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تقرير الدورة العادية الخامسة عشرة لممؤتمر الوزاري ألفريقي المعني بالبيئة
القاهرة ،مصر 6-2 ،مارس 2102
الجزء األول :مقدمة:
أوال-

الخمفية:

 -1عقد االجتماع الوزاري لمدورة العادية الخامسة عشرة لممؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة
في فندؽ دوسيت ثاني الكفيو بالقاىرة ،مصر ،مف  4إلى  6مارس  .2015وقد سبؽ

االجتماع الوزاري اجتماع لفريؽ الخبراء مف  2إلى  4مارس  .2015وعقدت الدورة الخامسة
عشرة تحت شعار "إدارة رأس الماؿ الطبيعي األفريقي مف أجؿ التنمية المستدامة والقااء
عمى الفقر".

ثانيا-

هدف الدورة الـ 02لممؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة:

 -2كاف اليدؼ الرئيسي لمدورة يتمثؿ في توفير منبر لموزراء األفريقييف المسؤوليف عف البيئة
لمتداوؿ بشأف بعض الخطوات األساسية الالزمة لتحقيؽ االستخداـ المستداـ لرأس الماؿ

الطبيعي والنظر في السياسات واالستراتيجيات لدعـ التحوؿ والنمو االقتصادي في أفريقيا.

وبعد ذلؾ ،حممت الدورة نتائج الدورة العشريف لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة
اإلطارية بشأف تغير المناخ ،التي عقدت في ليما في ديسمبر  2014واستعرات القاايا

المطروحة أماـ أفريقيا في إطار التحاير لمدورة الحادية والعشريف لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية
األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ والمؤتمر الحادي عشر لألطراؼ العامؿ بوصفو

اجتماع األطراؼ في بروتوكوؿ كيوتو المذيف سيعقداف في باريس في وقت الحؽ مف عاـ

 2015حيث مف المتوقع واع صؾ قانوني جديد.
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 -3بحثت الدورة أياا نتائج الدورة األولى لجمعية األمـ المتحدة لمبيئة التي عقدت في يونيو
 2014وأىميتيا ألفريقيا ،وخاصة المسائؿ المتعمقة بعممية ما بعد  ،2015واالتجار غير

المشروع باألحياء البرية .وقد تمت أياا مناقشة قاايا إقميمية أخرى ذات الصمة بالبيئة
والتنمية المستدامة مثؿ واع وتنفيذ البرامج اإلقميمية الرائدة ،والتنوع البيولوجي ومسائؿ البيئة

الساحمية والبحرية ،وتنفيذ تعزيز القانوف البيئي في أفريقيا ومشروع االستراتيجية األفريقية بشأف

تغير المناخ.
ثالثا-

المشاركة:

 -4شارؾ في المؤتمر ممثموف عف  45دولة عاوا في المؤتمر الوزاري ألفريقي المعني بالبيئة

عمى مستوى الوزراء ونواب الوزراء واألمناء الدائميف والسفراء ومفوض الزراعة واالقتصاد

الريفي لالتحاد األفريقي ،والمفاواوف األفريقيوف الرئيسيوف لشؤوف تغير المناخ وكبار
المسؤوليف/الخبراء مف و ازرات البيئة والمجموعات االقتصادية اإلقميمية في أفريقيا.

 -5حار الدورة الػ 15لممؤتمر أياا ممثموف عف المنظمات األفريقية اإلقميمية واإلقميمية الفرعية

ووكاالت األمـ المتحدة والمنظمات الدولية وأمانات االتفاقيات البيئية المختمفة بما في ذلؾ

األميف التنفيذي التفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ واتفاقية األمـ المتحدة لمتنوع
البيولوجي واألميف التنفيذي لمرفؽ البيئة العالمي ووزير الدولة لشؤوف التنمية والفرنكوفونية في

فرنسا ووزير الدولة لشؤوف البيئة والغابات وتغير المناخ في اليند وممثؿ االتحاد األوروبي

ومفوض البيئة والبنؾ األفريقي لمتنمية ومؤسسات البحوث والمنظمات الحكومية الدولية
والمنظمات غير الحكومية ومجموعة المجتمع المدني ووسائؿ اإلعالـ والنساء والشباب.

