SHS/2017/1 INF

باريس 30 ،حزيران/يونيو 2017
األصل :إجنليزي

التوزيع :حمدود
المؤتمر الدولي السادس

للوزراء وكبار الموظفين المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة

)(MINEPS VI

قازان ،االحتاد الروسي 15-13 ،متوز/يوليو 2017
البرنامج الزمني المؤقت ألعمال المؤتمر

منتدى الخبراء
اخلميس 13 ،متوز/يوليو 2017
جلسات الصباح الوصول والتسجيل

اليوم األول للمؤتمر
اجلمعة 14 ،متوز/يوليو 2017

اليوم الثاني للمؤتمر
السبت 15 ،متوز/يوليو 2017

الوصول والتسجيل

من الساعة  9.30إىل الساعة 11.20

من الساعة  10.00إىل الساعة
13.00

جلسة عامة  -الموضوع الثالث
"حماية النزاهة في الرياضة"

جلسة عامة  -افتتاح المؤتمر
الكلمات االفتتاحية
الكلمات الرئيسية
اعتماد النظام الداخلي
اعتماد جدول األعمال

مداخلة رئيسية
عرض يقدمه فريق العمل
مسامهات الوفود
ملخص يق ّدمه الرئيس

من الساعة  11.20إىل الساعة 12.30

مناقشة عامة  -دور الرياضة الحافز
انتخاب الرئيس
ونواب الرئيس واملقرر (وفريق الصياغة إذا  -إقامة الشراكات للوفاء بوعد خطة
ّ
التنمية المستدامة لعام 2030
اقتضت احلاجة)
مقدمة عامة
مؤمتر صحفي

مداخالت رئيسية

مسامهات الوفود

اسرتاحة الغداء
جلسات بعد
الظهر

من الساعة  14.30إىل الساعة
18.30

من الساعة  14.30إىل الساعة
16.00

منتدى الخبراء

جلسة عامة  -الموضوع األول "وضع جلسة عامة  -اختتام المؤتمر
رؤية شاملة إلتاحة الرياضة والتربية
الكلمات الرئيسية
البدنية والنشاط البدني للجميع"
مسامهات الوفود
مداخلة رئيسية
رسائل إعالن االلتزام خبطة عمل قازان
عرض يقدمه فريق العمل
التقرير الشفهي يقدمه املقرر
مسامهات الوفود

الساعة 14.30
مقدمة
من الساعة  15.00إىل الساعة
16.30

من الساعة  14.00إىل الساعة
16.00
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منتدى الخبراء
اخلميس 13 ،متوز/يوليو 2017

اليوم األول للمؤتمر
اجلمعة 14 ،متوز/يوليو 2017

جلستان جانبيتان متوازيتان عن "وضع ملخص يق ّدمه الرئيس
رؤية شاملة إلتاحة الرياضة والتربية
استراحة لتناول القهوة
البدنية والنشاط البدني للجميع"
من الساعة  16.30إىل الساعة
و"حماية النزاهة في الرياضة"
18.00
مقدمة؛ ومناقشة؛ واستنتاجات
جلسة عامة  -الموضوع الثاني:
استراحة لتناول القهوة
"تعزيز مساهمة الرياضة في التنمية
المستدامة والسالم قدر المستطاع
من الساعة  17.00إىل الساعة
18.30
مداخلة رئيسية

جلسة جانبية عن "تعزيز مساهمة
الرياضة في التنمية المستدامة
والسالم قدر المستطاع"
مقدمة؛ ومناقشة؛ واستنتاجات
املساء

اليوم الثاني للمؤتمر
السبت 15 ،متوز/يوليو 2017
اعتماد خطة عمل قازان
مالحظات ختامية
صورة تذكارية
من الساعة 16.00
إىل الساعة 17.00
مؤمتر صحفي

عرض يقدمه فريق العمل
مسامهات الوفود
ملخص يق ّدمه الرئيس
حفل عشاء

حفل عشاء

