
 
    

 
 

 الجزء الرفيع المستوى
8102مؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي، شرم الشيخ، مصر   

 "االستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الشعوب والكوكب"
 جدول األعمال المؤقت

1122الثاني نوفمبر/تشرين  21ابتداء من   
 

 8102نوفمبر/تشرين الثاني  01األربعاء،  الوقت

 
الجلسة 
العامة 
 االفتتاحية

(10:00-
13:00) 
 :القاعة
 القمة

 مالحظات افتتاحية:
 معالي الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في مصر -
  السيد المحافظ خالد فودة صديق محمد، محافظ جنوب سيناء -
تريب فيالنويفا، سفير المكسيك لدى مصر، رئاسة االجتماع الثالث عشر  أوكتافيومعالي السيد خوسيه  -

  لمؤتمر األطراف
 السيد إريك سولهايم، المدير التنفيذي، برنامج األمم المتحدة للبيئة -
 كريستيانا باسكا بالمر، األمينة التنفيذية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيالسيدة  -
 رئيس جمعية األمم المتحدة للبيئةو كيسلر، وزير البيئة في إستونيا، معالي السيد سليم  -
 معالي السيد مصطفى مدبولى، رئيس وزراء مصر -

 "أهمية االستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الشعوب والكوكب" حلقة نقاش منسقة:
 كوستاريكايز، وزير البيئة والطاقة، كارلوس مانويل رودريغمنسق المناقشة: معالي السيد  -
 السيد جوناثان بيلي، نائب الرئيس التنفيذي وكبير العلميين، الجمعية الوطنية للجغرافيا عرض تمهيدي: -
 المشاركون في حلقة النقاش: -

 معالي السيد محمد معيط، وزير المالية المصري -
 للتحول اإليكولوجي والشامل في فرنسا ةمانويل فارغون، وزيرة الدوليمعالي السيدة إ -
 باتريسيا إسبينوزا، األمينة التنفيذية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخدة السي -
 السيدة ناووكو إيشي، الرئيسة التنفيذية والرئيسة لمرفق البيئة العالمية -
 السدة ماريا هيلينا سيميدو، نائبة المدير العام لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة -
 السيدة أدريانا دينو، نائبة مدير مكتب السياسات ودعم البرامج، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -
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 الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية -
متسق مع مبادرة مصر العالمية لتشجيع استخدام ُنهج النظم اإليكولوجية القائمة على الطبيعة للتعامل بشكل بيان: 
 فقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ وتدهور األراضي والنظم اإليكولوجية.قضايا 

 غداء
(13:00-
14:45) 

 غداء وزاري )بالدعوات فقط(
 حلول لتغير المناخ وتدهور األراضي" –"التنوع البيولوجي 

 1المكان: المطعم، المبني 
14:45-
 صورة وزارية 15:00
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جلسة بعد 
 الظهر

(15:00-
18:00) 

 جلسات مائدة مستديرة للقطاعات الموازية:
 

 "تعميم التنوع البيولوجي في قطاع البنية التحتية" جلسة مائدة مستدير بشأن البنية التحتية:
 (2المكان: القاعة الرئيسية )الفريق العامل 

 وزير اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية في مصر ةالرئيسة المشاركة: معالي المهندسة رندا المنشاوي، نائب
 الرئيس المشارك: معالي السيد توالسيزوي تمبيالني نكسيسي، وزير األشغال العامة في جنوب أفريقيا

 المتحدثون االفتتاحيون:
 معالي السيد هوانغ رانكيو، نائب الوزير، وزارة الشؤون اإليكولوجية والبيئية في الصين -
 إيمانويل فارغون، وزيرة الدولة للتحول اإليكولوجي والشامل في فرنسامعالي السيدة  -
 التمويل الدوليةالسيدة ماري بورتر بيتشكا، مديرة البيئة االجتماعية والحوكمة، مؤسسة  -
 السيد يون ليانغ، نائب رئيس شركة هاربور الهندسية في الصين -

"تعميم التنوع البيولوجي في قطاع الصناعات التحويلية  التحويلية والتجهيز:جلسة مائدة مستديرة بشأن الصناعات 
 والتجهيز"
 (1قاعة القمة )الفريق العامل المكان: 

 الرئيس المشارك: معالي المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة في مصر
 الرئيسة المشاركة: معالي السيدة أوجيني ساج، وزيرة الحفظ في نيوزيلندا

 المتحدثون االفتتاحيون:
 معالي السيد روب ديفيز، وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا -
 معالي السيد إدسون غونسالف دوارتي، وزير البيئة في البرازيل -
معالي السيد جوشين فالسبارث، وزير الدولة للوزارة االتحادية للبيئة وحفظ الطبيعة والسالمة النووية في  -

