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مانظميية دول فيي بالبيئية المكلفييين للوزراء السإلماي المؤتمر أعضاء نحن
تحييت المنعقدة للمؤتمر، الثانية الدورة إطار في اجتمعنا وقد السإلماي، المؤتمر
آل العزيييز عبييد بيين اللييه عبييد الملييك الشريفين الحرماين لخادم الساماية الرعاية
 إلييى22 مايين الفييترة فييي جدة مادينة في  السعودية، العربية المملكة مالك سإعود

 ،2006  ديسمبر15-13 الموافق هجرية،1427 لسنة القعدة  ذي24

اا تحييت المنعقييد البيئيية، لييوزراء الول السإييلماي المييؤتمر قرارات إلى   واستناد
وزييير نييائب العزيييز، عبييد بيين الرحميين عبييد الماييير الملكي السمو صاحب رعاية
 ربيييع29 ماييابين الفييترة فييي جييدة، مادينيية في العام، والمفتش والطيران الدفاع
،2002  يونيو12-10 الموافق  هجرية،1423 عام الثاني ربيع وفاتح الول

اا التاسإييع السإييلماي القميية ماييؤتمر عيين الصييادر -أ.ق11/9 رقييم بالقرار وتذكير
والعلييوم للتربييية السإلماية المنظمة كلف الذي ،إسإلماي مانظور مان البيئة بشأن

والهيئييات للبيئيية المتحييدة الماييم برناماييج ماييع إيسيسييكو- بالتنسيييق – والثقافيية
ماييؤتمر إليى يقيدم عمييل برنامايج بإعييداد المعنيية، والقليمية الدولية والمنظمات

النظيير وجهيية يمثييل ،2002 جوهانسبورغ في المستداماة للتنمية العالمي القمة
 والتنمية، البيئة تجاه السإلماية

اا للتربية السإلماية المنظمة أعدتها التي المرجعية الوثيقة ماضمون مان   وانطلقا
عنييوان" تحييت جوهانسييبورغ ماييؤتمر إلييى وقييدماتها-إيسيسكو-  والثقافة والعلوم
والتحععديات     المسععتدامة: الخصوصععيات     والتنميععة     السععلمي     العععالم

"،واللتزامات

اا النسييان كرامايية تعزيييز إلى الداعية ومافاهيمه السإلماي المنظور مان استلهام
السإيياس الدعاماية يشييكل اليذي والمنتيج الصييالح بالعمييل الرض عمارة وتحقيق
الحالييية الجيييال وخدمايية الجتمياعي التكافييل قيييم وترسإيييخ المسييتداماة للتنمييية

والمستقبلية،

اا ججهات واستحضار ونتائج: وتوصيات لتو

( البشييرية بالبيئيية المعنييي المتحييدة الماييم لمييؤتمر اسإييتوكهولم إعلن-
1972،(

)،1991القاهرة-(  – المستقبل وأفاق والتنمية البيئة عن العربي البيان-

وماضييمون والتنمييية، للبيئيية المتحييدة الماييم لمؤتمر جانيرو دي ريو إعلن-
)،1992(  والعشرين الواحد القرن أجندة

)،1992( الرض مايثاق-

 )،2000( إسإلماي مانظور مان للبيئة الول العالمي المنتدى-

)،2000( الول العالمي البيئة مانتدى عن ماالمو إعلن-
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)،2000( اللفية أهداف-

)،2001( والبيئة والحضارات الديان حول طهران إعلن-

)،2001( العربي الوطن في البيئي العمل ماستقبل عن أبوظبي إعلن-

( المسييتداماة التنمييية أجييل مايين السإييتثمار فييرص حييول الربيياط إعلن-
2001،(

