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 .1عقد المكتب التنفيذي اإلسالمي للبيئة اجتماعه الرابع ،على مستوى الوزراء ،ي$وم  13ش$عبان 1438
ھـ الموافق لـ  10مايو 2017م ،بمقر المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكوـ بالرباط.
 .2عقدت الجلسة االفتتاحية برئاسة معالي الدكتور خليل بن مصلح الثقف$ي ،ال$رئيس الع$ام للھيئ$ة
العامة لألرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ،رئيس المكتب التنفيذي اإلسالمي
للبيئ$$ة ،وبحض$$ور مع$$الي ال$$دكتور عب$$د العزي$$ز ب$$ن عثم$$ان الت$$ويجري ،الم$$دير الع$$ام للمنظم$$ة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ،-ومعالي السيد لحسن الداودي ،الوزير المنت$دب
لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة في المملكة المغربي$ة ،وس$عادة الس$فير
محم$د نع$يم خ$ان ،األم$ين الع$ام المس$اعد لمنظم$ة التع$اون اإلس$المي للعل$وم والتكنولوجي$ا،
وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المكتب التنفيذي اإلسالمي للبيئة ،وسفراء عدد من الدول
اإلسالمية في الرباط.
 .3وفي بداي$ة الجلس$ة االفتتاحي$ة ،تلي$ت آي$ات بين$ات م$ن ال$ذكر الحك$يم ،ث$م ألق$ى بع$د ذل$ك مع$الي
الدكتور عب$د العزي$ز ب$ن عثم$ان الت$ويجري ،الم$دير الع$ام للمنظم$ة اإلس$المية للتربي$ة والعل$وم
ً
كلم$ة رح$ب فيھ$ا بأص$حاب المع$الي والس$عادة أعض$اء المكت$ب التنفي$ذي
والثقاف$ة ـ إيسيس$كو ـ
اإلسالمي للبيئة ،مشيداً بالجھود الذي يبذلھا معالي ال$دكتور خلي$ل ب$ن مص$لح الثقف$ي ،ال$رئيس
الع$$ام للھيئ$$ة العام$$ة لألرص$$اد وحماي$$ة البيئ$$ة ف$$ي المملك$$ة العربي$$ة الس$$عودية ،رئ$$يس المكت$$ب
التنفيذي اإلسالمي للبيئة ،من أجل تعزيز العمل اإلسالمي المشترك ف$ي مج$ال البيئ$ة والتنمي$ة
المس$$تدامة ،ومعب$$راً ع$$ن ش$$كره وامتنان$$ه للمملك$$ة العربي$$ة الس$$عودية عل$$ى دعمھ$$ا الموص$$ول
للمؤتمر اإلسالمي لوزراء البيئة وللمكتب التنفيذي اإلسالمي للبيئة .كما أكد في كلمته التط$ور
المطرد الذي شھده العمل اإلسالمي المشترك في مجال البيئة والتنمي$ة المس$تدامة ،بع$د م$رور
خمسة عشرة سنة على انعقاد الدورة األولى للمؤتمر اإلسالمي لوزراء البيئة ،وھو ما يعكس$ه
تن$$وع وأھمي$$ة القض$$ايا المعروض$$ة عل$$ى االجتم$$اع الراب$$ع للمكت$$ب التنفي$$ذي اإلس$$المي للبيئ$$ة،
والتي من شأنھا تعزيز التضامن اإلسالمي والتع$اون والتنس$يق ب$ين ال$دول األعض$اء ف$ي أح$د
أشد القطاعات حيوية واألقوى تأثيراً في تعزيز قدراتھا العملية والعلمية والتقانية لحماية البيئة
ولبناء التنمية المستدامة ،متمنيا ً أن يحقق ھذا االجتماع أھدافه المنشودة.