رابعا-

مراسم االفتتاح:

 -6افتتح االجتماع الو ازري رسميا معالي الميندس إبراىيـ محمب ،رئيس وزراء جميورية مصر
العربية يوـ األربعاء  4مارس .2015
 -7تـ إلقاء كممات افتتاحية مف قبؿ معالي الدكتور خالد فيمي ،وزير البيئة في مصر والرئيس

المبتدئة واليتو لممؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة ومعالي الدكتور الميندس بينيميت
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ماىينجي وزير الدولة لشؤوف البيئة في مكتب نائب رئيس تنزانيا والرئيس المنتيية واليتو

لممؤتمر والسيدة أولوشوال أواليدي التي قرأت كممة سعادة السيدة رودا بيس توموسيمي ،مفواة

االتحاد األفريقي لالقتصاد الريفي والزراعة والسيد أكيـ شتاينر ،المدير التنفيذي لبرنامج األمـ

المتحدة لمبيئة.
الفرنكوفونية
 -8تـ إلقاء كممات أخرى مف قبؿ السيدة أنيؾ جيرارديف ،وزيرة الدولة لشؤوف التنمية و ا
في فرنسا والسيد براكاش جافايديكار ،وزير الدولة لشؤوف البيئة والغابات وتغير المناخ في
اليند والسيدة كريستيانا فيغيريس ،األمينة التنفيذية التفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير
المناخ والسيد بروليو فيري ار دي سو از دياس ،األميف التنفيذي التفاقية األمـ المتحدة لمتنوع
البيولوجي والسيدة ناوكو إيشي ،المديرة التنفيذية لمرفؽ البيئة العالمي والسيد تيمو ماكيال،

ممثؿ مفوض االتحاد األوروبي لشؤوف البيئة والبروفيسور أنتوني نيونغ مف البنؾ األفريقي

لمتنمية والسيد حساـ أبو جدة القائـ بأعماؿ المدير القطري لمبنؾ الدولي في مصر والسيد
أوغسطيف نجامانشي الذي تحدث نيابة عف منظمات المجتمع المدني.

خامسا -المسائل التنظيمية
انتخاب أعضاء هيئة المكتب
 -9تـ انتخاب البمداف التالية أعااء في ىيئة مكتب المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة لمفترة
:2016 2015

اإلقميم الفرعي

البمد

المنصب

شماؿ أفريقيا

مصر

الرئيس

وسط أفريقيا

الجابوف

نائب الرئيس/مقرر

شرؽ أفريقيا

أوغندا

نائب الرئيس

الجنوب األفريقي

ناميبيا

نائب الرئيس

غرب أفريقيا

النيجر

نائب الرئيس
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الجزء الثاني :المداوالت واالستنتاجات:
 .1ناقش االجتماع الوزاري المسائل التالية:
أ) إدارة رأس الماؿ الطبيعي في أفريقيا مف أجؿ التنمية المستدامة والقااء عمى الفقر؛

ب) االتجار غير المشروع باإلحياء البرية وآثاره عمى أفريقيا؛

ج) التنوع البيولوجي؛
د) تغير المناخ.

أ) إدارة رأس المال الطبيعي في أفريقيا من أجل التنمية المستدامة والقضاء عمى الفقر:
 -10أقر الممثموف أف رأس الماؿ الطبيعي في أفريقيا أمر أساسي لدعـ حياة اإلنساف والحيوانات
والنباتات باإلاافة إلى قدرتو اليائمة لخمؽ الثروة .واتفقوا عمى ارورة زيادة اإلنتاجية في

استخداـ الموارد الطبيعية في تعزيز الفوائد االقتصادية واالجتماعية وذلؾ لمحد مف الفقر
وخمؽ فرص العمؿ وتحقيؽ التنمية المستدامة وأوصوا برفع مستوى رأس الماؿ الطبيعي في

التخطيط والتمويؿ الوطني إلى الموارد الوطنية االستراتيجية وادارتو واستخدامو في ىذا
السياؽ مف أجؿ اماف استدامتو ومساىمتو في التنمية االقتصادية واالستقرار البيئي.
 -11قدمت اقتراحات لوقؼ خسارة رأس الماؿ الطبيعي واالستفادة مف األصوؿ البيئية مف أجؿ
تحقيؽ التنمية المستدامة والقااء عمى الفقر عمى نحو أفاؿ وأكد عدد مف الممثميف عمى

الحاجة إلى إدارة أفاؿ وأكدوا عمى أف وزراء البيئة ال يمتمكوف ما يكفي مف الموارد
إلنفاقيا عمى اإلدارة وأنو مف الميـ رفع مكانة الييئات البيئية لتمكينيا مف تولي إدارة

الموارد الطبيعية عمى نحو فعاؿ .وتحتاج الحكومات األفريقية إلى استراتيجيات وبرامج
وااحة لعكس اتجاه التدفقات غير المشروعة واالستفادة الكاممة مف اإلمكانيات الطبيعية

اليائمة لمقارة.

