القمة الوزارية األفريقية للتنوع البيولوجي
 31نوفمبر/تشرين الثاني  ،8132شرم الشيخ ،مصر
الموضوع" :تدهور األراضي والنظم اإليكولوجية واستعادتها :أولويات لزيادة االستثمارات في التنوع البيولوجي والقدرة
على الصمود في أفريقيا"

جدول األعمال المؤقت
الوقت
 31.01-31صباحا

النشاط
الجلسة األولى -االفتتاح
منسق المناقشة :السيد طارق رضوان ،رئيس لجنة الشؤون األفريقية ،مجلس النواب المصري


معالي السيدة ياسمين فؤاد ،وزيرة البيئة في مصر



هارسن نيامبي ،رئيس شعبة البيئة وتغير المناخ والمياه وادارة األراضي في االتحاد األفريقي



فرانك تورياتونغا ،نائب المدير ،مكتب أفريقيا في برنامج األمم المتحدة للبيئة



كريستيانا باسكا بالمر ،األمينة التنفيذية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي



مونيك باربوت ،األمينة التنفيذية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر



باتريسيا إسبينوزا ،األمينة التنفيذية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ



ناوكو إيشي ،الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية

الجلسة الثانية -الوضع الراهن واالتجاهات القائمة بشأن تدهور األراضي على الصعيد العالمي
وبشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في أفريقيا
منسق المناقشة :إستيرين ليزينج-فوتابونغ ،وكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا


وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن تقييم تدهور األراضي ،من جانب السيد روبرت سكولز ،الرئيس

33.11-31.01
صباحا

عرض التقرير العالمي للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي
المشارك للتقييم



عرض التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في أفريقيا الذي أجراه المنبر

الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،من

جانب السيد لوثاندو دزيبا ،الرئيس المشارك لتقييم التنوع البيولوجي في أفريقيا


الرسائل الرئيسية الواردة من الدورة االستثنائية السابعة للمؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة،
من جانب رئيس المؤتمر

 33.11صباحا38-
ظه ار

الجلسة الثالثة-

أولويات أفريقيا فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي

منسق المناقشة :حمد اهلل زيدان ،وزارة البيئة في مصر


مناقشة واعتماد أولويات أفريقيا إلدراجها في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 8181

وسبل النهوض بمكافحة
الجلسة الرابعة -حلقة نقاش :الخبرات ذات الصلة ،والدروس المستفادةُ ،
تدهور األراضي وتعزيز استعادة النظم اإليكولوجية في أفريقيا
منسق المناقشة :في ار سونغوي ،األمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا


تقديم جدول أعمال عموم أفريقيا بشأن استعادة النظم اإليكولوجية لتعزيز القدرة على
الصمود ،من جانب إستيرين ليزينج-فوتابونغ ،وكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا


 38ظه ار –  3بعد

الظهر

وزراء من المناطق دون اإلقليمية الخمس في أفريقيا
o

وسط أفريقيا :معالي السيد جاك-دينيس تسانغا ،وزير المياه والغابات في غابون

o

شرق أفريقيا :معالي السيد موسى محمد أحمد ،وزير اإلسكان والتخطيط والشؤون
الحضرية والبيئة في جيبوتي

o

أفريقيا الجنوبية :معالي السيد ديريك أ.هانيكوم ،وزير الشؤون البيئية بالوكالة في
جنوب أفريقيا

o

شمال أفريقيا :معالي السيدة نزهة الوافي ،وكيلة وزير الدولة ،و ازرة الطاقة والمناجم
والتنمية المستدامة في المغرب

o

غرب أفريقيا :معالي السيد ماالم إبراهيم عثمان جبريل ،وزير الدولة لشؤون البيئة في
نيجيريا

 1-3بعد الظهر

وجبة غداء
الجلسة الخامسة -االلتزامات القطرية بشأن استعادة النظم اإليكولوجية

 1-1بعد الظهر

منسق المناقشة :هارسن نيامبي ،مفوضية االتحاد األفريقي


عروض لاللتزامات واإلجراءات الوطنية بشأن استعادة النظم اإليكولوجية

الجلسة السادسة -نتائج القمة ومتابعتها
رئيس الجلسة :معالي السيدة ياسمين فؤاد ،وزيرة البيئة في مصر


عرض واعتماد اإلعالن الوزاري بشأن التنوع البيولوجي ،بما في ذلك جدول أعمال عموم
أفريقيا بشأن استعادة النظم اإليكولوجية لتعزيز القدرة على الصمود وأولويات أفريقيا فيما
يتعلق بالتنوع البيولوجي

مالحظات ختامية

 6-1بعد الظهر



كوزماس أوتشينغ ،مدير مركز الموارد الطبيعية األفريقي في مصرف التنمية األفريقي



دانيال كاليخا ،المدير العام لشؤون البيئة لدى المفوضية األوروبية



إنغر أندرسون ،المدير العام لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة



معالي السيدة لينا بول ،راعية اقتراح إعالن عقد األمم المتحدة الستعادة النظم اإليكولوجية
8111-8183



ألكسند ار راسومانانا (مدغشقر) وسيمنغيلي مسويلي (جنوب أفريقيا) ،الشبكة العالمية للشباب
بشأن التنوع البيولوجي



لوسي مولينكي ،المديرة التنفيذية لشبكة نساء الشعوب األصلية بشأن التنوع البيولوجي



معالي السيدة ياسمين فؤاد ،وزيرة البيئة في مصر
__________

