعار "إدارة رأس الماؿ الطبيعي عشرة 

 ."عمى الفقر

 :المعني بالبيئة لممؤتمر الوزاري األفريقي 02الـ هدف الدورة -ثانيا

لبيئة ريقييف المسؤوليف عف اتوفير منبر لموزراء األفيتمثؿ في مدورة لكاف اليدؼ الرئيسي  -2
لمتداوؿ بشأف بعض الخطوات األساسية الالزمة لتحقيؽ االستخداـ المستداـ لرأس الماؿ 

. االقتصادي في أفريقيا والنمو الطبيعي والنظر في السياسات واالستراتيجيات لدعـ التحوؿ
ة األمـ المتحدة ذلؾ، حممت الدورة نتائج الدورة العشريف لمؤتمر األطراؼ في اتفاقيبعد و 

واستعرات القاايا  2014اإلطارية بشأف تغير المناخ، التي عقدت في ليما في ديسمبر 
أفريقيا في إطار التحاير لمدورة الحادية والعشريف لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية أماـ المطروحة 

بوصفو المؤتمر الحادي عشر لألطراؼ العامؿ و  األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ
عاـ مف في باريس في وقت الحؽ  افسيعقدمذيف ال اجتماع األطراؼ في بروتوكوؿ كيوتو

 .صؾ قانوني جديدواع حيث مف المتوقع  2015
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في يونيو  التي عقدت مبيئةل األمـ المتحدة جمعيةالدورة األولى لالدورة أياا نتائج بحثت  -3
غير ، واالتجار 2015مية ما بعد المسائؿ المتعمقة بعموخاصة  وأىميتيا ألفريقيا، 2014
ذات الصمة بالبيئة إقميمية أخرى قاايا ة شقد تمت أياا مناقو . البريةباألحياء  المشروع

 البيئة مسائؿالرائدة، والتنوع البيولوجي و اإلقميمية والتنمية المستدامة مثؿ واع وتنفيذ البرامج 
ة بشأف فريقياألفريقيا ومشروع االستراتيجية الساحمية والبحرية، وتنفيذ تعزيز القانوف البيئي في أ

 تغير المناخ.

 :مشاركةال -ثالثا

 المعني بالبيئة ألفريقي لمؤتمر الوزاريا ة عاوا فيدول 45المؤتمر ممثموف عف  فيشارؾ  -4
لزراعة واالقتصاد انواب الوزراء واألمناء الدائميف والسفراء ومفوض و  عمى مستوى الوزراء

كبار تغير المناخ و لشؤوف  األفريقيوف الرئيسيوف فو المفاواو األفريقي،  لالتحادالريفي 
 .المسؤوليف/الخبراء مف وزارات البيئة والمجموعات االقتصادية اإلقميمية في أفريقيا

 الفرعية المنظمات األفريقية اإلقميمية واإلقميميةوف عف ممثمأياا  لممؤتمر 15الػحار الدورة  -5
أمانات االتفاقيات البيئية المختمفة بما في ذلؾ ووكاالت األمـ المتحدة والمنظمات الدولية و 

متنوع ل األمـ المتحدة واتفاقيةاإلطارية بشأف تغير المناخ ألمـ المتحدة االتنفيذي التفاقية يف األم
في  والفرنكوفونيةوزير الدولة لشؤوف التنمية و  مرفؽ البيئة العالميلالتنفيذي واألميف  البيولوجي
 ممثؿ االتحاد األوروبيو  ف البيئة والغابات وتغير المناخ في اليندوزير الدولة لشؤو و فرنسا 

ومؤسسات البحوث والمنظمات الحكومية الدولية لمتنمية  األفريقي والبنؾمفوض البيئة و 
 .والشباب والنساءوسائؿ اإلعالـ و  والمنظمات غير الحكومية ومجموعة المجتمع المدني

 :مراسم االفتتاح -رابعا

براىيـ محمب، رئيس وزراء جميورية مصر إ الميندسمعالي رسميا  رياالجتماع الوزا افتتح -6
 .2015مارس  4األربعاء  يـوالعربية 