 -12وافقت الدورة عمى اتخاذ التدابير عمى المستويات الوطنية واإلقميمية والدولية لمكافحة
االتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية في أفريقيا وعكس التدفقات غير المشروعة .واتفقت
عمى ارورة واع سياسات وتدابير مؤسسية مالئمة مف أجؿ تسخير جميع الثروات مف
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الموارد الطبيعية التي تزخر بيا أفريقيا واماف استخداـ الموارد الطبيعية بما يعود بالنفع
عمى البمداف التي تممكيا بطريقة شاممة وخمؽ القيمة الماافة في إدارة الموارد الطبيعية
عمى نحو مستداـ .شجعت الدورة عمى تعزيز التعاوف الدولي لتعزيز البحث والتطوير
واالبتكارات التكنولوجية فاال عف تنمية القدرات لتسخير الموارد الطبيعية عمى نحو مستداـ

في القارة .ووافقت الدورة عمى عقد اجتماع مشترؾ لموزراء األفريقييف المسؤوليف عف البيئة
والمالية والصناعة بيدؼ تعزيز أىمية رأس الماؿ الطبيعي في أفريقيا.

ب) االتجار غير المشروع باألحياء البرية وآثاره عمى أفريقيا:
 -13تـ اإلعراب عف التقدير والدعـ بشكؿ عاـ لمشروع االستراتيجية المشتركة المقترحة والمؤتمر
الدولي حوؿ قاية تيدد رأس الماؿ الطبيعي وبالتالي التنمية االقتصادية واالجتماعية
والبيئية المستدامة لمبمداف األفريقية .وأعرب العديد مف الممثميف عف تقديرىـ لالقتراح

الخاص بإدراج الدوؿ المستيمكة في قائمة المشاركيف في المؤتمر نظ ار ألف تقديـ الدعـ ليا

أمر أساسي في الكفاح مف أجؿ إنياء االتجار غير المشروع باألحياء البرية ،حيث أشار

أحدىـ إلى أف مف شأف تقييـ المبادرات القائمة المساعدة عمى إنشاء قاعدة بيانات.

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

الباائع المحجوزة وايجاد تمييز وااح بيف التجارة غير المشروعة والتجارة القانونية،

والحاجة إلى تعزيز التعاوف بيف الجمارؾ ووكاالت إنفاذ القانوف عمى المستويات اإلقميمية

الفرعية واإلقميمية والعالمية ،نظ ار إلى أف البمداف الفردية ال يمكف أف تفوز المعركة وحدىا،

وارورة اماف النظر إلى االتجار باإلحياء البرية عمى نطاؽ أوسع باعتباره نشاطا

إجراميا ال يقؿ خطورة عف تيريب المخدرات ،والحاجة إلى تعزيز مناىج العمؿ اإلقميمية
واإلقميمية الفرعية لمبحوث وبناء القدرات وتبادؿ أفاؿ الممارسات وأنظمة االتصاالت،

والحاجة إلى تعزيز سبؿ العيش المستدامة لممجتمعات المحمية واشراكيا في جيود
نظر إلى أنيـ لف يشاركوا في أنشطة االتجار غير المشروع طالما يشتركوا في
المحافظة ،ا
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المنافع ،وارورة أخذ ىذه األسئمة في االعتبار كتعويض لممزارعيف المحمييف عف تدمير

المحاصيؿ مف قبؿ األحياء البرية المحمية.

 -15اتفقت الدورة عمى ارورة مواصمة عممية واع مشروع االستراتيجية اإلفريقية المشتركة
لمكافحة االتجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات خالؿ المؤتمر الدولي حوؿ االتجار

واالستغالؿ غير القانوني لمنباتات والحيوانات البرية في أفريقيا والمقرر عقده في ب ارزافيؿ

مف  27إلى  30أبريؿ  .2015وشجعت أصحاب المصمحة ،وال سيما مف أفريقيا ،عمى

ا لمساىمة في واع استراتيجية والبمداف عمى تعزيز التشريعات الوطنية بشأف االتجار غير
المشروع باألحياء البرية .ووافقت الدورة كذلؾ عمى تعزيز التعاوف في مجاؿ التجارة القانونية

والمستدامة في األحياء البرية األفريقية وحثت الدوؿ األعااء عمى الحاور والمشاركة

الفعالة في المؤتمر الذي سيعقد في ب ارزافيؿ .اتفؽ الممثموف أياا عمى تقديـ االستراتيجية
إلى الدورة المقبمة لممؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة لمموافقة عمييا.