( ماسييقط المسييتداماة والتنمية البيئة حول الدولي ععمان مانتدى ماقررات-
2001،(

)،2002 (جدة المستداماة للتنمية السإلماي العلن-

( جوهانسييبورغ المستداماة للتنمية العالمية القمة ماؤتمر وماقررات نتائج-
2002،(

اا ماجيال فيي السإيلماي العيالم دول تواجه التي التحديات أهم ماواجهة إلى   وسعي
في: بالسإاس تتمثل التي المستداماة التنمية

وعجييز والحييروب، للنزاعيات والبيئية والقتصادية الجتماعية النعكاسإات-
مايين أسإيياس علييى النزاعييات هييذه أسإييباب ماعالجيية عيين الدولي المجتمع
. العلقة ذات الدولية القرارات إطار وفي ،العدالة

جدة تزايد- العييالم دول بعييض فييي الغييذائي المايين وتهديييد والجييوع الفقر ح
السييكان عييدد وارتفيياع الماييية انتشييار ماييع رقعتهييا تتسع والتي السإلماي
الييدخل وماعييدلت المعيشيية ماسييتوى وانخفيياض الجييور وتييدني والبطالة
 وفوائدها. الديون وتراكم الضعيفة

،الحضييري والتوسإييع المرتفعيية السييكانية الزيييادة ماعييدلت اسإييتمرار-
ظيياهرة وانتشييار ،الحضييرية المناطق إلى الرياف مان الهجرة واسإتمرار

القوانين يحترم ل الذي العشوائي، العمراني والتوسإع اللئق، غير السكن
 الصلة. ذات المدنية والضوابط

والكييوارث المناخية التغيرات في المتمثلة الكبرى البيئية التحديات وطأة-
ودفيين الغابييات وحرائق والزلزل الفيضانات ماثل والتكنولوجية، الطبيعية
السإييلحة أو الصييناعية النشييطة عيين الناتجة والساماة الخطيرة النفايات
الحشرية.  والمبيدات الكيمائية

المتييوازن غييير والسإييتغلل نوعيتها، وتدهور وندرتها المائية الموارد نقص-
خاصيية للمييياه والمبييذر الرشيد غير والسإتخدام الجوفية، المياه لخزانات

الزراعي.  المجال في

جوع تراجييع إلييى يؤدي ماما الزراعية، والراضي التربة تدهور- الحيييائي التنيي
والحيوانية. النباتية الصناف مان العديد وفقدان

كل وانتشار السمكية، الثروة واسإتنزاف والبحرية، الساحلية البيئة تدهور-
البشييرية، المسييتوطنات وهييواء والتربيية الماء تمس التي التلوث أشكال
الحضرية. التجمعات الخصوص وعلى

يسيياعد ل مامييا السإلماية البلدان مان العديد على المترتبة المديونية أعباء-
التنمييية لمتطلبييات المناسإييب والمنيياخ المواتييية الفييرص إيجيياد علييى

المستداماة.
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وبنيياء ماسييتداماة بشييرية تنمييية لتحقيق اللزم التمويل ماصادر كفاية عدم-
والسإييتثمارات الييبيني التجيياري والتبادل التكامال حجم وضعف القدرات،

السإلماي. العالم دول بين فعالة شراكة خلل مان

عيين وقصييورها والبحثييية التعليمييية النظميية فعالييية ماسييتوى فييي تبيياين-
التنمييية ماسييتلزمااتو العييالم فييي والتقنييي العلمييي التقييدم يرةاماسيي

السإلماي. العالم لبلدان التكنولوجيا ونقل المستداماة

وضييرورة والثقافييية، والعلماييية القتصييادية العولميية تحييديات ماواجهيية-
المتمثييل الصيييل السإييلماي والمعميياري الثقافي التراث على المحافظة

والفنييون العمييارة ماجييالت فييي الثقييافي والمييوروث الثرية البنايات في
والثقافة. 