 رئيسخالد فيمي، وزير البيئة في مصر وال الدكتورقبؿ معالي افتتاحية مف تـ إلقاء كممات  -7
بينيميت  الدكتور الميندسالمعني بالبيئة ومعالي ممؤتمر الوزاري األفريقي لالمبتدئة واليتو 
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 وزير الدولة لشؤوف البيئة في مكتب نائب رئيس تنزانيا والرئيس المنتيية واليتوماىينجي 
 ةسعادة السيدة رودا بيس توموسيمي، مفوا كممةأت أولوشوال أواليدي التي قر  لسيدةلممؤتمر وا

برنامج األمـ االتحاد األفريقي لالقتصاد الريفي والزراعة والسيد أكيـ شتاينر، المدير التنفيذي ل
 .ةالمتحدة لمبيئ

ة فونيو نكاوالفر السيدة أنيؾ جيرارديف، وزيرة الدولة لشؤوف التنمية تـ إلقاء كممات أخرى مف قبؿ  -8
في  ، وزير الدولة لشؤوف البيئة والغابات وتغير المناخجافايديكار لسيد براكاشوا فرنسافي 
األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير  التفاقية ةالتنفيذي ةالسيدة كريستيانا فيغيريس، األمينو  اليند

متنوع ل األمـ المتحدة السيد بروليو فيريرا دي سوزا دياس، األميف التنفيذي التفاقيةالمناخ و 
السيد تيمو ماكيال، و  لمرفؽ البيئة العالمي ةالتنفيذي ةمدير السيدة ناوكو إيشي، الو  البيولوجي

مف البنؾ األفريقي البروفيسور أنتوني نيونغ و  ئةلبيشؤوف اممثؿ مفوض االتحاد األوروبي ل
والسيد في مصر  مبنؾ الدوليلمدير القطري الالقائـ بأعماؿ أبو جدة  السيد حساـو  متنميةل

 .تحدث نيابة عف منظمات المجتمع المدني نجامانشي الذي أوغسطيف

 المسائل التنظيمية -خامسا

 هيئة المكتب انتخاب أعضاء

لمفترة  المعني بالبيئة مكتب المؤتمر الوزاري األفريقي أعااء في ىيئة تـ انتخاب البمداف التالية -9
2015 2016: 

 المنصب البمد اإلقميم الفرعي
 الرئيس مصر شماؿ أفريقيا
 نائب الرئيس/مقرر الجابوف وسط أفريقيا
 نائب الرئيس أوغندا شرؽ أفريقيا

 نائب الرئيس ناميبيا الجنوب األفريقي

 نائب الرئيس رالنيج غرب أفريقيا
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 :ستنتاجاتاالمداوالت و الالجزء الثاني: 

 :المسائل التاليةناقش االجتماع الوزاري  .1
 إدارة رأس الماؿ الطبيعي في أفريقيا مف أجؿ التنمية المستدامة والقااء عمى الفقر؛ (أ 
 البرية وآثاره عمى أفريقيا؛باإلحياء  تجار غير المشروعاال (ب 
 التنوع البيولوجي؛ (ج 
 .تغير المناخ (د 

 :إدارة رأس المال الطبيعي في أفريقيا من أجل التنمية المستدامة والقضاء عمى الفقر (أ 

 اتاإلنساف والحيوانحياة لدعـ  في أفريقيا أمر أساسيف أف رأس الماؿ الطبيعي و الممثمأقر  -10
عمى ارورة زيادة اإلنتاجية في وا واتفق. اليائمة لخمؽ الثروةتو باإلاافة إلى قدر ات والنبات
لمحد مف الفقر  وذلؾ داـ الموارد الطبيعية في تعزيز الفوائد االقتصادية واالجتماعيةاستخ

رأس الماؿ الطبيعي في  برفع مستوىوأوصوا  وخمؽ فرص العمؿ وتحقيؽ التنمية المستدامة
دارتو واستخدامو وطني إلى الموارد الوطنية االستراتيجية التمويؿ التخطيط و ال في ىذا وا 