 .4ثم ألقى معالي الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ،ال$رئيس الع$ام للھيئ$ة العام$ة لألرص$اد وحماي$ة
البيئة في المملكة العربية السعودية  ،رئيس المكتب التنفيذي اإلسالمي للبيئ$ة ،كلم$ة عبّ$ر فيھ$ا
عن س$عادته النعق$اد ال$دورة الرابع$ة للمكت$ب التنفي$ذي اإلس$المي للبيئ$ة ،ف$ي مق$ـر اإليسيس$كو،
مشيداً فيھا بالجھود المخلص$ة الت$ي ي$ـبذلھا مع$الي ال$دكتور عب$د العزي$ز ب$ن عثم$ان الت$ويجري
المدير العام لإليسيسكو في تفعيل دور المكتب التنفيذي اإلس$المي للبيئ$ة وعل$ى حس$ن التع$اون
والمساندة لتعزيز العمل اإلسالمي المشترك في مجال البيئة ،مؤكداً أھمية الدور الذي يضطلع
به المكتب التنفيذي اإلسالمي للبيئة في دعم جھود ال$دول اإلس$المية ف$ي معالج$ة قض$ايا البيئ$ة
وتحقيق التنمية المستدامة ،والتحضير ألعمال المؤتمر اإلسالمي لوزراء البيئة ،داعيا ً أعضاء
المكتب التنفيذي إلى الخروج بتوصيا ٍ
ت تتناسبُ وضرورات المرحلة الحالية والمراحل المقبلة
للعمل اإلسالمي المشترك في مجاالت البيئة والتنمية المستدامة.
 .5ثم ألقى سعادة السفير محمد نعيم خان ،األمين العام المساعد لمنظم$ة التع$اون اإلس$المي للعل$وم
ً
كلمة نقل فيھا تحيات معالي األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي إل$ى المكت$ب
والتكنولوجيا،
التنفيذي اإلسالمي للبيئ$ة ،مق$دراً جھ$ود مع$الي ال$دكتور عب$د العزي$ز ب$ن عثم$ان الت$ويجري الم$دير
العام لإليسيسكو لإلعداد الجيد لھذا االجتماع في إطار التحضير للمؤتمر اإلسالمي السابع ل$وزراء
البيئة ،مؤكداً تنامي اھتمام ال$دول األعض$اء ف$ي منظم$ة التع$اون اإلس$المي بمعالج$ة قض$ايا التغي$ر
المناخي وانعكاساته المتمثلة في تزايد الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البح$ر ودرج$ات الح$رارة
ونسب الجفاف ،مما يح ّد من قدرة ھ$ذه ال$دول عل$ى تحقي$ق التنمي$ة المس$تدامة لش$عوبھا ،مض$يفا ً أن
التصدي لھذه المخاطر يستوجب تضافر الجھود وتعزي$ز التع$اون ب$ين ال$دول األعض$اء ،م$ن أج$ل
تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر األطراف حول تغير المناخ والتزاماتھ$ا بش$أن ذل$ك ،وتحقي$ق
خط$ة منظم$ة التع$اون اإلس$المي لع$ام  2025ورؤيتھ$ا ح$ول المي$اه ،مش$يداً بال$دور ال$ذي يمك$ن أن
تض$$طلع ب$$ه اإليسيس$$كو ف$$ي تعزي$$ز التع$$اون ب$$ين ال$$دول األعض$$اء ومؤسس$$ات منظم$$ة التع$$اون
اإلسالمي في ھذا المجال ،وبخاصة تحقيق أھداف التنمية المستدامة في إطار المدن الخضراء.
 .6ثم ألقى معالي السيد لحسن الداودي ،الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكل$ف بالش$ؤون العام$ة
والحكام$$ة ف$$ي المملك$$ة المغربي$$ة ،كلم$$ة رح$$ب فيھ$$ا بأعض$$اء المكت$$ب التنفي$$ذي اإلس$$المي للبيئ$$ة،
ومشيداً بجھود معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام لإليسيسكو ف$ي تعزي$ز
العم$$ل اإلس$$المي المش$$ترك ف$$ي مج$$ال حماي$$ة البيئ$$ة والتنمي$$ة المس$$تدامة ،مؤك$$داً أھمي$$ة القض$$ايا
المعروض$$ة عل$$ى االجتم$$اع ،وف$$ي مق$$دمتھا مش$$روع إنش$$اء األكاديمي$$ة اإلس$$المية للبيئ$$ة والتنمي$$ة
المستدامة ،التي تكثف الوزارة المغربية الوصية جھودھا إلنجازھا م$ع اإلدارة العام$ة لإليسيس$كو،
متمنيا ً أن تتوجه أعمال ھذا االجتماع بقرارات وتوصيات فاعلة لدول العالم اإلسالمي.
