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 األساسي النظام

 تشرين 22 في والُمنقّح ،1948 تشرين األول من عام 5 الصادر في

  من عام ايلول 27 في مرة آخر ، والُمعدّل1996 األول من عام

2016 

والتي  المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة، إجراءات قواعد ذلك في )بما

 (2019 عاممن  اذار 27في  مرة آخر تم تعديلها

 

 واللوائح

 آخر والتي تم تعديلها ،1996 األول من عام تشرين 22 في الُمنقّحة

 2019من عام  اذار 31 في مرة
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 الطبيعي واردوالم االتحاد الدولي لحماية الطبيعة

فيما ( IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة آراء عن المستخدمة الجغرافية والتسميات النشرة هذه في الموادتعبر ال 

 .حدودها ترسيمفيما يتعلق ب التابعة لها سلطاتلل أو منطقة أو إقليم أو دولة ةألي القانوني الوضعيتعلق ب
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 األساسي النظام

 تمهيد

 :بأن ا  قرارا

  واردوالم لبشريةا الطبيعية والبيئة عالم األحياء وإدارة حفظ على الطبيعية والموارد حماية الطبيعةتنطوي 

 .اإلنسانية الحضارة أسس عليها تقوم التيفي الكرة األرضية و المتجددة الطبيعية

  االستجمام احتياجات لتلبية الالزم واإلطار الروحية الحياة في اإللهام مصادر أحد الطبيعي الجماليعد، 

 .االالت اعتماد البشرية في وجودها علىلتزايد  نتيجة   مضى وقت أي من أكثرأساسية  والتي باتت

  لتطوير مضى وقت أي فعالة أكثر من وسائل إيجاد خالل من العالية ةالحالي معاييرها الحضارةحققت 

 البرية والحياة النباتية والحياة والغابات والمياه على سالمة التربةحيث أصبح الحفاظ  الموارد، هذه واستخدام

 .والثقافية واالجتماعية والتعليمية االقتصادية ضلألغرا حيوية أهمية أمرا  ذا المميزة الطبيعية والمناظر

  يمكن  االتجاه هذا لكنو اإلنسانية المعيشية المعايير خفض إلى حتما   الطبيعية للموارد المتزايد اإلفقارسيؤدي

 الحفاظوأن يدركوا أهمية  الموارد هذه على الكبيراعتمادهم  تماما   الناسيدرك  أن شريطةالرجوع عنه 

 .البشرية وازدهار والتقدم سالمتساعد على ال بطريقة تهاوإدار عليها

 فإن األمم، لجميع حيوية أهميةذو  أمرالحفاظ عليها و الطبيعية والموارد الطبيعة حماية بأن وانطالقا  من القناعة التامة

 الحكومات لمختلفة ا  بالنسبقيم أمرا   كونسي األهداف هذه تعزيز مواصلةب األول المقام في تعنى مسؤولة منظمة قيام

 .المهتمة األخرى والمنظمات المتخصصة ووكاالتها المتحدة ألممبالنسبة لو

 بهذه المعنية والجمعيات والمؤسسات والمنظمات العامة والخدماتالحكومات  أنشأت األسباب، لهذهو ،على ذلك تأكيدا  

االتحاد الدولي  باسم اآلن فعر  يُ  ا  اتحاد ،1948 عام من األول تشرين 5 في فونتينبلو في والتي اجتمعت ،القضايا

تم  ا  أساسي ا  نظام يحكمه والذي"( IUCN"  بِـفصاعدا   اآلن من إليه سوف يشار) الطبيعية والموارد لحماية الطبيعة

 ؛تأسيسه عند أوال   اعتماده

 الفترة في مونتريال في الذين اجتمعوا (IUCNالطبيعية ) والموارد االتحاد الدولي لحماية الطبيعةأعضاء جدّد وقد 

من أجل  حنقّ المُ  األساسي النظام هذال همداواعتمالغايات  هذه تحقيقب التزامهم 1996 عام من تشرين األول 23-13 من

  .(IUCNالطبيعية ) والموارد االتحاد الدولي لحماية الطبيعة حوكمة
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 ينالوضع القانو -الجزء األول

االتحاد الدولي  باسم أيضا   المعروف) IUCNالطبيعية  والموارد يعةاالتحاد الدولي لحماية الطبتم تشكيل  .1

 المدني القانون من 60 للمادة وفقا   الحكوميين وغير الحكوميين لألعضاء دولية كجمعية( لحماية الطبيعة

