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مقدمة

العربية جامعة الدول منظومة 

،القمة مستوى على العربية الدول جامعة مجلس

ً  عشر ثالث  ً  مجلسا   وزاريا

  متخصصة عربية منظمة عشر وخمس

  عربية تمويل مؤسسات وخمس

  .والمهنية النوعية العربية االتحادات من كبير عدد



مجلس الوزراء 
العرب المسؤولين 
عن شؤون البيئة

هو اآللية العربية 
اإلقليمية  في 

المنظومة  العربية

في  للتنسيق والتعاون
 كافة مجاالت البيئة
الموارد الطبيعية



عدداً من  1987اجتماعه التأسيسي عام اعتمد المجلس في 
البرامج 

:وهينشاطه في ثالثة قضايا أعطاها األولوية، ركز 

 

التصحر مكافحة 

الصناعيالتلوث مكافحة 

.الوعي البيئينشر 



نيةالثالثة منه والمعالنظام االساسي للمجلس في المادة ينص 

:  على االتي المجلسأهداف واختصاصات ب

ة بوضع التشريعات واألنظمة والمصطلحات المتعلقاالهتمام 
دولية بالبيئة والعمل على االنضمام إلى المواثيق اإلقليمية وال

البيئةالتي تعالج قضايا 



:ةالفني اللجان من عدد المجلس شكل ذلك ولتحقيق 
:عمل فريقي بينها من

 علقةالمت الدولية البيئية باالتفاقيات معنى :االول
1998 عام الخطرة والمواد بالنفايات

 تعلقةالم الدولية البيئية باالتفاقيات معنى :الثاني
  دعق الذي ،البيولوجي والتنوع التصحر بمكافحة
.)2005 يناير  األول اجتماعه

المقامما يعنينا في هذا وهذا 



ي تتولى األمانة الفنية للمجلس متابعة أعمال الفريق والذ
التاليةاالتفاقيات البيئية يتناول  

.التصحر لمكافحة الدولية االتفاقية

.حيائيةاإل السالمة وبروتوكول البيولوجي للتنوع الدولية االتفاقية

 المعرضة البرية والنباتات الحيوانات أنواع في الدولي االتجار اتفاقية
.)CITES(لالنقراض

.)RAMSAR( الرطبة األراضي اتفاقية

 الحيوانات من المهاجرة األنواع على المحافظة بشأن بون معاهدة
  ويةأسي أورو /اإلفريقية المائية الطيور واتفاقية .) CMS (الفطرية

)AEWA(.

 المناطقو األسود والبحر المتوسط البحر في الحوتيات حماية اتفاقية
)ACCOBAMS( األطلس من المتاخمة

اعةوالزر لألغذية النباتية الوراثية الموارد لحفظ الدولية المعاهدة
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اهــــداف الفــــريق
. لالتفاقيات العربية الدول تنفيذ في التقدم متابعة�
 ستوىالم على تقام التي والفعاليات للمؤتمرات والتحضير االعداد�

. واالقليمي الدولي
 بكل ةالخاص االطراف لمؤتمرات للتحضير تنسيقية اجتماعات عقد�

 ذات عالمواضي حول العربية الدول مواقف لتنسيق وذلك اتفاقية
 راتالمؤتم للجان الترشيح حول والتنسيق ، المشترك االهتمام
. المختلفة

 قامةا بهدف المعنية والمنظمات العربية الدول بين شراكات اقامة�
. ومؤتمرات متخصصة عمل ورشات

 عربيةال الدول بين أو العربية الدول الى المنظمات من الخبرات نقل�
. نفسها

. والبرامج االنشطة تطور عن حالة تقارير تقديم�
 هذه بمتابعة المعنية المتحدة االمم سكرتاريات مع التعاون�

. االتفاقيات



 عشر الثامنالفريق العربي اجتماعه عقد 

2018في مارس 



)أكساد( العربي لدراسة المناطق الجافة واالراضي القاحلة مركز �

مراقبة التصحر ومكافحته مجال 

الزراعيةالمنظمة العربية للتنمية �

 – 2018 دعم الدول العربية في تنفيذ اإلطار االستراتيجي المستقبلي
التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر  2030



ل السالمة االتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي وبروتوكومتابعة 
.اإلحيائية

أخر عرضاً حول مصر العربية قدمت جمهورية 
ر اطار التحضير لمؤتمبها في االستعدادات التي قامت 

سيقاموالذي ) الرابع عشر( األطراف 

العربيةشرم الشيخ بجمهورية مصر بمدينة 

22/11/2018-10خالل الفترة من  



لنباتات اتفاقية االتجار الدولي في أنواع الحيوانات وامتابعة 
دولة الكويت ): سايتس(البرية المعرضة لالنقراض 

ربية دولة اإلمارات الع): رامسار(متابعة اتفاقية األراضي الرطبة 
 اررامساألطراف الخاص باتفاقية المتحدة التي ستقوم باستضافة مؤتمر 

المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات معاهدة 
ورو أ/ الطيور المائية اإلفريقيةواتفاقية ) CMS  (الفطرية
المملكة العربية السعودية  ).AEWA(أسيوية 



ألسود في البحر المتوسط والبحر ا الحوتياتحماية اتفاقية 
)  ACCOBAMS(والمناطق المتاخمة من األطلسي 

البحرياألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

ية المعاهدة الدولية لحفظ الموارد الوراثية النباتية لألغذ 
 العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراساتالمنظمة (. والزراعة 

)القاحلةالمناطق الجافة واألراضي 



لدولية البيئية ااالتفاقيات  بمتابعةالعربي المعني الفريق 
والتنوع البيولوجي التصحرالخاصة بمكافحة 

هو 

االطار المؤسسي العربي 

ةيحتاج الى تعزيز دورة وعمل



 
وشكـــــــرًا 