 .في التنمية االقتصادية واالستقرار البيئي توماف استدامتو ومساىمالسياؽ مف أجؿ ا

مف أجؿ دمت اقتراحات لوقؼ خسارة رأس الماؿ الطبيعي واالستفادة مف األصوؿ البيئية ق   -11
وأكد عدد مف الممثميف عمى  لتنمية المستدامة والقااء عمى الفقر عمى نحو أفاؿاتحقيؽ 

الموارد ال يمتمكوف ما يكفي مف  ف وزراء البيئةأوأكدوا عمى أفاؿ  إدارةالحاجة إلى 
إدارة  توليمف  اوأنو مف الميـ رفع مكانة الييئات البيئية لتمكينيإلنفاقيا عمى اإلدارة 

الحكومات األفريقية إلى استراتيجيات وبرامج تحتاج و عمى نحو فعاؿ.  الموارد الطبيعية
طبيعية المكانيات اإلادة الكاممة مف وااحة لعكس اتجاه التدفقات غير المشروعة واالستف

 .مقارةاليائمة ل

لمكافحة  ةوالدولي ةواإلقميمي ةالوطني لمستوياتتدابير عمى االوافقت الدورة عمى اتخاذ  -12
. واتفقت التدفقات غير المشروعة فريقيا وعكسأالموارد الطبيعية في باالتجار غير المشروع 

 لثروات مفجميع ائمة مف أجؿ تسخير عمى ارورة واع سياسات وتدابير مؤسسية مال
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بما يعود بالنفع اماف استخداـ الموارد الطبيعية و  أفريقيا التي تزخر بياالموارد الطبيعية 
ممكيا بطريقة شاممة وخمؽ القيمة الماافة في إدارة الموارد الطبيعية تالبمداف التي  عمى

تعزيز البحث والتطوير تعزيز التعاوف الدولي ل. شجعت الدورة عمى عمى نحو مستداـ
واالبتكارات التكنولوجية فاال عف تنمية القدرات لتسخير الموارد الطبيعية عمى نحو مستداـ 

البيئة ريقييف المسؤوليف عف موزراء األفلعقد اجتماع مشترؾ عمى افقت الدورة . وو في القارة
 .والمالية والصناعة بيدؼ تعزيز أىمية رأس الماؿ الطبيعي في أفريقيا

 

 :البرية وآثاره عمى أفريقياباألحياء  غير المشروعاالتجار  (ب 

مؤتمر اللمشروع االستراتيجية المشتركة المقترحة و  بشكؿ عاـ عف التقدير والدعـتـ اإلعراب  -13
التنمية االقتصادية واالجتماعية  دولي حوؿ قاية تيدد رأس الماؿ الطبيعي وبالتاليال

 لالقتراح ـأعرب العديد مف الممثميف عف تقديرى. و ةمبمداف األفريقيلوالبيئية المستدامة 
 ايل دعـتقديـ النظرا ألف  المشاركيف في المؤتمر قائمة فيالدوؿ المستيمكة إدراج الخاص ب

حيث أشار البرية،  باألحياءغير المشروع تجار في الكفاح مف أجؿ إنياء االأمر أساسي 
 .قاعدة بيانات لمساعدة عمى إنشاءاالمبادرات القائمة مف شأف تقييـ أف أحدىـ إلى 

في المناقشات المقبمة ارورة تعزيز التشريعات سيتـ تناوليا العناصر الرئيسية التي شممت  -14
الوطنية مع فرض عقوبات أشد صرامة عمى المخالفيف واتخاذ تدابير مف قبيؿ تدمير 

يجاد الباائع المحجوزة و  ، القانونيةة التجار تمييز وااح بيف التجارة غير المشروعة و ا 
 إلقميميةمستويات االحاجة إلى تعزيز التعاوف بيف الجمارؾ ووكاالت إنفاذ القانوف عمى الو 