وتنفيييذ وضييع فييي الفعاليية ماشاركته وعدم المدني المجتمع تجربة حداثة-
 .المستداماة التنمية وبراماج اسإتراتيجيات

المكلفييين للييوزراء السإييلماي المييؤتمر أعضيياء فنحيين ،سععبق     ما     على     وبناء
وتييوفير التالييية، التعهييدات ماضيياماين لتطييبيق العمييل علييى عزمانييا نؤكد بالبيئة،

الجهييات ماع ذلك بشأن والتنسيق بها، للوفاء المناسإبة الظروف وإيجاد الماكانات
: حكومااتنا في الصلة ذات المختصة

مشعععتركة إسعععلمية اسعععتراتيجية صعععياغة:  الول     التعهععد
 المستدامة للتنمية ومتكاملة

يلي:  ماا خلل مان

والبحييوث المرجعييية والدراسإييات التنفيذييية السإييتراتيجيات إعييداد
العضيياء الييدول فييي البيئيية قضييايا حول الدورية والتقارير الميدانية
البيئييية والرهانييات التحييديات بشييأن وماقترحييات حلييول وتقييديم

السإلماي. العالم في المستقبلية

مايين العضاء الدول بين والمبادرات المواقف وتنسيق الجهود توحيد
المشييتركة الثييوابت إطيياره فييي تنصهر ماوحد بيئي نظام إيجاد أجل

البيئة. حماية ماجال في الوطنية والخطط للسياسإات

والتنمييية البيئيية ماجالت في العامالة للجمعيات إسإلماية شبكة إنشاء
ماجييال فييي قدراتها لتعزيز السإلماي، العالم بلدان داخل المستداماة

البيئييية المشيياريع بوضييع يتعلييق فيمييا وخاصيية المسييتداماة، البيئييية
وإنجازها.

السإييلماية الدول لمساعدة للبيئة السإلماي التنفيذي المكتب إنشاء
البيئية. والبراماج المشاريع لتنفيذ اللزم التمويل على الحصول على
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والتوعيععة والمععن، السععلما جهععود تعزيععز : الثععاني     التعهد
  المستدامة التنمية تعزيز في بدورهما

يلي:  ماا خلل مان

والحييوار السييلمية بييالطرق أسإييبابها علييى والقضيياء التوتر بؤر إزالة
المسلحة. والمواجهات والحروب النزاعات بدل والتفاوض،

العييدل ثقافيية ونشيير النسييان، وحقييوق التساماح على التربية تعزيز
السإلماي.  العالم في والسلم

ذات والدولييية القليمييية المحافييل فييي والمبييادرات الجهييود تنسيق
العييالم لقضيايا ومانصييفة عادلية حلييول إيجاد ضمان أجل مان الصلة،

فلسطين. في البيئي الواقع لبراز وخاصة السإلماي،

الحضارات.  بين والتحالف والديانات الثقافات بين الحوار تشجيع

وتحسععين والبطالععة والفقر المية : محاربة الثالث     التعهد
 السلمية لشعوبا أوساط في الحياة نوعية

يلي:  ماا خلل مان

العييالم دول بييين والتضييامان والمؤسإسييي الفنييي التعيياون تقوييية
ليجيياد ومالئييم مافتييوح اقتصييادي نظييام تأسإيييس أجل مان السإلماي

والفقر، الماية وماحاربة القتصادي للنمو المواتية الفرص

الشييباب أوسإيياط فييي خاصيية ،والبطاليية والتهميش القصاء ماحاربة
ً،واقتصاديا ًاجتماعيا المتدنية الوضاع ذات والفئات والنساء

فييرص وتوفير المدن؛ في الفقيرة والحياء البوادي نابسك الهتمام
والصغرى، المتوسإطة المقاولت تشجيع خلل مان لهم الشغل

الحضيياري الييتراث ذات التقليدييية اليدوييية الحييرف علييى المحافظة
ًا لتصبح وتطويرها ًا نشاط ًا اقتصادي ًل للدخل مادر اما عوامايل ماين وع