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.7

وفي بداية جلس$ة العم$ل الرئيس$ة ،ت$م انتخ$اب نائ$ب رئ$يس المكت$ب التنفي$ذي اإلس$المي للبيئ$ة
ومقرر االجتماع على النحو التالي :
 نائب الرئيس  :جمھورية الكاميرون المقرر  :ماليزياكما تم اعتماد مشروع جدول أعمال االجتماع ،ومشروع برنامجه الزمني بصيغتھما المرفقتين.

.8

وبعد االستماع إلى العروض المتعلقة بالوثائق المعروض$ة عل$ى المكت$ب التنفي$ذي اإلس$المي
للبيئة ،ومن ضمنھا التقرير الذي قدمه وفد المملكة المغربية بشأن التقدم المحرز بشأن إنشاء
األكاديمية اإلسالمية للبيئة والتنمية المستدامة ،ومناقش$تھا واالط$الع عل$ى توص$يات اجتم$اع
كبار الخبراء بشأنھا ،اتخذ المكتب القرارات التالية :

.9

اعتماد "تقرير المدير العام حول جھود اإليسيسكو في مجال البيئة والتنمية المستدامة بين
الدورتين السادسة والسابعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء البيئة" ،م$$ع األخ$$ذ بمالحظ$$ات
المكت$$ب التنفي$$ذي بش$$أنھا ،ودعوة الم$$دير الع$$ام لإليسيس$$كو إل$$ى مواص$$لة جھ$$وده ف$$ي مج$$ال
حماي$$ة البيئ$$ة والتنمي$$ة المس$$تدامة ،بالتنس$$يق والتش$$اور م$$ع جھ$$ات االختص$$اص ف$$ي ال$$دول
األعض$$$اء والھيئ$$$ات الوطني$$$ة واإلقليمي$$$ة والدولي$$$ة المختص$$$ة ،بم$$$ا يحق$$$ق أھ$$$داف التنمي$$$ة
المستدامة؛ ودعوة ال$دول األعض$اء إل$ى االس$تفادة م$ن ب$رامج المؤسس$ات والھيئ$ات الدولي$ة
المختصة ومن آليات التمويل ذات الص$لة الت$ي توفرھ$ا؛ واإلشادة بال$دور ال$ذي تض$طلع ب$ه
المملكة العربية السعودية في تنفيذ برنامج العمل اإلسالمي حول التنمية المس$تدامة وش$كرھا
على الدعم المالي السخي الذي تقدمه لعقد دورات المؤتمر اإلسالمي لوزراء البيئة والمكتب
التنفيذي اإلسالمي للبيئة ،والذي يساھم بشكل كبير ف$ي نجاحھ$ا ،وتحقي$ق األھ$داف المرج$وة
منھا؛ وتوصية المؤتمر اإلسالمي السابع لوزراء البيئة بالمصادقة على الوثيقة.

 .10االسترشاد بمض$امين "الوثيقة التوجيھية بشأن المدن الخضراء ودورھا في تحقيق أھداف
التنمية المستدامة" عن$د إع$داد المخطط$ات الوطني$ة ذات الص$لة؛ واإلشادة ب$المجھودات القائم$ة
ف$$ي ال$$دول األعض$$اء الت$$ي اعتم$$دت التخط$$يط الحض$$ري المس$$تدام والتنمي$$ة الحض$$رية المس$$تدامة
وحث بقية الدول األعضاء على جعل التخطيط الحضري المستدام أولوية في سياس$اتھا الوطني$ة،
والعمل على وض$ع الت$دابير القانوني$ة الالزم$ة لتنظ$يم مش$اريع البن$اء األخض$ر ،بم$ا يتماش$ى م$ع
أفضل الممارسات الدولية ،ويتناس$ب م$ع النم$و المط$رد للم$دن خ$الل العق$ود القادم$ة؛ والتوصية
بتعزيز التعاون وتب$ادل التج$ارب الناجح$ة ف$ي مج$ال إنش$اء الم$دن الخض$راء ،لرف$ع ق$درة الم$دن
الحالي$$ة عل$$ى التكي$$ف م$$ع التغي$$رات المناخي$$ة ،ودعوة ال$$دول األعض$$اء العتم$$اد سياس$$ات الم$$دن
الذكية والمستدامة في المباني ،والطاقة ،ووسائل النقل ،وتدوير النفايات ،واس$تخدام المي$اه ،وبن$اء
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قدرات الحكومات المحلية في ھ$ذا المج$ال ،وحماي$ة الغاب$ات وع$دم اس$تغاللھا للتوس$ع العمران$ي،
وتكليف اإليسيسكو بوضع "برنامج لالحتفاء بالعواصم اإلسالمية للبيئة والتنمية المستدامة"
تح$ت إش$$رافھا ،ودعوتھ$ا إل$$ى إع$داد مس$$وغات البرن$$امج وآلي$ات تنفي$$ذه ،وعرض$ه عل$$ى ال$$دورة
القادمة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء البيئة ،بالتنسيق مع رئاسة المكت$ب اإلس$المي للبيئ$ة؛ وتوصية
المؤتمر اإلسالمي السابع لوزراء البيئة بالمصادقة على ھذه الوثيقة.