، فوز المعركة وحدىاتواإلقميمية والعالمية، نظرا إلى أف البمداف الفردية ال يمكف أف  الفرعية
شاطا وسع باعتباره نأالبرية عمى نطاؽ  باإلحياءاالتجار النظر إلى اماف وارورة 
الحاجة إلى تعزيز مناىج العمؿ اإلقميمية ، و تيريب المخدرات ال يقؿ خطورة عفإجراميا 
، لمبحوث وبناء القدرات وتبادؿ أفاؿ الممارسات وأنظمة االتصاالت الفرعية واإلقميمية

شراكيا في جيود و  الحاجة إلى تعزيز سبؿ العيش المستدامة لممجتمعات المحمية وا 
 يشتركوا فيطالما  يـ لف يشاركوا في أنشطة االتجار غير المشروعأن إلى االمحافظة، نظر 
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تدمير عف كتعويض لممزارعيف المحمييف  في االعتبار المنافع، وارورة أخذ ىذه األسئمة
 .البرية المحميةمف قبؿ األحياء المحاصيؿ 

ركة مشتالفريقية اإلستراتيجية االعممية واع مشروع  عمى ارورة مواصمةت الدورة اتفق -15
حوؿ االتجار المؤتمر الدولي خالؿ الحيوانات والنباتات بلمكافحة االتجار غير المشروع 

المقرر عقده في برازافيؿ و منباتات والحيوانات البرية في أفريقيا ل غير القانونيواالستغالؿ 
عمى وشجعت أصحاب المصمحة، وال سيما مف أفريقيا،  .2015 أبريؿ 30إلى  27مف 

لمساىمة في واع استراتيجية والبمداف عمى تعزيز التشريعات الوطنية بشأف االتجار غير ا
وافقت الدورة كذلؾ عمى تعزيز التعاوف في مجاؿ التجارة القانونية . و البريةباألحياء المشروع 

البرية األفريقية وحثت الدوؿ األعااء عمى الحاور والمشاركة حياء والمستدامة في األ
ستراتيجية االتقديـ عمى أياا  فممثمو الاتفؽ . ي المؤتمر الذي سيعقد في برازافيؿالفعالة ف

 .لمموافقة عمييا المعني بالبيئة ممؤتمر الوزاري األفريقيلالدورة المقبمة إلى 

 :التنوع البيولوجي (ج 

كاف ىناؾ توافؽ بشأف قيمة التنوع الغني لمنظـ اإليكولوجية في أفريقيا والتزاـ مشترؾ  -16
ىا يوفر لتنمية المستدامة التي اعمؽ العديد مف الممثميف عمى فرص . و وعمي ظاحفالب

. اإلدارة الفعالة لرأس الماؿ الطبيعييفرض االقتصاد األخار، مؤكدا أف ىذا التطور 
التحديات . غير أف المبادرات التي تشيدىا بمدانيـ في ىذا الصدد فممثميالالعديد مف برز وأ

. قمؽ خاص رال تزاؿ مصدآثار تغير المناخ وأف  كبيرةال تزاؿ  لوجيالتي تواجو التنوع البيو 
مزيد مف التنسيؽ والتعاوف بيف البمداف األفريقية بشأف المسائؿ إلى ودعا عدد مف الممثميف 

 .المتعمقة بالتنوع البيولوجي وتكثيؼ جيود الحفاظ عمى البيئة

لتنفيذ لاماف ااد األفريقي المقترحة التحل الستراتيجيةاالمبادئ التوجييية  فممثمو الاعتمد  -17
مبادئ بالعمما  يا وأحاطواوتقاسم عمى المنافع المنسؽ لبروتوكوؿ ناغويا بشأف الحصوؿ

 .تنفيذ المنسؽ لبروتوكوؿ ناغويا في أفريقيالمف أجؿ اماف ا رافقةعممية المالتوجييية ال
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 :تغير المناخ (د 

في تمثيؿ  يا الدؤوبعممريقية عمى المفاوايف األف مجموعةبأشاد العديد مف الممثميف  -18
 أفريقيا في المفاواات التي سبقت الدورة الحادية والعشريف لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية

وقاؿ عدد مف الممثميف إف أفريقيا بحاجة إلى . اإلطارية بشأف تغير المناخ األمـ المتحدة
وفي ىذا يا. اتوتطمع ياالتحدث بصوت واحد خالؿ المفاواات لاماف تمبية احتياجات