 .أهدافه مع يتفق فعل بأي القيام له ويجوز قانوني بكيانيتمتع  فإنه بالتاليو ،السويسري

 

 األهداف -الجزء الثاني

 العالم أنحاء جميع في المجتمعاتعلى  (IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أهداف يجب أن تؤثر .2

 الطبيعية للموارد استخدام أييكون  أنوضمان  الطبيعة عوتنوّ  سالمة على حفاظعلى الوتشجعها وتساعدها 

 .من الناحية البيئية ومستداما   منصفا  

 :(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة علىيتعين  األهداف، هذه لتحقيق .3

 ؛حماية الطبيعةل تحالفات إلنشاء وشركائه ومكوناته أعضائه حشد .أ

 البيئية الحياة دعم عمليات وحماية الحيوي التنوع على للحفاظ ألعضائه المؤسسية القدرة تعزيز .ب

 ؛والمحلية والوطنية واإلقليمية العالمية المستويات على

 أعضائه قدرات تعزيز أجل من الحكوميين وغير ينالحكومي األعضاء بين الوطيد التعاون عيتشج .ج

 ؛وشركائه

 ؛البحوث هذه حول معلومات ونشر الطبيعية والموارد الطبيعة بحماية المتعلقة البحوث تشجيع .د

 والقانونية والتربوية العلمية أبعادها ذلك في بما ،الطبيعة حماية قضايا لمناقشة منتدى توفير .ه

 ؛والمحلية والوطنية واإلقليمية العالمية المستويات على والسياسية واالجتماعية قتصاديةواال

 ؛ومكوناته أعضائه لدعم المعلومات وأنظمة الخبراء شبكات تطوير .و

 ؛ومكوناته أعضائه خبرة إلى استنادا   الطبيعة بحمايةالمتعلقة  البيانات ونشر إعداد .ز

 بالفوائد لتمتعمن ا المجتمعات تمكنلكي ت والدولية الوطنية اريةواإلد القانونية األدوات التأثير على .ح

 ؛مستدامة الطبيعية بصورة والموارد الطبيعة التي تمنحها

 السياسات على للتأثير وذلك الدولية والوكاالت الحكومات إلىبعث رسائل توضحية وتوجيهة  .ط

 ؛البيئية

 ؛لدوليةا البيئية القضايا وحل لمناقشة آليات وضع في المساعدة .ي

 الدول عيوتشج الطبيعية والموارد حماية الطبيعةبالمعنية  الدولية االتفاقيات إعداد في المساهمة .ك

 ؛االتفاقيات هذه إلى االنضمام على

 ؛الطبيعية والموارد حماية الطبيعة زيعزى من شأنها تآخر ةمالئم اتإجراء أياتخاذ  .ل
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 .األساسي النظام هذا أحكام تطبيق .م

 األعضاء -الجزء الثالث 

 الفئات

 :في الفئات التالية من الجهات المشار إليها (IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعةيكون أعضاء  أن يتعين .4

 ؛الحكومية والوكاالت الدول .أ الفئة أ:

 ؛االقتصادي أو/و السياسي التكامل منظمات .ب

 ؛الوطنية الحكومية غير المنظمات .ج الفئة ب:

 ؛يةالدول الحكومية غير المنظمات .د

 الفئة ج:

 الفئة د:

 منظمات السكان األصليين؛ .ه

 التابعة. المؤسسات .و
 

 :األساسي النظام هذا في .5

 الدولية الوكالة في أو المتخصصة وكاالتها من أي أو المتحدة األمم في أعضاء   الدول هذه كونت أن يجب .أ

 ؛الدولية العدل محكمةل األساسي النظامبمعنية  أطراف أو الذرية، للطاقة

  ،إذا لزم األمر ، حكومية وإدارات مؤسساتو منظماتعبارة عن  الحكومية الوكاالت تكون أن يجب .ب

 هيكلية لديها التي الدول أو االتحادية الدول وكاالت ذلك في بما الدولة، في الحكم آلية من جزءا   تشكل

 ؛مماثلة

 التي الدولقبل  من فقط تم تشكيلها منظمات االقتصادي أو/و السياسي التكامل منظمات كونت أن يجب .ج

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أهداف ضمن الواقعة بالمسائل يتعلق فيما قانونية أهلية هامنحقامت بِ 

