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يسيسكو، الرباط ـ المملكة المغربية  المقر الدائم للإ
24-25 ذو الحجة 1436هـ / 8 - 9 أكتوبر 2015م

المؤتمر اإلسالمي السادس لوزراء البيئة
" التغيرات المناخية : تحديات المستقبل من أجل تنمية مستدامة "

حتت الرعاية الســامية لصاحب اجلاللة امللك حممد الســادس - حفظه  اهلل -

قرارات المؤتمر
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المي  إن ؤتمر اإلس ادسالم ي  الس د ف ة، المنعق وزراء البیئ اطل ة، الرب ة المغربی  ،المملك
ةصاحب التحت الرعایة السامیة لو ة المغربی ومي  ،جاللة الملك محمد السادس، عاھل المملك ی

  ،م2015أكتوبر  9و 8ھـ، الموافق  1436الحجة  ذي 25و 24

 ،السادسة دورتھ جدول أعمالعلى مشروع  االطالعبعد  -

   

للمؤتمر كما جاء في الوثیقة  السادسةأعمال الدورة مشروع جدول  اعتماد - 
 .)معتمد 6/2015/1.1- ب.و.إ.م(
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ة،  إن وزراء البیئ ادس ل المي الس ؤتمر اإلس ة، الم ة المغربی اط، المملك ي الرب د ف المنعق
ةجاللة صاحب اللتحت الرعایة السامیة و ة المغربی ومي  ،الملك محمد السادس، عاھل المملك ی

  ،م2015أكتوبر  9و 8ھـ، الموافق  1436الحجة ذي  25و 24

 ،السادسة البرنامج الزمني لدورتھعلى مشروع  االطالعبعد  -

   

للمؤتمر كما جاء في الوثیقة  السادسةلدورة ل البرنامج الزمنيمشروع  اعتماد - 
 .)معتمد 1.2 /6/2015- ب.و.إ.م(
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ة،  إن وزراء البیئ ادس ل المي الس ؤتمر اإلس ة، الم ة المغربی اط، المملك ي الرب د ف المنعق
ةالملك محمد السادس، عاھل جاللة صاحب اللتحت الرعایة السامیة و ة المغربی ومي  ،المملك ی

  ،م2015أكتوبر  9و 8ھـ، الموافق  1436الحجة ذي  25و 24

  ،بناء على ما قدم من مقترحاتو -

   

 :للمؤتمر اإلسالمي لوزراء البیئة كما یلي السادسةتشكیل مكتب الدورة 

 المملكة العربیة السعودیة : الرئیس 
الرئیس العام لألرصاد  ،الجاسر عبد العزیز بن عمرمعالي الدكتور 

 .في المملكة العربیة السعودیة ،وحمایة البیئة

 نواب الرئیس : 

 المملكة المغربیة  
 جمھوریة السینغال   
 بروناي دار السالم 

 المقرر  :   

 جمھوریة كازاخستان   
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ة،  إن وزراء البیئ ادس ل المي الس ؤتمر اإلس ة، الم ة المغربی اط، المملك ي الرب د ف المنعق
ةجاللة صاحب اللتحت الرعایة السامیة و ة المغربی ومي  ،الملك محمد السادس، عاھل المملك ی

  ،م2015أكتوبر  9و 8ھـ، الموافق  1436الحجة ذي  25و 24

 ،"لمكتب التنفیذي اإلسالمي للبیئةعن االجتماع الثالث ل تقریر"بعد االطالع على  -

  وبناء على ما دار من مناقشات، -

   

اد .1 ة اعتم المي للبیئ ذي اإلس ب التنفی ر المكت ث، تقری ھ الثال ي اجتماع ذ  ف ع أخ م
 .االعتبارمالحظات أعضاء المؤتمر بعین 

ذي اإلسالمي ل الدول األعضاء على استكمال تعیین نقاط اتصال حث .2 ب التنفی لمكت
ة ؤتمر للبیئ ذي والم ب التنفی یات المكت رارات وتوص ذ ق ة تنفی یر متابع ، لتیس