 .11اعتماد "تقرير حول مراحل إنشاء مجلس منظمة التعاون اإلسالمي للمياه واختصاصاته"،
مع األخذ بمالحظات المكتب التنفيذي بشأنه؛ واإلشادة ب$الجھود الت$ي ب$ذلتھا منظم$ة التع$اون
اإلسالمي والمؤتمر اإلسالمي للوزراء المسؤولين عن المياه في إنشاء ھذا المجل$س ووض$ع
قانونه األساسي وتحديد اختصاصاته وآليات عمله؛ ودعوة ال$دول األعض$اء إل$ى دع$م عم$ل
المجل$$س ف$$ي تنفي$$ذ الب$$رامج ذات الص$$لة بقط$$اع المي$$اه ،وبم$$ا يع$$زز ت$$دبير الم$$وارد المائي$$ة
والتكي$$ف م$$ع التغي$$رات المناخي$$ة ف$$ي الع$$الم اإلس$$المي؛ ودعوة منظم$$ة التع$$اون اإلس$$المي
واإليسيس$$كو إل$$ى تنس$$يق العم$$ل المش$$ترك ف$$ي مج$$ال المي$$اه ل$$دعم عم$$ل المجل$$س ف$$ي ض$$وء
"استراتيجية التدبير المتكامل للموارد المائية في العالم اإلسالمي" ،و "رؤية منظمة
التعاون اإلسالمي بشأن المياه حتى عام  ،"2025بما يساھم في تحقيق األمن المائي للبلدان
اإلسالمية؛ وتوصية المؤتمر اإلسالمي السابع لوزراء البيئة بالمصادقة على التقرير.
 .12تعميق التفكي$$ر ف$$ي مقت$$رح تأس$$يس " لجنة مشتركة لمنظمة التعاون اإلسالمي من أجل
التنمية المستدامة" ،واالكتف$$$اء بتفعي$$$ل اآللي$$$ات القائم$$$ة ل$$$دى منظم$$$ة التع$$$اون اإلس$$$المي
والمؤسس$$ات التابع$$ة لھ$$ا ف$$ي ھ$$ذا الش$$أن ،وعل$$ى رأس$$ھا المكت$$ب التنفي$$ذي اإلس$$المي للبيئ$$ة؛
وتوصية الدورة السابعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء البيئة باعتماد ھذا المقترح.
 .13اعتماد "تقرير عن جھود اإليسيسكو في الدورة  22لمؤتمر األطراف حول التغيرات
المناخية واإلعداد للدورة  23للمؤتمر" ،م$$ع األخ$$ذ بمالحظ$$ات المكت$$ب التنفي$$ذي بش$$أنه؛
واإلشادة بدور اإليسيسكو في صياغة وتفعيل مضامين اإلعالن اإلسالمي بشأن حماية البيئة
والتنمية المستدامة والترويج له في إطار مشاركة العالم اإلسالمي ف$ي م$ؤتمر األط$راف 21
بباريس؛ واإلشادة بجھود اإليسيسكو في تفعيل قرارات مؤتمرات األطراف ح$ول التغي$رات
المناخية من خالل تنفيذ البرامج واألنشطة ذات الصلة لفائدة الدول األعضاء ولجھودھ$ا ف$ي
التحضير للدورة  22لمؤتمر األطراف في مراكش؛ وحث ال$دول األعض$اء عل$ى مزي$د م$ن
العمل المشترك من أجل تفعيل االتفاقيات ذات الصلة بالتغيرات المناخية والح$د م$ن آثارھ$ا،
وإنجاز المشاريع الكفيلة بتحقيق التكيف المطلوب في ھذا المجال؛ وتوصية ال$دورة الس$ابعة
للمؤتمر اإلسالمي لوزراء البيئة بالمصادقة على التقرير.