 ألمانيا
 ، وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في الهندC. K. Mishraسيد معالي ال -
 معالي السيد مينورو كيوتشي، وزير الدولة للبيئة في اليابان -
 التنمية المستدامةب المعنيالسيد بيتر وايت، كبير مسؤولي العمليات، المجلس العالمي لألعمال التجارية  -

 حفل استقبال مسائي 18:30
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 8102نوفمبر/تشرين الثاني  01الخميس،  الوقت

جلسة 
 صباحية

(10:00-
13:00) 

 جلسات مائدة مستديرة للقطاعات الموازية:
 

 "تعميم التنوع البيولوجي في قطاع الطاقة والتعدين" جلسة مائدة مستديرة بشأن الطاقة والتعدين:
 (2المكان: القاعة الرئيسية )الفريق العامل 

 طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر معالي المهندسالرئيس المشارك: 
 معالي السيد كارلوس مانويل رودريغيز، وزير البيئة والطاقة في كوستاريكاالرئيس المشارك: 

 المتحدثون االفتتاحيون:
 معالي السيد دينيس ساندي، وزير األراضي واإلسكان والبيئة في سيراليون -
 الموارد المعدنية في جنوب أفريقيامعالي السيد جويدي مانتاش، وزير  -
 السيد براين سوليفان، المدير التنفيذي، الرابطة الدولية لصناعة النفط من أجل الحفاظ على البيئة -

 "تعميم التنوع البيولوجي في قطاع الصحة" جلسة مائدة مستديرة بشأن الصحة:
 (1قاعة القمة )الفريق العامل المكان: 

 الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مصرمعالي الرئيسة المشاركة: 
 معالي السيد كيمو تيليكاينين، وزير البيئة الفنلندي الرئيس المشارك:

 المتحدثون االفتتاحيون:
 ن ب.موتسواليدي، وزير الصحة في جنوب أفريقياو معالي السيد آر  -
 معالي السيدة كارولينا سكوغ، وزيرة البيئة في السويد -
جوي سانت جون، المدير العام المساعد إلدارة المناخ والعوامل الحاسمة األخرى للصحة، منظمة الدكتورة  -

 الصحة العالمية
الدكتورة مانويال دا سيلفا، موسسة أوزوالدو كروز، عضو مجلس اإلدارة التنفيذي لالتحاد الدولي لمجموعات  -

 المستنبتات

 غداء
(13:00-
15:00) 

 غداء وزاري )بالدعوات فقط(
 "الفرص والمخاطر المالية: لماذا يعد التنوع البيولوجي مهما"

 1المكان: المطعم: المبنى 
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جلسة مناقشة 
 ختامية

(15:00-
18:00) 
 القاعة:
 القمة

 التقارير الواردة من جلسات المائدة المستديرة
 رؤساء جلسات المائدة المستديرة -

 اعتماد إعالن شرم الشيخ
 

 "8111والرؤية حتى عام  8181العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام "اإلطار  حلقة نقاش منسقة:
 معالي الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في مصر المنسق: -
 كريستيانا باسكا بالمر، األمينة التنفيذية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيالسيدة  عرض تمهيدي: -
 المشاركون في حلقة النقاش: -

 الدكتورة هالة السعيد يونس، وزيرة التخطيط، والمتابعة واإلصالح اإلداري في مصرمعالي  -
 فيال، مفوض لدى االتحاد األوروبي كارمينومعالي السيد  -
 معالي السيد هوانغ رانكيو، نائب الوزير، وزارة الشؤون اإليكولوجية والبيئية في الصين -
لمناخ والطاقة، الصندوق العالمي لحفظ السيد مانويل بولغر فيدال، خبير عالمي في شؤون ا -

 الطبيعة
 Entreprises pour l’Environnementالسيدة كلير توتنوي، المديرة التنفيذية،  -
 السيدة ميرنا إينيس فرنانديز، اللجنة التوجيهية، شبكة الشباب العالمية للتنوع البيولوجي -

 خطة العمل المعنية بالطبيعة من مصر إلى الصينبيان ختامي:  -

 "التحالف الدولي بشأن الطبيعة والثقافة" إطالق
 باسكا بالمر، األمينة التنفيذية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيالسيدة كريستيانا  -
 السيد غيث فريز، مدير مكتب اليونسكو اإلقليمي للعلوم في الدول العربية -
 الطبيعة، المديرة العامة، االتحاد الدولي لحفظ آندرسنالسيدة إنغر  -
 الدكتور محمد سالم، مدير قطاع حفظ الطبيعة، وزارة البيئة في مصر -
 السيدة آن نورغام، نائبة رئيس منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية -

 بيانات إقليمية
 بيان من كل مجموعة من المجموعات اإلقليمية -

 مالحظات ختامية:
 السلطات المصرية -
 باعتبارها الدولة المضيفة لالجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطرافالصين  -

 