 .اإلسالمي لوزراء البیئة
  .رئیس المكتب وأعضائھ على الجھود القیادیة التي بذلوھا خالل الفترة السابقة شكر .3
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المي  إن ؤتمر اإلس ادسالم ة،  الس وزراء البیئ د ل ي المنعق ة، وف ة المغربی اط، المملك ت الرب تح

ةجاللة صاحب اللالرعایة السامیة  ومي  ،الملك محمد السادس، عاھل المملكة المغربی  ذي 25و 24ی
  ،م2015أكتوبر  9و 8الموافق  ھـ، 1436 الحجة

تقریر عن التقدم الذي أحرزتھ اإلیسیسكو في مجال التنمیة "بعد االطالع على  -
 ؛"الخامسة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء البیئةالمستدامة منذ الدورة 

  وبناء على ما دار من مناقشات؛ -

 

في مجال التنمیة المستدامة  التقدم الذي أحرزتھ اإلیسیسكو عنتقریر "وثیقة اعتماد  .1
أخذ مالحظات أعضاء ، مع "منذ الدورة الخامسة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء البیئة

 .المؤتمر بعین االعتبار
جھودھا للوفاء بالتزاماتھا اإلقلیمیة والدولیة من تكثیف  مواصلةالدول األعضاء إلى  دعوة .2

تعزیز التنسیق والتكامل في العمل اإلسالمي على  والعملأجل تحقیق التنمیة المستدامة، 
 .المشترك في مجال التنمیة المستدامة

الخطة وتسییر مقترح رئاسة المكتب التنفیذي لتأسیس اللجنة المشتركة لمتابعة اعتماد  .3
التنفیذیة إلستراتیجیة الحد من مخاطر الكوارث الطبیعیة وإدارتھا في الدول األعضاء 
في منظمة التعاون اإلسالمي وتفعیل خارطة الطریق لتجدید آلیات التنسیق لحشد 

 .التمویل الالزم
ادة .4 ا اإلش ذلھالجھود اب ي تب ة  لت ول التنمی المي ح ل اإلس امج العم ذ برن كو لتنفی اإلیسیس

ا، والتنسیق  الدعوةالمستدامة، و رامج واألنشطة ذات الصلة وتعزیزھ إلى مواصلة الب
ة المختصة، السیما  ة والدولی ة واإلقلیمی والتشاور مع الدول األعضاء والھیئات الوطنی
دبیر  في مجال تغیر المناخ والطاقات المتجددة واالستخدام المستدام للموارد الطبیعیة وت

ة الكوارث والتخفیف من حدة الفقر وتعزیز آلیات النظام البیئي والتنوع البیولوجي وإدار
 .التنمیة المستدامة
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بالدور الذي تضطلع بھ المملكة العربیة السعودیة في تنفیذ برنامج العمل اإلسالمي  اإلشادة .5
وزراء  د دورات المؤتمر اإلسالمي ل ھ لعق ذي تقدم حول التنمیة المستدامة والدعم المالي ال

 .اإلسالمي للبیئة، ما ساھم بشكل كبیر في نجاحھا البیئة والمكتب التنفیذي

 .بالجھود التي بذلت في ھذا الشأن اإلشادةو، ھذه الوثیقةالمدیر العام على إعداد شكر  .6

ة المستدامة المدیر العام إلى  دعوة .7 ي مجال التنمی ة ف عرض تقریر حول جھود المنظم
 .المقبلة للمؤتمر على الدورات
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ة،  إن وزراء البیئ ادس ل المي الس ؤتمر اإلس ة، والم ة المغربی اط، المملك ي الرب د ف ت المنعق تح
ة السامیة  ة صاحب اللالرعای ةجالل ة المغربی د السادس، عاھل المملك ك محم ومي  ،المل ذي  25و 24ی

  ،م2015أكتوبر  9و 8ھـ، الموافق  1436الحجة 

   ،وبعد استماعھ إلى الكلمات والتقاریر التي قدمھا رؤساء الوفود المشاركة -

   

 . بتقاریر وكلمات رؤساء الوفود المشاركة، في مجال البیئة والتنمیة المستدامة األخذ علماً  .1
ة المستدامةتحقیق بالجھود المبذولة من الدول األعضاء في مجال  اإلشادة .2 في إطار   التنمی