الذي ف ىناؾ حاجة لتبسيط وتوايح المشروع الحالي لالتفاؽ إالصدد، قاؿ بعض الممثميف 
متصدي لتغير لعطى توجييات موجزة بشأف سبؿ الماي قدما يفي باريس بحيث  سي بَرـ
ولفت عدد مف الممثميف االنتباه إلى التحديات . العالمي واإلقميمي عمى المستوييف المناخ
التي تواجو أفريقيا، بما في ذلؾ الجفاؼ والتصحر والفياانات و ة عف تغير المناخ الناجم

والتيديدات التي يتعرض ليا التنوع البيولوجي وفقداف سبؿ العيش، وأعرب عف أممو في 
 ؽ يتـ التوصؿ إليو في باريس.لقارة في أي اتفاباالاعؼ الخاص االعتراؼ ب

تمر األطراؼ في االتفاقية اإلطارية بشأف تغير المناخ عتمده مؤ يأف أي اتفاؽ  فممثمو الوأكد  -19
، ينبغي أف يكوف 2015في دورتو الحادية والعشريف التي ستعقد في باريس في ديسمبر 

سيما مبادئ المسؤوليات المشتركة ولكف المتباينة وقدرات والوفقا لمبادئ وأحكاـ االتفاقية، 
مع ا كوف متسقوي االتفاقية ومالحقيا عزز تنفيذيأف ينبغي و  واإلنصاؼطراؼ األ كؿ مف

قائـ عمى القواعد المتعددة األطراؼ بطريقة متوازنة النظاـ العزز يالعمـ واإلنصاؼ و 
كفؿ المساواة في محتوى ومشروعية أنشطة التخفيؼ والتكيؼ يوينبغي أف . وطموحة

 .ووسائؿ تنفيذىا

تكيؼ والتخفيؼ في أي اتفاؽ كؿ مف الل إيالء أىمية متساوية ارورة عمىتوافؽ كاف ىناؾ  -20
أف مف شأف التكيؼ وقاؿ العديد مف الممثميف . منبثؽ عف اجتماع باريس في ديسمبر

التنمية المستدامة، بما في ذلؾ الحفاظ عمى التنوع التكيؼ ىو ؿ التخفيؼ وأف مفتاح يسيت
العديد مف  وأكد. البيولوجي والموارد الحرجية وتطوير الطاقة المتجددة وغيرىا مف التدابير

التمويؿ الكافي لتدابير التكيؼ والتخفيؼ مف  عمى أفريقيا أف تحصؿ الممثميف عمى أىمية



EX.CL/902 (XXVII) 

Page 8 

عقب اعتماد اتفاؽ جديد في باريس في  2020-2015لمناخ، سواء في الفترة آثار تغير ا
 .حيز التنفيذاالتفاؽ الجديد يدخؿ ، عندما 2020في فترة ما بعد عاـ  أو 2015ديسمبر 

التكيؼ  عمى األخذ في االعتبار عنصريورة أياا جميع البمداف األفريقية الد تشجع -21
مساىماتيا المقررة عمى الصعيد الوطني ودعا الدوؿ المتقدمة اإلبالغ عف والتخفيؼ عند 

مف أجؿ مساىماتيا المقررة لمبمداف األفريقية  إلى تقديـ الدعـ المطموبوغيرىا مف الشركاء 
 مجموعة الذي أعدتو التوجيوبالدورة أياا  ترحبغ عنيا. عمى الصعيد الوطني واإلبال

جميع  تودعالمساىمات المقررة عمى الصعيد الوطني  األفريقية في تقريرىا عف المفاوايف
إعداد مساىمات البمداف األفريقية لمنظر في توصيات التقرير، حسب االقتااء، عندما 

 المقررة عمى الصعيد الوطني.