والبطالة، الفقر ماحاربة

السإييلماية التمويييل وماؤسإسييات القادرة السإلماي العالم دول دعم
الميسرة الصغرى القروض وماؤسإسات السإتثمار لتشجيع المختصة

ًا تتيح التي التعليييم وتعميييم البطاليية وماحاربيية للتشييغيل أكييثر فرصيي
ًا الماية، وماحاربة السإيياس الخييدماات وتييوفير الرييياف فييي خصوصيي

التحتية، بالبنيات الصلة ذات

السإييلماي العييالم دول بييين والسلع المواطنين تنقل وتيسير تسهيل
البحييث قصييد الفقييراء المييواطنين هجييرة اتجاه تحويل على (العمل

 السإلماي)، العالم دول إلى المتقدماة الدول مان العمل عن
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التنمييية ماشيياريع لتمويييل عليهييا المترتبيية والفوائييد الييديون تحويييل
البيئيية وحماييية الفقيير ماواجهيية فييي اسإييتثمارها قصييد المسييتداماة

السإلماي، العالم في النسان حياة نوعية وتحسين

مايين السإييلماي العييالم دول بين الشراكات تنشيط و/ أو إنشاء دعم
وماؤسإسييات والمنتخييبين الخيياص والقطاع العام القطاع وبين جهة،

أخييرى، جهيية مايين دوليية كييل داخل المدني والمجتمع العلمي البحث
القتصييادية التنمييية وخطييط براماييج وتنفيييذ وضييع قصييد وذلييك

والسإلماية، والوطنية المحلية المستويات على والجتماعية

المؤسإسييات تشييجيع شأنها مان مالئمة إسإلماية اسإتثمارية بيئة تهيئة
العيالم دول إلى الموجهة السإتثمارات زيادة على والدولية القليمية

السإلماي.

وتعميمها الصحية الخدمات مستوى تحسين:  الرابع     التعهد
يلي:  ماا خلل مان

الرعاييية لتييوفير السإييلماي العييالم دول بييين والتعيياون التييآزر تعزيز
المعدية، والماراض الوبئة وماكافحة الصحية

المناسإييبة الرفاهيية أسإيياليبو ةيالصح للخدماات اللجوء فرص توفير
وضييعية خلل والنسيياء الطفال على التركيز ماع والجماعات للفراد
والولدة، الحمل

النظيييف الميياء تييوفير خلل مايين السييكان صييحة لتنمية الجهود دعم
بكل التلوث أخطار في والتحكم الصحي والصرف المتوازن والغذاء
الكيمياوية، والمواد أشكاله

والتواصلية، التعليمية القنوات عبر الصحية التربية ببراماج الهتمام

علييى الصحي المجال في العلمية والبحوث البشرية القدرات تعزيز
ذات العلمييية والكتشييافات البحيياث وتبييادل السإييلماي، الصييعيد
العلقة.

القدرات ودعم التربوية الخدمات : تطوير الخامس      التعهد
 التكنولوجيا ونقل التعليم مجال في

يلي:  ماا خلل مان

ًا باعتبارها الماية وماحو للتعليم إسإلماية اسإتراتيجية تطوير دعم جزء
السإييتيعاب تحقييق المسييتداماة، للتنمييية إسإييلماية اسإييتراتيجية مايين

السإيياس التعليييم ماراحييل فييي التمييدرس سإيين في هم لمن الكامال
والتقني، المهني بالتعليم العناية وزيادة والثانوي،
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ي تخصصيات وإيجياد التربويية المناهيج تطيوير الجياماعي التعلييم ف
ورهانييات الشييغل وسإييوق المعرفة ماجتمع عصر ماتطلبات ماع تتلءم

المستداماة، التنمية

الخييبرات وتبييادل المشييترك التطييبيقي العلمييي البحييث تشييجيع
ونقييل البحييوث نتائييج ماجال في السإلماي العالم دول بين والتجارب
السإلماي، العالم إلى التكنولجيا