ج) التنوع البيولوجي:
 -16كاف ىناؾ توافؽ بشأف قيمة التنوع الغني لمنظـ اإليكولوجية في أفريقيا والتزاـ مشترؾ
بالحفاظ عميو .وعمؽ العديد مف الممثميف عمى فرص التنمية المستدامة التي يوفرىا
االقتصاد األخار ،مؤكدا أف ىذا التطور يفرض اإلدارة الفعالة لرأس الماؿ الطبيعي.

وأبرز العديد مف الممثميف المبادرات التي تشيدىا بمدانيـ في ىذا الصدد .غير أف التحديات
التي تواجو التنوع البيولوجي ال تزاؿ كبيرة وأف آثار تغير المناخ ال تزاؿ مصدر قمؽ خاص.

ودعا عدد مف الممثميف إلى مزيد مف التنسيؽ والتعاوف بيف البمداف األفريقية بشأف المسائؿ
المتعمقة بالتنوع البيولوجي وتكثيؼ جيود الحفاظ عمى البيئة.

 -17اعتمد الممثموف المبادئ التوجييية االستراتيجية لالتحاد األفريقي المقترحة لاماف التنفيذ
المنسؽ لبروتوكوؿ ناغويا بشأف الحصوؿ عمى المنافع وتقاسميا وأحاطوا عمما بالمبادئ

التوجييية العممية المرافقة مف أجؿ اماف التنفيذ المنسؽ لبروتوكوؿ ناغويا في أفريقيا.
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د) تغير المناخ:
 -18أشاد العديد مف الممثميف بمجموعة المفاوايف األفريقية عمى عمميا الدؤوب في تمثيؿ
أفريقيا في المفاواات التي سبقت الدورة الحادية والعشريف لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية

األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ .وقاؿ عدد مف الممثميف إف أفريقيا بحاجة إلى

التحدث بصوت واحد خالؿ المفاواات لاماف تمبية احتياجاتيا وتطمعاتيا .وفي ىذا

الصدد ،قاؿ بعض الممثميف إف ىناؾ حاجة لتبسيط وتوايح المشروع الحالي لالتفاؽ الذي

سي َبرـ في باريس بحيث يعطى توجييات موجزة بشأف سبؿ الماي قدما لمتصدي لتغير
المناخ عمى المستوييف العالمي واإلقميمي .ولفت عدد مف الممثميف االنتباه إلى التحديات
الناجمة عف تغير المناخ والتي تواجو أفريقيا ،بما في ذلؾ الجفاؼ والتصحر والفياانات
والتيديدات التي يتعرض ليا التنوع البيولوجي وفقداف سبؿ العيش ،وأعرب عف أممو في

االعتراؼ بالاعؼ الخاص بالقارة في أي اتفاؽ يتـ التوصؿ إليو في باريس.
 -19وأكد الممثموف أف أي اتفاؽ يعتمده مؤتمر األطراؼ في االتفاقية اإلطارية بشأف تغير المناخ
في دورتو الحادية والعشريف التي ستعقد في باريس في ديسمبر  ،2015ينبغي أف يكوف

وفقا لمبادئ وأحكاـ االتفاقية ،والسيما مبادئ المسؤوليات المشتركة ولكف المتباينة وقدرات

كؿ مف األطراؼ واإلنصاؼ وينبغي أف يعزز تنفيذ االتفاقية ومالحقيا ويكوف متسقا مع
العمـ واإلنصاؼ ويعزز النظاـ القائـ عمى القواعد المتعددة األطراؼ بطريقة متوازنة

وطموحة .وينبغي أف يكفؿ المساواة في محتوى ومشروعية أنشطة التخفيؼ والتكيؼ
ووسائؿ تنفيذىا.