ؤتمر ودعوتھا ، التزاماتھا اإلقلیمیة والدولیة رارات الم ذ ق ي تنفی ا ف ى مواصلة جھودھ إل
المي  ادساإلس ا  الس ة، بم وزراء البیئ اءل دول األعض ات ال ي حاج ا یلبّ  وأولویاتھ
  .المجال اذھ العامة في وسیاساتھا
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ة،  إن وزراء البیئ ادس ل المي الس ؤتمر اإلس ة، والم ة المغربی اط، المملك ي الرب د ف ت المنعق تح

ة السامیة  ة صاحب اللالرعای ةجالل ة المغربی د السادس، عاھل المملك ك محم ومي  ،المل ذي  25و 24ی
  ،م2015أكتوبر  9و 8ھـ، الموافق  1436الحجة 

ة  حولمشروع وثیقة  "بعد االطالع على الوثیقة حول  -  ة من أجل استدامة بیئی حوكمة البیئ
 ؛" في العالم اإلسالمي

  وبناء على ما دار من مناقشات؛ -

 

حوكمة البیئة من أجل استدامة بیئیة في العالم اإلسالمي، مع أخذ "الوثیقة حول  اعتماد .1
 .مالحظات أعضاء المؤتمر بعین االعتبار

الدول األعضاء على تعزیز التدابیر الرامیة إلى تعزیز حوكمة البیئة، وضمان تنفیذ  حث .2
السیاسات واالستراتیجیات الوطنیة للتنمیة المستدامة والتشریعات ذات الصلة بالبیئة، 
ودراسة إمكانیة التعاون مع مؤسسات البحث الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة المتخصصة في 

 .راعي خصوصیات الدول األعضاء وبما یستجیب الحتیاجاتھامجال الحوكمة، بما ی
 تأكیدبالدور الذي تنھض بھ وكاالت األمم المتحدة العاملة في مجال البیئة و اإلشادة .3

منظمة  يم الفني والمادي للدول األعضاء فضرورة تسخیر مواردھا لتقدیم الدع
 .التعاون اإلسالمي، من أجل تنفیذ المشاریع ذات الصلة

بوضع مجموعة من المعاییر الخاصة بالممارسات الجیدة في مجال الحوكمة  صیةالتو .4
المستدامة ومالءمتھا مع السیاق االجتماعي واالقتصادي والثقافي للدول األعضاء في 

 .منظمة التعاون اإلسالمي، لتمكینھا من تقییم جھودھا البیئیة ومقارنة األوضاع البیئیة بینھا
 .بالجھود التي بذلت في ھذا الشأن اإلشادةعداد ھذه الوثیقة، وإ المدیر العام على شكر .5
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المي  إن ؤتمر اإلس ادسالم ة،  الس وزراء البیئ د ل ة، والمنعق ة المغربی اط، المملك ي الرب ت ف تح
ةجاللة صاحب اللالرعایة السامیة  ومي  ،الملك محمد السادس، عاھل المملكة المغربی  ذي 25و 24ی

  ،م2015أكتوبر  9و 8الموافق  ھـ، 1436 الحجة

ى  - الع عل د االط روع بع الم مش ي الع ة ف وارد المائی ل للم دبیر المتكام تراتیجیة الت إس
 ؛)محینةصیغة ( اإلسالمي

  مناقشات؛وبناء على ما دار من  -

  

" إستراتیجیة التدبیر المتكامل للموارد المائیة في العالم اإلسالمي"وثیقة  اعتماد .1
 .، مع أخذ مالحظات أعضاء المؤتمر بعین االعتبار)صیغة محیّنة(

الدول األعضاء إلى تأكید التزامھا بشان ضمان األمن المائي وتطویر آلیات  دعوة .2
تركز على اإلدارة المتكاملة والمستدامة للمیاه، واستثمار ما تم إنجازه في ھذا الشأن، 
ومالءمة اإلطار المؤسسي والتنظیمي لتجاوز مواطن النقص المسجلة واعتماد اإلدارة 

 .لمائیة بما في ذلك المیاه العذبة والساحلیة والبحریةالرشیدة والمستدامة للموارد ا

بتعزیز الشبكات والمراصد الخاصة بالقیاس الكمي والنوعي للمیاه وكذا نظم  التوصیة .3
البیانات الخاصة بجمیع مصادر المیاه واستخداماتھا، وضمان توثیق وتوفیر ونشر 