الذي شاممة بشأف تغير المناخ الفريقية األستراتيجية االمما بمشروع عة الدور وأخيرا، أحاطت  -22
يجب تعميمو عمى الدوؿ األعااء لمتعميؽ والمزيد والذي االتحاد األفريقي أعدتو مفواية 

حالتو إلى االمشروع ببحث المكتب ىيئة مف المدخالت وكمفت  ستراتيجية لمموافقة عميو وا 
عميو الحقا  موافقةالو  إلجازتودورتو القادمة  عني بالبيئة خالؿالم المؤتمر الوزاري األفريقي
 .2017مف قبؿ القمة في يناير 

 :المعني بالبيئة لممؤتمر الوزاري األفريقي 02الـعالن ومقررات الدورة إ .2

فريقي مف أجؿ التنمية األوزراء إعالف القاىرة حوؿ "إدارة رأس الماؿ الطبيعي الاعتمد  -23
 .قرراتمتسعة " إاافة إلى مى الفقرالمستدامة والقااء ع

 :إعالن القاهرة

اإلنساف حياة لدعـ  أمر أساسي فريقياألإعالف القاىرة بأف رأس الماؿ الطبيعي يقر  -24
رأس  برفع مستوى ىوأوص. اليائمة لخمؽ الثروةتو باإلاافة إلى قدر ات والنبات اتوالحيوان

دارتو ارد الوطنية االستراتيجية وطني إلى المو التمويؿ التخطيط و الالماؿ الطبيعي في  وا 
في التنمية االقتصادية  توفي ىذا السياؽ مف أجؿ اماف استدامتو ومساىمواستخدامو 

 .واالستقرار البيئي
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( 2( إدارة المحيطات والبحار )1)حوؿ  عدد مف االستراتيجياتواع إلى اإلعالف دعا و  -25
ة كجزء مف األدوات ات البيئ( قانوف ومؤسس3المشتركة ) برنامج عمؿ المناطؽ الجبمية

أف يكمؼ الفريؽ  مف مؤتمر االتحاد األفريقي وطمبت. لتحسيف قيمة رأس الماؿ الطبيعي
تقديـ توصيات بشأف بالتدفقات المالية غير المشروعة مف أفريقيا بالرفيع المستوى المعني 

اـ الموارد ( عكس اتجاه التدفؽ غير المشروع لمموارد المالية الناشئة عف استخد1)طرؽ 
اافة ( 2الطبيعية و)  .قيمة في تسخير رأس الماؿ الطبيعيالالتصنيع وا 

، وىو شرط ال  تحدأكبر الفقر ىو أف أكد اإلعالف أياا أف القااء عمى  -26 يواجو العالـ اليـو
يتوقؼ  2015ما بعد لكرر أف نجاح خطة التنمية . و غنى عنو لتحقيؽ التنمية المستدامة

اافية و  مكف التنبؤ بيا ومستدامةومكافية  تنفيذ ر وسائؿإلى حد كبير عمى توفي جديدة وا 
 تطمب التعاوفتوسائؿ التنفيذ وأف  ومواصمة تقديـ المساعدات اإلنمائية لمبمداف النامية

 .العميؽ مف خالؿ تنشيط وتعزيز الشراكة العالمية مف أجؿ التنمية المستدامةو  الواسع

( تنفيذ 2)وفمورية الكربوف الييدرو استيالؾ مركبات إنتاج و  تخفيض( 1)عمى  عالفاإلوافؽ  -27
لمعالجة السالمة عمى الطرؽ والحد مف  منقؿ المستداـل األفريقي منتدىعمؿ الإطار 

السياسات والتشريعات واإلطار  فيليواء ا( تعزيز إدارة نوعية 3)و انبعاثات المركبات
قامة شبكاتو  المؤسسي، ونظـ اإلدارة، والتوعية العامة، وبناء القدرات  .ا 

في التحاير لمدورة  تغير المناخ حوؿاألفريقية  المفاوايف عمؿ مجموعةبعالف اإل أشاد -28
الحادية والعشريف لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ 

 .2015ديسمبر  11نوفمبر إلى  30عقد في باريس في الفترة مف تي ستال

ي السمؾ الدبموماسي األفريقي في فاألعااء دولة الدعـ عمؿ بعثات  عمىعالف اتفؽ اإل -29
مجموعة األفريقية في نيويورؾ لواع الفي أديس أبابا و  يفالدائم الممثميف نيروبي، ولجنة