 -20كاف ىناؾ توافؽ عمى ارورة إيالء أىمية متساوية لكؿ مف التكيؼ والتخفيؼ في أي اتفاؽ
منبثؽ عف اجتماع باريس في ديسمبر .وقاؿ العديد مف الممثميف أف مف شأف التكيؼ
تسييؿ التخفيؼ وأف مفتاح التكيؼ ىو التنمية المستدامة ،بما في ذلؾ الحفاظ عمى التنوع

البيولوجي والموارد الحرجية وتطوير الطاقة المتجددة وغيرىا مف التدابير .وأكد العديد مف

الممثميف عمى أىمية أف تحصؿ أفريقيا عمى التمويؿ الكافي لتدابير التكيؼ والتخفيؼ مف
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آثار تغير المناخ ،سواء في الفترة  2020-2015عقب اعتماد اتفاؽ جديد في باريس في

ديسمبر  2015أو في فترة ما بعد عاـ  ،2020عندما يدخؿ االتفاؽ الجديد حيز التنفيذ.

 -21شجعت الدورة أياا جميع البمداف األفريقية عمى األخذ في االعتبار عنصري التكيؼ
والتخفيؼ عند اإلبالغ عف مساىماتيا المقررة عمى الصعيد الوطني ودعا الدوؿ المتقدمة
وغيرىا مف الشركاء إلى تقديـ الدعـ المطموب لمبمداف األفريقية مف أجؿ مساىماتيا المقررة
عمى الصعيد الوطني واإلبالغ عنيا .رحبت الدورة أياا بالتوجيو الذي أعدتو مجموعة

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

المقررة عمى الصعيد الوطني.

 -22وأخيرا ،أحاطت الدورة عمما بمشروع االستراتيجية األفريقية الشاممة بشأف تغير المناخ الذي
أعدتو مفواية االتحاد األفريقي والذي يجب تعميمو عمى الدوؿ األعااء لمتعميؽ والمزيد

مف المدخالت وكمفت ىيئة المكتب ببحث مشروع االستراتيجية لمموافقة عميو واحالتو إلى
المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة خالؿ دورتو القادمة إلجازتو والموافقة عميو الحقا
مف قبؿ القمة في يناير .2017

 .2إعالن ومقررات الدورة الـ 02لممؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة:
 -23اعتمد الوزراء إعالف القاىرة حوؿ "إدارة رأس الماؿ الطبيعي األفريقي مف أجؿ التنمية
المستدامة والقااء عمى الفقر" إاافة إلى تسعة مقررات.

إعالن القاهرة:
 -24يقر إعالف القاىرة بأف رأس الماؿ الطبيعي األفريقي أمر أساسي لدعـ حياة اإلنساف
والحيوانات والنباتات باإلاافة إلى قدرتو اليائمة لخمؽ الثروة .وأوصى برفع مستوى رأس
الماؿ الطبيعي في التخطيط والتمويؿ الوطني إلى الموارد الوطنية االستراتيجية وادارتو

واستخدامو في ىذا السياؽ مف أجؿ اماف استدامتو ومساىمتو في التنمية االقتصادية
واالستقرار البيئي.
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 -25ودعا اإلعالف إلى واع عدد مف االستراتيجيات حوؿ ( )1إدارة المحيطات والبحار ()2
برنامج عمؿ المناطؽ الجبمية المشتركة ( )3قانوف ومؤسسات البيئة كجزء مف األدوات
لتحسيف قيمة رأس الماؿ الطبيعي .وطمبت مف مؤتمر االتحاد األفريقي أف يكمؼ الفريؽ

الرفيع المستوى المعني بالتدفقات المالية غير المشروعة مف أفريقيا بتقديـ توصيات بشأف

طرؽ ( )1عكس اتجاه التدفؽ غير المشروع لمموارد المالية الناشئة عف استخداـ الموارد
الطبيعية و( )2التصنيع وااافة القيمة في تسخير رأس الماؿ الطبيعي.

 -26أكد اإلعالف أياا أف القااء عمى أف الفقر ىو أكبر تحد يواجو العالـ اليوـ ،وىو شرط ال
غنى عنو لتحقيؽ التنمية المستدامة .وكرر أف نجاح خطة التنمية لما بعد  2015يتوقؼ

إلى حد كبير عمى توفير وسائؿ تنفيذ كافية وممكف التنبؤ بيا ومستدامة وجديدة وااافية
ومواصمة تقديـ المساعدات اإلنمائية لمبمداف النامية وأف وسائؿ التنفيذ تتطمب التعاوف

الواسع والعميؽ مف خالؿ تنشيط وتعزيز الشراكة العالمية مف أجؿ التنمية المستدامة.