(IUCN)؛ 

 داخل تم إدراجها وجمعيات الوطنية عبارة عن مؤسسات الحكومية غير المنظمات تكون يتعين أن .د

 ؛الدولة

 أو دولتين في تم تنظيمها وجمعيات عبارة عن مؤسسات دوليةال الحكومية غير المنظمات تكون يتعين أن .ه

 ؛أكثر

 السكان األصليونها أنشأ وجمعياتمؤسسات  السكان األصليين عبارة عنتكون منظمات يجب أن  .و

 ؛همنهوض بمجتمعاتلل

 غير مدرجة دولية،و وطنية حكومية غير منظماتو حكومية وكاالت سسات التابعةالمؤ كونت أن يجب .ز

 .أو ج أ أو ب تاالفئت في

 القبول
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االتحاد الدولي لحماية  في أعضاء   االقتصادي أو /و السياسي التكامل منظمات أو الدول يمكن أن تصبح  .6

، وتصبح عضويتها األساسي لنظامل بانضمامها لالتحاد العام المدير إخطارعن طريق ( IUCN) الطبيعة

 .فاعلة عند دفع مستحقات العضوية في السنة األولى

ومنظمات السكان األصليين  والدولية الوطنية الحكومية غير الحكومية والمنظمات الوكاالت ن أن تصبحيمك .7

 :أن المجلس قرري ( عندماIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أعضاء  فيمؤسسات التابعة وال

 .يدعمهاو (IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أهداف الطلب مقدم يشارك .أ

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أهداف تحقيقالرئيسية القيام بِ  الطلبمقدم احد اهم اغراض كون يأن  .ب

(IUCN) الطبيعية والموارد حماية الطبيعةبالمتعلقة  باألنشطة حافل سجل وان يكون لديه. 

 :ما يلي كبير حد إلى الطلب مقدم وسجل أهدافأن تجسد  .ج

i. هماالأو ك أحدهما الطبيعة، وتنوع سالمة على الحفاظ: 

ii. من الناحية البيئية ومستدام منصف بشكل الطبيعية لمواردا استخدام ضمان. 

iii.  االتحاد الدولي لحماية  أهداف تحقيق على تهاومساعد هاوتشجيع في المجتمعات التأثير

 .(IUCN) الطبيعة

لحماية االتحاد الدولي  أنشطة أو أهداف مع تتعارض بأنشطة يقوم أوا أهداف الطلب مقدم يتبنى ال .د

 .(IUCN) الطبيعة

  1.اللوائح في عليه منصوص هو كما للعضوية األخرى المؤهالت الطلب مقدم يستوفي .ه

 :بما يلي المجلس يقوم ،الُمقدم طلبالقبول  قبل .8

 يتم تقديمه؛ اعتراض أي في والنظر قدمالمُ  الطلبب عضاءاأل إخطار .أ

  2.اللوائح في عليها المنصوص والمعايير اإلجراءات اتباع .ب

 .األصوات ثلثي بأغلبية الطلب ُمقدّمقبول طلب  للمجلس يجوز .9

مؤهلين  أعضاء عشرة لب  قِ  من عضويةقبول طلب  بشأن المجلسقرارت  من قرار أيفي  الطعن يجوز  .10

حماية ل العالمي لمؤتمرل يحقالطعن،  هذا لمثل  3.اللوائح في المحددة الفترة خاللوالمنتخبين  لتصويتل

األعضاء  أصوات ثلثي بأغلبية المجلس قرار عكس"( العالمي المؤتمر" باسم بعد فيما إليه والمُشار) الطبيعة

 .ج مجتمعتين من الفئتين ب و األعضاء أ وأغلبية ثلثي أصوات فئةال من

أي طلب تم رفضه من قبل . سنوات ثالثإال بعد  المجلس قِب ل من هال يجوز إعادة تقديم طلب تم رفض  .11

. سنوات إال بعد خمس طلب اخرإعادة تقديم له ال يجوز ض الطعن من المؤتمر العالمي المجلس وتم كذلك رف

                                                           
 6 إلى 4 من اللوائح انظر  1
 20 إلى 4 من اللوائح انظر  2
 19الالئحة  انظر  3
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 وأوصى أخرى مرة طلبالبإعادة تقديم  العالمي المؤتمر قِب ل من رفض عضويته تم طلب مقدم قام إذا

 .هالتخاذ قرار بشأن العالمي المؤتمر إلى المعاد تقديمه الطلبهذا  يتم تحويل ،بقبول طلبه المجلس