الدبموماسية األفريقية  اتالمشاركة الفعالة لجميع البعثمف أجؿ وتنفيذ آلية التنسيؽ لمتعاوف 
 خالؿ التفاعؿ والتعاوف وتبادؿ المعمومات مف األمـ المتحدةقي و عمميات االتحاد األفريفي 

 عمى نحو فعاؿ.
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 قرراتمال

القاايا البيئية الرئيسية التي تتطمب التزاما قويا مف مقررات بشأف  (9تـ اعتماد تسعة ) -30
 :االجتماع ريقييف خالؿوزراء البيئة األف

  2063أجندة فريقي في سياؽ األرأس الماؿ الطبيعي لمستداـ التسخير ال: 15/1القرار 
 لمكافحة االتجار غير المشروع المشتركة : االستراتيجية األفريقية 15/2لقرار ا

 الحيوانات والنباتات البريةب
  متنفيذ المنسؽ لبروتوكوؿ ناغويا ل: المبادئ التوجييية لالتحاد األفريقي 15/3القرار

 وتقاسميا المنافع عمىبشأف الحصوؿ 
  اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر  عممية يز القيادة األفريقية في: تعز 15/4القرار 
  مشروع االستراتيجية األفريقية بشأف تغير المناخ15/5القرار : 
  لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة التابعة  : تقرير عف جمعية األمـ المتحدة لمبيئة15/6القرار

 يئةوأنشطة المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالب
 في أفريقيا شبكة المعمومات البيئيةو : توقعات البيئة في أفريقيا 15/7لقرار ا 
  المقررة عمى الصعيد الوطني: المساىمات 15/8لقرار 
  في إطار اتفاقية األمـ  2015التفاؽ  أفريقيا : تغير المناخ وتحايرات15/9القرار

 المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ
 

 لسادسة عشرة لممؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئةمكان انعقاد الدورة ا .3

ابوف في جفي ال المعني بالبيئة عقد الدورة السادسة عشرة لممؤتمر الوزاري األفريقيوؼ ت  س -31
 .وانجاري ماثاي األفريقي لمبيئة/يـويـو الإلى جانب  2017عاـ 

السادسة  لخاصةامف حكومة الجزائر الستاافة الدورة آخر تمقى المؤتمر أياا عراا  -32
 إلى جانب اليـو األفريقي لمبيئة/يـو 2016في عاـ  المعني بالبيئة لممؤتمر الوزاري األفريقي

في  ستكوف قد عقدتنتائج المؤتمرات العالمية التي الخاصة دورة . ستبحث الوانجاري ماثاي
طار ما بعد  المناخ الجديد بشأف تغير تفاؽاالبما في ذلؾ  2015عاـ  الحد  حوؿ 2015وا 
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اعتماد حوؿ مؤتمر األمـ المتحدة تمويؿ التنمية المستدامة و مؤتمر و  مف مخاطر الكوارث
 .أخرى مور، مف بيف أ2015ما بعد لالتنمية  أجندة

 :اختتام الدورة .4

سعادة الدكتور خالد فيمي، وزير البيئة في بعد تبادؿ عبارات المجاممة المعتادة، ألقى  -33
المعني بالبيئة الكممة الختامية أشاد فييا بالمشاركيف  فريقيمصر ورئيس المؤتمر الوزاري األ

ىذه  ترجـ بعدت   لـبالموارد ولكف ية تزخر فريقاألبمداف الأف  االحظـ ، معمى نجاح عممي
يمكف لموزراء تصحيح الواع عندما  وشدد عمى أنوتيا وفر  تناسب مالية إلى ثروة الموارد

الوزاري والدورة الخامسة عشرة لممؤتمر الوزاري  يقفوا وقفة رجؿ واحد. انتيى االجتماع
 في الساعة الثالثة بعد الظير. 2015مارس  6المعني بالتنمية يـو الجمعة األفريقي 

- 
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