إسإييلماية مابييادرات خلل مان المعلوماات لتكنولوجيا نظام تنمية دعم
العييالم لييدول السإييتثمارات لجلييب ماواتييية بيئيية وإيجيياد ماتكاماليية،
السإلماي،

البحييث ودعييم  للمشيياركة الخيياص القطاع لتشجيع فعالة آلية إيجاد
المستداماة. التنمية يخدم الذي العلمي

والشعععباب المعععرأة مشعععاركة : دععععم السععادس      التعهععد
المستدامة التنمية في المدني والمجتمع

يلي:  ماا خلل مان
التنمية في أسإاسإين شريكين باعتبارهما والشباب المرأة دور تعزيز

المستداماة،
الشييأن فييي المشيياركة فييي دورهما وتعزيز والشباب المرأة تمكين

العام،
في المهني والتعليم الماية ماحو ماجال في المبذولة الجهود ماضاعفة

والرياف، المدن في والشباب النساء أوسإاط
للييدخل ماييدرة إنتاجييية ماشروعات لتنفيذ وقدراتها المرأة دور تعزيز

والحضر، الريف في النساء ماستوى لرفع وماؤدية
والماومايية الطفوليية لقضييايا المعييززة التشريعات تطوير و/أو إصدار

دول عليهييا صييادقت الييتي الدولييية والتفاقيييات التشريعات وتطبيق
السإلماي، العالم

التنمييية جهييود فييي الحكوماييية غييير المنظمييات انخييراط تيسييير
والمشيياريع البراماييج لتنفيييذ اللزم التمويييل وتييوفير المسييتداماة

التنموية.

القرار صنع في المشاركة قااعدة : توسيع السابع     التعهد
يلي:  ماا خلل مان

الييدين ذلييك علييى يؤكد - كما وتكريمه النسان حقوق احترام اعتبار
ًا الحنيف-  عنصرا السإلماي المستداماة، التنمية عناصر مان أسإاسإ
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حقييوق لحييترام وتشييريعية ماؤسإسيياتية فعالة آلية و/ أوتقوية إنشاء
اللتزاماييات كييذلك السإييلماية، والتعيياليم المبييادئ وفييق النسييان

العلقة، ذات الدولية والمواثيق والمعاهدات

ًا والمشييورة الواسإييعة المشيياركة تعزيز فيي الشييورى لمبييدإ تعزيييز
ًا السإلم الجيييدة بالحكامايية يعييرف أصييبح ماا ماقتضيات ماع وانسجاما

القتصييادي القييرار بصيينع يتصييل فيمييا الرشيييد) وذلييك ( التييدبير
والسياسإي، والجتماعي

والحقييائق المعلوماييات تييدفق فييي الشييفافية بأسإييلوب اللييتزام
إليهييا الوصييول تيسييير قصد الحديثة، التصال تكنولوجيات واسإتغلل

  السإلماي، العالم في المواطنين غالبية قبل مان

مامارسإيية ماييدى تقييويم أجييل مايين إسإلماية مارجعية ماؤشرات صياغة
السإلماي. العالم دول في المستويات شتى على الديموقراطية

وترشععيد المائيععة المععوارد علععى : الحفععاظ الثععامن     التعهد
استغللها

يلي:  ماا خلل مان

وتنميهييا عليها المحافظة على والعمل المياه تأماين في الحق ضمان
والقادماة، الحالية للجيال

سإييليمة بصييورة واسإتغللها والسطحية الجوفية المياه ماصادر حماية
  اسإتهلكها، وترشيد

المائية، الحواض ذلك في بما المائية للموارد ماتكامالة إدارة اعتماد

مايين اسإييتعمالها وترشيييد المائية الموارد لتنمية اسإتراتيجيات اعتماد
تييدوير وإعييادة الماطييار ماييياه وحصيياد البحيير مااء تحلية تقنيات خلل