 األعضاء وواجبات حقوق

 :أمور أخرى جملة من بينلألعضاء  يحقأ.  .12

i. ؛العالمي المؤتمر في المشاركة 

ii. ؛حسب ما يكون مالئما   لألعضاء اإلقليمية المنتديات في أو واإلقليمية الوطنية اللجان في المشاركة 

iii. ؛جدد أعضاء طلب قبولفيما يتعلق ب الرأي إبداء 

iv.  الدولي لحماية الطبيعة االتحاد وأنشطة ميزانيةمعرفة (IUCNبصورة ) ؛منتظمة 

v. االتحاد الدولي لحماية الطبيعة مكوناتإلى  نظرهم وجهات إيصال (IUCN)؛ 

vi.   االتحاد الدولي لحماية  منشورات من نسخ الحصول على ،معقولة رسوم ومقابل مطلبه على بناء

 ،الرسمية (IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعةاجتماعات  ت( وسجالIUCN) الطبيعة

 .المغلقة االجتماعاتباستثناء 

 :في الحق أيضا   و"ج" "أ" و"ب" الذين ينتمون إلى الفئات لألعضاء يكونب. 

i. في انتخابهمليتم  اللجان ورؤساء الصندوق الرئيس وأمين لمنصب المجلس عضويةل نمرشحي اقتراح 

 ؛العالمي المؤتمر

ii. ؛رئيسال ليتم انتخابهم لمنصب الميالع المؤتمر إلى بشكل مباشر مرشحين تنسيب 

iii. ؛اإلقليميين ليتم انتخابهم لمنصب المستشارين العالمي لمؤتمرل مرشحين تنسيب 

iv. ؛لعالميا المؤتمر إلى االقتراحات تقديم 

v. البريدي االقتراع طريق عن أو العالمي المؤتمر جلسات في التصويت. 

 االلتزام في: أمور أخرى جملة من بينيحق لألعضاء  .ج

i. االتحاد الدولي لحماية الطبيعة وحوكمة وأنشطة أهداف وتيسير دعم (IUCN)؛ 

ii. االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أهداف التي تدعم أنشطتهمعن  المتاحة المعلومات تقديم 

(IUCN إلى )االتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN،) طلبه. على بناء  و 

iii. 4للوائحا في عليه المنصوص النحو على العضوية رسوم دفع . 

iv. االتحاد الدولي لحماية الطبيعةإلى الالزمة علومات الم تقديم (IUCN ) المبالغ حسابمن اجل 

 .المستحقة

                                                           
 26 إلى 22 من اللوائح انظر  4
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 واالنسحاب والفصل ؤهاوإلغا العضوية تعليق

13.  

يتخلف العضو عندما  تلقائيا واالقتراحات والتصويتما يتعلق باالنتخابات في عضوال حقوقتعليق يجب  .أ

 المؤتمر إلى األمر يجب إحالة عامين،هذا العضو ل مستحقاتتأخرت  إذا. واحد ملعا همستحقاتعن دفع 

بناء  على شروط  لغاءأن يتم اإل يتعين. المعني لعضول ةالمتبقي حقوقال جميع لغيي يمكن أن الذي العالمي

 .العالمي المؤتمر يحددها

يسدد مستحقاته  للعضو الذي لم ةالمتبقي الحقوق إلغاءب العالمي المؤتمر قرارعلى   عام مرورفي حال  .ب

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعة من منسحبا   العضو يعتبر هذا المالية لغاية صدور قرار االلغاء

(IUCN). 

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أهداف مع فعليا تنسجم ال مستمرة بطريقة عضو أي إذا تصّرف .ج

(IUCN،)  المجلس لىع العضو هذا فصل أو تعليق اقتراحيمكن: 

i.  األعضاء الدول إحدى أو االقتصادي أو /و السياسي التكامل من منظمات منظمةفي حال: 

 ؛األعضاء الدول من األقل على دولتين بواقع

ii.  عشرة عن يقل ما ال أو )ج(:  )ب( الفئة من عضو أي أو( أ) الفئة من آخر عضو أيفي حال 

ذه المجموعة ما ال يقل عن خمسة ضاء من الفئتين )ب( و)ج( مجتمعتين، وأن تضم هأع

 أعضاء من نفس الفئة التي ينتمي إليها العضو المقترح تعليق عضويته أو فصله؛

iii.  مؤهلين للتصويتأعضاء عشرة  عن يقل ال ما : (د) الفئة من عضوفي حال. 