وات الصرف الصحي وجعلھا المعلومات لكي تساھم في تحسین إدارة الموارد المائیة وقن
 .متاحة للمستفیدین المعنیین بإدارة المیاه، بما یدعم أدوات اتخاذ القرارات ذات الصلة
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اإلیسیسكو ومنظمة التعاون اإلسالمي إلى تنسیق العمل من أجل تنفیذ رؤیة  دعوة .4
ً من أجل مستقبل آمن في مجال : "منظمة التعاون اإلسالمي حول المیاه  العمل سویا

وإستراتیجیة التدبیر المتكامل للموارد المائیة، بما یكفل تضافر الجھود لتحقیق " لمیاها
، بما في ذلك تمكین الشعب الفلسطیني من استغالل األمن المائي في العالم اإلسالمي

 .كامل موارده المائیة ووقف سیطرة االحتالل اإلسرائیلي علیھا

تدبیر المتكامل للموارد المائیة في العالم المدیر العام على تحیین إستراتجیة ال شكر .5
اإلسالمي، في ضوء التحدیات الراھنة والمستقبلیة لألمن المائي، وبخاصة تزاید 

 .انعكاسات تغیر المناخ على الموارد المائیة
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المي  إن ؤتمر اإلس ادسالم ة،  الس وزراء البیئ د ل ة، والمنعق ة المغربی اط، المملك ي الرب ت ف تح
ةجاللة صاحب اللالرعایة السامیة  ومي  ،الملك محمد السادس، عاھل المملكة المغربی ذي  25و 24ی

  ،م2015أكتوبر  9و 8الموافق  ھـ، 1436 الحجة

 مشروع اإلطار العام لبرنامج العمل اإلسالمي"نة من حیّ مال الصیغةبعد االطالع على  -
  "بشأن التنمیة المستدامة

 مناقشات،بناء على ما دار من و -

   

صیغة (اإلطار العام لبرنامج العمل اإلسالمي بشأن التنمیة المستدامة "وثیقة  اعتماد .1
 .، مع أخذ مالحظات أعضاء المؤتمر بعین االعتبار)"محیّنة

ً لقدراتھا وأولویاتھا، لمتابعة  اإلشادة .2 بالتدابیر التي اتخذتھا الدول األعضاء، وفقا
ً للم بادئ واالتفاقیات الدولیة ذات برنامج العمل الدولي بشأن التنمیة المستدامة، طبقا

والعمل بشكل فردي " المسؤولیة المشتركة ولكن المتباینة"مبدأ  تباعالة، والص
" المستقبل الذي نصبو إلیھ"لوثیقة الختامیة المعنونة ومشترك من أجل تنفیذ مضامین ا

 .20+التي اعتمدھا مؤتمر ریو 

بإنشاء لجنة مشتركة لمنظمة التعاون اإلسالمي من أجل التنمیة المستدامة  التوصیة .3
)OIC-CSD (سند لھا مھمة توجیھ تعلى غرار لجنة األمم المتحدة للتنمیة المستدامة، و

التنمیة المستدامة بین الدول األعضاء وإبراز رؤیة العالم جھود التعاون نحو تشجیع 
اإلسالمي داخل األمم المتحدة وفي المنتدیات والمؤتمرات اإلقلیمیة والدولیة األخرى 

بما یحقق إدراج أھداف التنمیة المستدامة  ،لمستدامةتخصصة في قضایا البیئة والتنمیة االم
التنمویة الوطنیة، وبما یضمن اتخاذ في خططھا  2015المضمنة في أجندة ما بعد 

 .قرارات الالزمة لمساعدة الدول األعضاء األكثر حاجة في مجال التنمیة المستدامةال
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بالتعاون القائم بین الدول األعضاء بشان التوصل إلى إعالن مشترك یحظى  اإلشادة .4
للبیئة مؤتمرات القمة العالمیة  يإطار مشاركة البلدان اإلسالمیة فباإلجماع في 