للميياء، ترشيييد فعالية الكثر الري تقنيات وتشجيع المستعملة المياه
ًا السإييلماي العييالم فييي المائييية الموارد تدبير باسإتراتيجية اسإترشاد

 العاشر، السإلماي القمة ماؤتمر اعتمدها التي

ماصييادر لحماييية الراماييية وتلييك عموماييا، البيئييية التشييريعات تطييوير
بصييفة والهييدار التلييوث أشييكال كل مان والجوفية السطحية المياه

خاصة،

لمييياه الماثييل السإييتغلل أجل مان السإلماي العالم دول بين التعاون
المشتركة.  النهار
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والتنععوع والرض التربععة علععى : المحافظععة التاسع     التعهد
البيولوجي

يلي:  ماا خلل مان

وتييوفير الزراعييي، للنتيياج ماشييتركة إسإييلماية ماشيياريع وتنفيييذ وضع
الشييعوب أوسإيياط فييي المجاعيية ماكافحة أجل مان والتضامان الغذاء

الفقيرة، السإلماية

رائييدة ماشروعات إقاماة خلل مان السإلماي العالم دول بين التعاون
الراضييي وحماييية الزراعييية البحييوث تطييوير بهدف المحلية للتنمية

التصحر، ظاهرة وماكافحة الزراعية

إنشيياء فييي والتوسإييع العضييوية الزراعيية أسإيياليب إتبيياع تشييجيع
الطبيعية، المحميات

وماضيياعفة والجينييات للبييذور الوطنييية البنييوك إنشيياء فييي التوسإييع
الغابوي، الغطاء وتطوير وحماية التشجير ماشروعات

والتييدهور التلييوث مايين السيياحلية والبيئيية والبحار المحيطات حماية
وضييمان البيولوجي التنوع حماية بهدف البحرية الثروات واسإتنزاف

الغذائي، المان

التنمييية لتطييوير وتييوظيفه الثقييافي الييتراث تنييوع علييى المحافظيية
والمحافظيية السإييلماي، العييالم فييي والنظيفة المستداماة السياحية

السيياحلية والمجييالت والواحييات كالجبييال البيئييية النظميية علييى
حماييية فييي المنيياطق هييذه بأهمييية والتوعييية الرطبيية، والمنيياطق

 الجوفية، المائية الموارد

التصحر ماكافحة حول الدولي المجتمع تبناها التي التفاقيات تطبيق
السإييلماية البلييدان بييين التعيياون وتطييوير البيولوجي، التنوع وحماية

تلييك لتطييبيق والمادييية والبشييرية المؤسإسييية القييدرات دعييم فييي
التفاقيات.

والطاقاعععة الهعععواء بجعععودة : الهتمعععاما العاشعععر     التعهعععد
المناخ تغير وانعكاسات

يلي:  ماا خلل مان

أسإياليب حيول التجيارب وتبادل المشتركة والبراماج البحوث تشجيع
خلل مايين عنييه الناجمة التأثيرات مان والحد الهواء تلوث في التحكم

العمارة مان ماستوحاة الحضري للتخطيط مالئمة اسإتراتيجيات وضع
وبراماييج الراضييي اسإييتخداماات مانيياطق ماختلييف وتحديييد السإلماية

 المدن، داخل النقل وتنظيم الهواء انبعاثات في التحكم
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وتشييجيع والمييدن الرييياف لسييكان الطاقيية علييى الحصييول تسهيل
وتوظييف البيئية صيديقة والنظيفية المتجيددة الطاقيات اسإتعمالت
مايين والتقليييل الوقييود اسإييتخدام كفيياءة لرفييع الحديثيية التقنيييات

النبعاثات،

القييدرات دعييم يخييص فيمييا السإييلماية البلييدان بييين التعيياون دعييم
التمويل وسإبل الليات مان للسإتفادة والمادية والبشرية المؤسإسية

كيوتييو، وبروتوكيول المنيياخ لتغيير الطاريية التفاقييية فيي المتوفرة
)CDM.( النظيفة للتنمية كآلية

ولتقنيييات المتجييددة للطاقييات ماشيياريع وإقامايية اسإتراتيجيات وضع
دول فييي النبعاثات مان والتقليل الوقود اسإتخدام كفاءة رفع وطرق
السإلماي. العالم

أوكسيييد ثيياني غيياز وحبييس اماتصيياص ماجييال فييي البحيياث تشييجيع
الكاربون.