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 .14اعتماد "التقرير عن التقدم المحرز بشأن إنشاء األكاديمية اإلسالمية للبيئة والتنمية
المستدامة" ؛ وشكر المملك$ة المغربي$ة عل$ى م$ا تبذل$ه م$ن جھ$ود متواص$لة إلنج$از ھ$ذا
المشروع األكاديمي والتنموي الكبير ،وعلى اإلجراءات اللوجستيكية والفنية التي تم اتخاذھ$ا
في ظ$ل الرؤي$ة الجدي$دة لألكاديمي$ة ،بش$أن ت$وفير مق$ر لھ$ا ووض$ع ھيكلھ$ا وبرن$امج عملھ$ا؛
ودعوة جھة االختصاص في المملكة المغربية إل$ى التنس$يق م$ع منظم$ة اإليسيس$كو لمواص$لة
اإلج$راءات العملي$ة الالزم$ة لقي$ام ھ$ذه األكاديمي$ة؛ وشكر الم$دير الع$ام عل$ى متابع$ة ھ$ذا
الموض$وع م$ع الجھ$ات المختص$ة ف$ي المملك$ة المغربي$ة؛ وتوصية ال$دورة الس$ابعة للم$ؤتمر
اإلسالمي لوزراء البيئة بالمصادقة على التقرير.
 .15اعتماد "التقرير المرحلي عن جائزة المملكة العربية السعودية لإلدارة البيئية في العالم
اإلسالمي" ،وتجديد الش$كر واالمتن$ان لخ$ادم الح$رمين الش$ريفين عل$ى تفض$له بإح$داث ھ$ذه
الجائزة وعلى موافقته الكريم$ة بتوس$يع نطاقھ$ا لتش$مل الع$الم اإلس$المي وتكلي$ف اإليسيس$كو
بأمانتھا العامة من أجل ترسيخ المفھوم الواسع لإلدارة البيئي$ة وتعزي$ز التنمي$ة المس$تدامة ف$ي
دوله؛ واإلشادة بجھود اإليسيسكو والھيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة ف$ي المملك$ة العربي$ة
السعودية في إعطاء االنطالقة الفعلية لھذه الجائزة على ص$عيد الع$الم اإلس$المي ف$ي دورتھ$ا
الحالية 2017-2016؛ والتنويه ب$دور اإليسيس$كو ف$ي توليھ$ا األمان$ة العام$ة للج$ائزة والقي$ام
بالترتيبات التنظيمي$ة والفني$ة ف$ي تنفي$ذ الخط$ة اإلعالمي$ة للج$ائزة واإلش$راف العلم$ي والفن$ي
على عملية التحكيم ،بالتعاون والتنسيق مع الھيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة في المملك$ة
العربية السعودية؛ واقتراح إضافة فرع خامس إلى ف$روع ج$ائزة المملك$ة العربي$ة الس$عودية
لإلدارة البيئية في العالم اإلسالمي حول "تكريم أفضل مدينة إسالمية صديقة للبيئة" ،ف$ي
إط$ار تش$جيع إقام$ة الم$دن الخض$راء ف$ي الع$الم اإلس$المي وف$ق مض$امين الوثيق$ة التوجيھي$ة
بشأن المدن الخضراء ودورھا في تحقيق التنمية المستدامة ،وتكلي$ف األمان$ة العام$ة للج$ائزة
بدراس$$ة ھ$$ذا المقت$$رح وإع$$داد تص$$ور ف$$ي ھ$$ذا الش$$أن لعرض$$ه عل$$ى اللجن$$ة العلي$$ا للج$$ائزة
والمؤتمر اإلسالمي لوزراء البيئة العتماده.
 .16اعتماد "تقرير عن إنشاء اللجنة المشتركة حول الخطة التنفيذية للحد من مخاطر الكوارث
الطبيعية وإدارتھا في الدول األعضاء"؛ واإلحاطة علما ً بما تم من اجتماعات في ھذا الشأن
منذ الدورة السادسة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء البيئة وما تم التوصل إليه من نت$ائج؛ ودعوة
المكتب التنفيذي اإلسالمي للبيئة إلى تعميق التفكير في إنشاء اللجن$ة المش$تركة ح$ول الخط$ة
التنفيذي$$ة للح$$د م$$ن مخ$$اطر الك$$وارث الطبيعي$$ة وإدارتھ$$ا ف$$ي ال$$دول األعض$$اء ،بالتنس$$يق م$$ع
األمان$$ة العام$$ة لمنظم$$ة التع$$اون اإلس$$المي ،وتق$$ديم مقت$$رح بش$$أن ذل$$ك إل$$ى ال$$دورة الس$$ابعة
للمؤتمر اإلسالمي لوزراء البيئة.