 -27وافؽ اإلعالف عمى ( )1تخفيض إنتاج واستيالؾ مركبات الييدروكربوف الفمورية و( )2تنفيذ
إطار عمؿ المنتدى األفريقي لمنقؿ المستداـ لمعالجة السالمة عمى الطرؽ والحد مف
انبعاثات المركبات و( )3تعزيز إدارة نوعية اليواء في السياسات والتشريعات واإلطار
المؤسسي ،ونظـ اإلدارة ،والتوعية العامة ،وبناء القدرات واقامة شبكات.

 -28أشاد اإلعالف بعمؿ مجموعة المفاوايف األفريقية حوؿ تغير المناخ في التحاير لمدورة
الحادية والعشريف لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ

التي ستعقد في باريس في الفترة مف  30نوفمبر إلى  11ديسمبر .2015
 -29اتفؽ اإلعالف عمى دعـ عمؿ بعثات الدولة األعااء في السمؾ الدبموماسي األفريقي في
نيروبي ،ولجنة الممثميف الدائميف في أديس أبابا والمجموعة األفريقية في نيويورؾ لواع
وتنفيذ آلية التنسيؽ لمتعاوف مف أجؿ المشاركة الفعالة لجميع البعثات الدبموماسية األفريقية

في عمميات االتحاد األفريقي واألمـ المتحدة مف خالؿ التفاعؿ والتعاوف وتبادؿ المعمومات
عمى نحو فعاؿ.
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المقررات
 -30تـ اعتماد تسعة ( )9مقررات بشأف القاايا البيئية الرئيسية التي تتطمب التزاما قويا مف
وزراء البيئة األفريقييف خالؿ االجتماع:

 القرار  :1/15التسخير المستداـ لرأس الماؿ الطبيعي األفريقي في سياؽ أجندة 2063

 القرار  :2/15االستراتيجية األفريقية المشتركة لمكافحة االتجار غير المشروع
بالحيوانات والنباتات البرية
 القرار  :3/15المبادئ التوجييية لالتحاد األفريقي لمتنفيذ المنسؽ لبروتوكوؿ ناغويا
بشأف الحصوؿ عمى المنافع وتقاسميا

 القرار  :4/15تعزيز القيادة األفريقية في عممية اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر
 القرار  :5/15مشروع االستراتيجية األفريقية بشأف تغير المناخ

 القرار  :6/15تقرير عف جمعية األمـ المتحدة لمبيئة التابعة لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة
وأنشطة المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة

 القرار  :7/15توقعات البيئة في أفريقيا وشبكة المعمومات البيئية في أفريقيا
 لقرار  :8/15المساىمات المقررة عمى الصعيد الوطني

 القرار  :9/15تغير المناخ وتحايرات أفريقيا التفاؽ  2015في إطار اتفاقية األمـ
المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ

 .3مكان انعقاد الدورة السادسة عشرة لممؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة
 -31سوؼ تعقد الدورة السادسة عشرة لممؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة في الجابوف في
عاـ  2017إلى جانب اليوـ األفريقي لمبيئة/يوـ وانجاري ماثاي.

 -32تمقى المؤتمر أياا عراا آخر مف حكومة الجزائر الستاافة الدورة الخاصة السادسة
لممؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة في عاـ  2016إلى جانب اليوـ األفريقي لمبيئة/يوـ

وانجاري ماثاي .ستبحث الدورة الخاصة نتائج المؤتمرات العالمية التي ستكوف قد عقدت في
عاـ  2015بما في ذلؾ االتفاؽ الجديد بشأف تغير المناخ واطار ما بعد  2015حوؿ الحد
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مف مخاطر الكوارث ومؤتمر تمويؿ التنمية المستدامة ومؤتمر األمـ المتحدة حوؿ اعتماد

أجندة التنمية لما بعد  ،2015مف بيف أمور أخرى.
 .4اختتام الدورة:

 -33بعد تبادؿ عبارات المجاممة المعتادة ،ألقى سعادة الدكتور خالد فيمي ،وزير البيئة في
مصر ورئيس المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة الكممة الختامية أشاد فييا بالمشاركيف
عمى نجاح عمميـ  ،مالحظا أف البمداف األفريقية تزخر بالموارد ولكف لـ تترجـ بعد ىذه
الموارد إلى ثروة مالية تناسب وفرتيا وشدد عمى أنو يمكف لموزراء تصحيح الواع عندما

يقفوا وقفة رجؿ واحد .انتيى االجتماع الوزاري والدورة الخامسة عشرة لممؤتمر الوزاري

األفريقي المعني بالتنمية يوـ الجمعة  6مارس  2015في الساعة الثالثة بعد الظير.
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