حد وموحد بشأن المنظور تقدیم موقف وا اقتراحوغیرھا من األنشطة ذات الصلة، و
حول تغیر المناخ خالل المفاوضات المستقبلیة في الموضوع، والسیما في  اإلسالمي

 .2015مؤتمر باریس الذي سیعقد في دیسمبر 

اإلسالمي حول المدیر العام على التحدیث المنتظم لإلطار العام لبرنامج العمل  شكر .5
التنمیة المستدامة، في ضوء التطورات المستجدة على الصعید الدولي والتحدیات 

 .واألولویات الخاصة بالعالم اإلسالمي
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المي  إن ؤتمر اإلس ادسالم ة،  الس وزراء البیئ د ل ة، والمنعق ة المغربی اط، المملك ي الرب ت ف تح
ةجاللة صاحب اللالرعایة السامیة  ومي  ،الملك محمد السادس، عاھل المملكة المغربی ذي  25و 24ی

  ،م2015أكتوبر  9و 8الموافق  ھـ، 1436 الحجة

ة  - ى وثیق الع عل د االط روع "بع ة مش ة والتنمی ة البیئ أن حمای المي بش الن اإلس اإلع
  " المستدامة

  بناء على ما دار من مناقشات،و -

   

 .اإلعالن اإلسالمي بشأن حمایة البیئة والتنمیة المستدامة اعتماد .1

رئیس المؤتمر اإلسالمي لوزراء البیئة، رئیس المكتب التنفیذي اإلسالمي  تفویض .2
والقیام بالخطوات ، )COP 21(للبیئة، بتقدیم اإلعالن في صیغتھ النھائیة لقمة 

 .اسبة للتعریف بمضامین ھذا اإلعالن وتوجھاتھالمن

، ومساندة جھود رئیس )COP 21(الدول األعضاء إلى المشاركة الفعالة في قمة  دعوة .3
المؤتمر اإلسالمي لوزراء البیئة، رئیس المكتب التنفیذي اإلسالمي للبیئة خالل القمة، من 

ققھا المؤتمر في دوراتھ السابقة، أجل إبراز المبادرات البناءة واإلنجازات الملموسة التي ح
 .بالتعاون مع الدول األعضاء وعدد من المنظمات والھیآت الدولیة المتخصصة
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ة، و إن ة المغربی اط، المملك ي الرب د ف ة، المنعق وزراء البیئ ادس ل المي الس ؤتمر اإلس ت الم تح
ةصاحب الالرعایة السامیة ل ة المغربی ومي جاللة الملك محمد السادس، عاھل المملك ذي  25و 24، ی

  ،م2015أكتوبر  9و 8ھـ، الموافق  1436الحجة 

األكادیمیة اإلسالمیة للبیئة "التقدم المحرز بشأن إنشاء التقریر عن بعد االطالع على  -
 ؛"والتنمیة المستدامة

  على ما دار من مناقشات؛ وبناءً  -

 

 .ة اإلسالمیة للبیئة والتنمیة المستدامةالتقریر عن التقدم المحرز بشأن إنشاء األكادیمی اعتماد .1

وعلى  ،لھذا المشروع التنموي الكبیر مقر استعدادھا لتوفیرالمملكة المغربیة على  شكر .2
وبرنامج عمل شامل  ،دة لألكادیمیةیعداد رؤیة جدإبة التي تم اتخاذھا اإلجراءات الفنی

 .میةیمن أجل إنشاء األكاد

جھة االختصاص في المملكة المغربیة إلى التنسیق مع منظمة اإلیسیسكو للشروع دعوة  .3
 .في اإلجراءات العملیة الالزمة إلنشاء األكادیمیة اإلسالمیة للبیئة والتنمیة المستدامة

 .المملكة المغربیة صة فيبعة ھذا الموضوع مع الجھات المختالمدیر العام على متا شكر .4

 .إلى الدورة القادمة للمؤتمر الموضوعدیم تقریر حول المدیر العام بتق تكلیف .5
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المي  إن ؤتمر اإلس ادسالم ة،  الس وزراء البیئ د ل ة، والمنعق ة المغربی اط، المملك ي الرب ت ف تح
ةجاللة صاحب اللالرعایة السامیة  ومي  ،الملك محمد السادس، عاھل المملكة المغربی ذي  25و 24ی