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 .17اعتماد "مشروع تعديل النظام الداخلي للمكتب التنفيذي اإلسالمي للبيئة" ،و"مشروع
النظام الداخلي للمؤتمر اإلسالمي لوزراء للبيئة" ،م$ع األخ$ذ بمالحظ$ات المكت$ب التنفي$ذي
بشأنھما ،وتوصية المؤتمر اإلسالمي السابع لوزراء البيئة بالمصادقة على المشروعين.
 .18اعتماد "مشروع جدول أعمال المؤتمر اإلسالمي السابع لوزراء البيئة" ،بصيغته المرفقة،
والموافقة على عقد المؤتمر في مقر اإليسيسكو ،بالرب$اط ،ف$ي المملك$ة المغربي$ة ي$ومي 25
و 26أكتوبر 2017؛ ودعوة اإليسيسكو إلى اتخاذ كافة الترتيب$ات التحض$يرية الالزم$ة لعق$د
المؤتمر ،وذلك بالتعاون مع الھيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربي$ة الس$عودية
وبالتنس$$يق م$$ع منظم$$ة التع$$اون اإلس$$المي ،وم$$ع الجھ$$ات المختص$$ة ف$$ي المملك$$ة المغربي$$ة؛
وتكليف المدير العام لإليسيس$كو ،ورئ$يس المكت$ب التنفي$ذي اإلس$المي للبيئ$ة ،برفع ملتمس
إلى جاللة الملك محمد السادس ،عاھل المملكة المغربية ،لطلب موافقة جاللته على عقد
المؤتمر اإلسالمي السابع لوزراء البيئة تحت رعايته السامية ،وتفضله بتكليف صاحبة
السمو الملكي األميرة الجليلة لال حسناء ،رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة
برئاسة الجلسة االفتتاحية للمؤتمر.
 .19وفي ختام أعمال$ه ،رف$ع المكت$ب التنفي$ذي برقي$ة ش$كر وتق$دير وامتن$ان إل$ى ص$احب الجالل$ة
الملك محمد السادس ،عاھ$ل المملك$ة المغربي$ة ،عل$ى ال$دعم الموص$ول ال$ذي يقدم$ه للم$ؤتمر
اإلس$$المي ل$$وزراء البيئ$$ة وللمكت$$ب التنفي$$ذي اإلس$$المي للبيئ$$ة ولإليسيس$$كو لمواص$$لة تعزي$$ز
العمل اإلسالمي المش$ترك ف$ي مج$ال البيئ$ة  ،ورعايت$ه الس$امية للمش$روع الحض$اري ال$ذي
تتبن$$اه المملك$$ة المغربي$$$ة بإنش$$اء )األكاديمي$$$ة اإلس$$المية للبيئ$$ة والتنمي$$$ة المس$$تدامة( ل$$$دعم
التضامن اإلسالمي في مختلف مجاالته وتعزيز العمل اإلسالمي المشترك في جميع ميادينه.
 .20كما رفع المكت$ب التنفي$ذي برقي$ة ش$كر وتق$دير وامتن$ان إل$ى خ$ادم الح$رمين الش$ريفين المل$ك
س$$لمان ب$$ن عب$$د العزي$$ز آل س$$عود ،اعتراف$ا ً بم$$ا تقدم$$ه المملك$$ة العربي$$ة الس$$عودية م$$ن دع$$م
موصول للمؤتمر اإلسالمي لوزراء البيئة وللمكتب التنفيذي اإلسالمي للبيئة التابع له ،وعلى
موافقته السامية على توسيع مجال )جائزة المملكة العربية الس$عودية ل$إلدارة البيئي$ة( لتش$مل
الع$$الم اإلس$$المي ،وتكلي$$ف اإليسيس$$كو بأمانتھ$$ا العام $ة تعزي$$زاً للبح$$وث العلمي$$ة والدراس$$ية
اإلدارية في مجاالت البيئة ودعما ً للعمل اإلسالمي البيئي المشترك.
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