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المؤتمر اإلسالمي الثامن لوزراء البيئة

حتت الرعاية ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س - حفظه  اهلل -
Aاجلليلة لال ح�سنا Iا�سة الفعلية ل�ساحبة ال�سمو امللكي ا’أمريFالرh

"دور الـعـوامــل الـثقـافيــة والـديـنـيــة فــي
حمـايـــة الـبـيئـة والـتـنميـة المـسـتـدامـة"

جدول األعمال

الوثيقة رقم 1.1



جدول األعمال

التاريخ والزمنرقم الوثيقةرقم البند وعنوانه

ربعاء1. أمور تنظيمية :
أ
ال

2 أكتوبر 2019

13.45 - 13.50الوثيقة رقم 1.11.1 اعتماد جدول الأعمال

ي
نامج الزم�ن 13.50 - 13.55الوثيقة رقم 1.21.2 اعتماد ال�ب

13.55 - 14.00الوثيقة رقم 1.31.3 انتخاب مكتب المؤتمر

2. التقارير ومشاريع الوثائق والكلمات :  
سالمي للبيئة 14.00 - 14.20الوثيقة رقم 2.12.1 تقرير الجتماع الخامس للمكتب التنفيذي الإ

ن السابعة ن الدورت�ي ي مجال البيئة والتنمية المستدامة ب�ي
يسيسكو �ن  2.2 تقرير حول جهود الإ

سالمي لوزراء البيئة والثامنة للمؤتمر الإ
14.20 - 14.40الوثيقة رقم 2.2

ي والتنمية المستدامة
سالمية للعمل البي�أ وع إنشاء الشبكة الإ 14.40 - 15.00الوثيقة رقم 2.32.3 م�ش

سالمية للبيئة والتنمية المستدامة” وع إنشاء “الأكاديمية الإ ي م�ش
16.00 - 16.20الوثيقة رقم 2.42.4  تقرير عن التقدم المحرز �ن

سالمي ي العالم الإ
دارة البيئية �ن 16.20 - 16.40الوثيقة رقم 2.52.5 تقرير عن جائزة المملكة العربية السعودية لالإ

سالمي الصديقة للبيئة 16.40 - 17.00الوثيقة رقم 2.62.6 تقرير عن برنامج الحتفاء بعواصم العالم الإ

ي 
يسيسكو حول الخطة التنفيذية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإدارتها �ن 2.7 تقرير الإ

الدول الأعضاء
17.00 - 17.30الوثيقة رقم 2.7

الخميس3. الوثائق المتخصصة : 
3 أكتوبر 2019

ي حماية البيئة وتحقيق التنمية 
اتيجية تفعيل دور العوامل الثقافة والدينية �ن وع اس�ت 3.1 م�ش

سالمي. ي العالم الإ
المستدامة �ن

10.20 - 10.40الوثيقة رقم 3.1

ي حماية البيئة وتحقيق 
ي �ن

وع وثيقة توجيهية بشأن تعزيز دور الشباب والمجتمع المد�ن 3.2 م�ش
التنمية المستدامة

10.40 - 11.00الوثيقة رقم 3.2

4. الكلمات : 
11.00 - 12.30الوثيقة رقم 4.14.1 كلمات وتقارير رؤساء وفود الدول الأعضاء والمنظمات الدولية

5. أمور ختامية : 
سالمي للبيئة 12.30 - 12.45الوثيقة رقم 5.15.1 انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الإ

12.45 - 13.00الوثيقة رقم 5.25.2 تحديد مكان انعقاد الدورة التاسعة للمؤتمر وزمانها