  ،م2015أكتوبر  9و 8الموافق  ھـ، 1436 الحجة

مشروع جائزة المملكة العربیة السعودیة لإلدارة البیئیة في "وثیقة بعد االطالع على  -
 ؛"العالم اإلسالمي

  على ما دار من مناقشات؛ وبناءً  -

 

التي " مشروع جائزة المملكة العربیة السعودیة لإلدارة البیئیة في العالم اإلسالمي" اعتماد .1
ستعزز المنظور اإلسالمي للبیئة وستساھم في الحفاظ على الموارد الطبیعیة وصون بیئة 

 .نظیفة ومستدامة لفائدة األجیال الحاضرة والالحقة
عن االمتنان العمیق لخادم الحرمین الشریفین إلحداث ھذه الجائزة لترسیخ  التعبیر .2

اإلشادة المفھوم الواسع لإلدارة البیئیة وتعزیز التنمیة المستدامة في الدول اإلسالمیة، و
بالدعم الفني وأعمال السكرتاریة اللذین تقدمھما المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة حتى 

 .الجائزةاآلن إلدارة 
بجھود اإلیسیسكو والرئاسة العامة لألرصاد وحمایة البیئة في المملكة العربیة  اإلشادة .3

ربیة السعودیة لإلدارة جائزة المملكة الع"السعودیة في إعداد الوثیقة المشتركة حول 
 .وإطار العمل لتنفیذ ھذا المشروع" العالم اإلسالمي يالبیئیة ف

میة والفنیة للجائزة واإلشراف یبدور اإلیسیسكو في تطویر الترتیبات التنظ التنویھ .4
العلمي والفني لإلعالن عنھا وتولیھا أمانة الجائزة، بالتنسیق مع الرئاسة العامة 
لألرصاد وحمایة البیئة في المملكة العربیة السعودیة، وذلك في إطار توسیع نطاقھا 

 .لیشمل العالم اإلسالمي
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ة،  إن وزراء البیئ ادس ل المي الس ؤتمر اإلس د الم ة، والمنعق ة المغربی اط، المملك ي الرب ت ف تح
ةجاللة صاحب اللالرعایة السامیة  ومي  ،الملك محمد السادس، عاھل المملكة المغربی  ذي 25و 24ی

  ،م2015أكتوبر  9و 8الموافق  ھـ، 1436 الحجة

  وبناء على ما تم من مقترحات، - 

:   

  :كما یلي تینسنالمكتب التنفیذي اإلسالمي للبیئة لمدة  تشكیل - 
   : 

 المملكة العربیة السعودیة -
 لوزراء البیئة السادس اإلسالمي المؤتمر، رئیس الدكتور عبد العزیز بن عمر الجاسر. 

  : المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة ـ إیسیسكو ـ 

  :  
   :المنطقة العربیة  -

   دولة قطر 
 جمھوریة السودان       
   جمھوریة القمر المتحدة              

   :المنطقة اإلفریقیة  -
   جمھوریة الكامرون     
   جمھوریة مالي     
   دجمھوریة تشا     

 :المنطقة اآلسیویة  -
    أذربیجانجمھوریة     
   جمھوریة تاجیكستان   
   مالیزیا   

  .وتحضر األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي اجتماعات المكتب  
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المي  إن ؤتمر اإلس ادسالم ة،  الس وزراء البیئ د ل ة، والمنعق ة المغربی اط، المملك ي الرب ت ف تح
ةجاللة صاحب اللالرعایة السامیة  ومي  ،الملك محمد السادس، عاھل المملكة المغربی ذي  25و 24ی

  ،م2015أكتوبر  9و 8الموافق  ھـ، 1436 الحجة

   

في مقر المنظمة اإلسالمیة للتربیة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء البیئة  السابعةالدورة  عقد .1
 .م2017والعلوم والثقافة ـ إیسیسكو ـ في شھر أكتوبر 

المملكة العربیة السعودیة على رصد موازنة ثابتة خاصة بعقد كل دورة من شكر  .2
  .المؤتمر اإلسالمي لوزراء البیئة والمكتب التنفیذي اإلسالمي للبیئةدورات 

 
 