والسعععتهلكا النتعععاج : تشعععجيع عشععر     الحععادي     التعهععد
المستداما

يلي:  ماا خلل مان

والنظييف المايين النتيياج وتقنيييات آليييات إشيياعة علييى العمييل
الملئميية الحييوافز عبر الطبيعية الموارد لمختلف الكفأ والسإتخدام

والتصال، والعلم التربية أنشطة خلل ومان

وعلييى الوسإاط جميع في المستدام السإتهلك لنماط الترويج دعم
والسياحية، والتجارية الصناعية المؤسإسات ماستوى

اء رجيال تشيجيع دول فيي القتصيادية والمؤسإسيات العميال ونس
إسإييلماية سإييوق تحقيييق أجييل مايين التعيياون علييى السإييلماي العييالم

البيئة. صديقة للمنتجات ماشتركة

المختصععة التشععريعات : تحععديث عشععر     الثععاني     التعهععد
وتفعيلها
يلي:  ماا خلل مان

البعييد إدمايياج علييى والحييرص وتطويرهييا البيئييية التشييريعات تفعيييل
الييبيئي التييأثير دراسإيية ذلييك في بما التنموية المخططات في البيئي

والجتماعية، القتصادية التنموية للمشروعات
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الجييراءات ماجييال فييي السإييلماي العييالم دول بييين التعيياون تعزيييز
الطبيعيييية الكيييوارث ماييين الوقايييية بطيييرق الخاصييية والخيييبرات

التنمييية ماكونييات علييى آثارهييا مايين التخفيف وأسإاليب والتكنولوجية
المستداماة،

ضييمن المسييتداماة والتنمييية المتوازنيية البيئة في النسان حق إدراج
السإلماية، للدول الوطنية والدسإاتير القوانين في السإاس الحقوق

إجرائية أمور
: على العمل يتم أعله، المذكورة والهداف التعهدات لتحقيق

السيمو صياحب برئاسإية للبيئية السإيلماي التنفيذي المكتب إنشاء
السإلماي المؤتمر رئيس العزيز عبد بن ناصر بن تركي الماير الملكي

للتربيية السإيلماية المنظمية وتكلييف والثانية الولى دورتيه في للبيئة
فيي اليدائم ماقرهيا فيي العاماية إيسيسكو- بأمايانته– والثقافة والعلوم
ماجييال فييي السإييلماي العالم دول بين العمل بتنسيق ويختص الرباط،

التعهدات، هذه ماحتوى وتطوير وتقييم تنفيذ ماتابعة وضمان البيئة
فيي المسيتداماة التنميية أوضياع عين مارجعيي دوري تقرير إصدار

السإلماي، العالم
فييي وبنودهييا التعهدات هذه مابادئ إدمااج على العضاء الدول حث

والبيئية، التنموية واسإتراتيجياتها سإياسإاتها
والمنظمييات والهيئييات المؤسإسييات ماييع والشراكة التعاون تطوير

البيئة، ورعاية التنمية بدعم المعنية والدولية القليمية
والجمعيييييات والمؤسإسييييات والجاماعييييات العلم دور تفعيييييل

لها، والدعم التأييد وحشد التعهدات بهذه للتعريف الهلية والمنظمات
التعهييدات، هييذه وماضاماين مابادئ وتطبيق نشر ضمان على العمل

الدوليييية والميييؤتمرات والمنتيييديات المحافيييل فيييي بهيييا والتعرييييف
والقليمية.
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