 :للمجلس يجوز األصوات، ثلثي بأغلبية .د

i. أو العضوية تعليقببا  يبين أن س يوما   تسعين غضون فيان يقدم  المعني العضو طلب منأن ي 

  .الفصل غير مبرر

ii. المجلس بِنيّة ذلك العضو بإعالم ،إجابة قام العضو باإلدالء بها أي في النظر بعد ،أن يقرر 

 .العالمي المؤتمر قِب ل من للتصويت اقتراح تقديمبالقيام ب

 المدير باإلشارة إلىجلس الم قرارب تبليغه تاريخ من يوما   تسعين غضون فيفي حال عدم قيام العضو  .ه

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعة من منسحبا   ذلك العضو يعتبر تصويت،ال إجراءبأن يتم  برغبته العام

(IUCN). 

 :تصويت إجراء المعني العضو طلب إذا .و

i. تتعلق بالعضو تفسيرات أيمرفقا  ب ،فصله أو عضويته لتعليق اقتراح بتقديم العام المدير يقوم، 

 ؛للتصويت المؤهلين اءاألعض إلى

ii. عضوكان ال حال في -القراراتخاذ و الدولي للمؤتمر التالية الدورة في إجراء التصويت يجب 

)أ(  الفئة من بها المدلى األصوات ثلثي بأغلبية ()أ( أو الفئة )ب( أو الفئة )ج الفئةإلى 

حال كان العضو ؛ وفي وبأغلبية ثلثي األصوات المدلى بها من الفئتين )ب( و)ج( مجتمعتين
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 األعضاء جميعمن قبل  بها المدلى األصوات ثلثي بأغلبيةيتم اتخاذ القرار من الفئة )د( 

 ؛للتصويت المؤهلين

iii. تكامل منظمة فصل أو عضوية اقتراح تعليق على التصويت فقط األعضاء للدول جوزي 

 ؛عضو دولة أو اقتصادي أو /و سياسي

iv. في النقطة عليه منصوص هو ما باستثناء (iii )،فقط )أ( الفئة من لألعضاء يجوز أعاله 

، ويجوز أ الفئةالذين ينتمون إلى  األعضاء أحد فصل أو عضوية تعليق اقتراح على التصويت

لألعضاء من الفئة )ب( و)ج( )مجتمعتين( التصويت على اقتراح تعلق عضوية أو طرد 

 .عضو ينتمي إلى الفئة )ب( أو )ج(

من  وقت أي في( IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة عضوية من االنسحاب عضو ألي يجوز .ز

استرداد أي  بالمنسح للعضو يحق ال. الغرض هذايتعلق ب العام المدير إلى خطي إشعار خالل تقديم

 .المدفوعة العضوية رسوم نتعويضات ع

 القبول إعادة

جميع تتوفر لديه ( IUCN) يعةاالتحاد الدولي لحماية الطب في سابق عضو أي إعادة قبولللمجلس جوز ي  .14

 .5للوائح وفقا   ،مرة أخرى عضويةالالالزمة لقبول  مؤهالتلا

 المنظمة -الجزء الرابع 

 :( هيIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة عناصر .15

 ؛المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة .أ

 ؛المجلس .ب

 ؛لألعضاء اإلقليمية والمحافل واإلقليمية اللجان الوطنية .ج

 ؛اللجان .د

 ؛ألمانة العامةا .ه

 :(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة المتضمنة في مناطقال يجب أن تضم .16

 ؛إفريقيا .أ

 والوسطى؛الجنوبية  أمريكا .ب

 ؛الكاريبي البحر ومنطقة الشمالية أمريكا .ج

 ؛آسيا وشرق جنوب .د

 ؛آسيا غرب .ه

                                                           
 6الالئحة  انظر  5
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 ؛اأوقيانوسيقارة  .و

 ؛آسيا ووسط وشمال أوروبا شرق .ز

 .أوروبا غرب .ح

من منطقة إلى  دولة أي نقل يجوز ال. 6اللوائح في مدرجة المناطق هذه في الواردة لالدو تكون أن يجب .17

 .العالميالمؤتمر  موافقة دون أخرى

 المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة -الجزء الخامس 

 .(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة في تجمع إداري أعلىيعتبر  العالمي المؤتمر أن .18

 

 

 البنية

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أعضاءمن  حسب األصول معتمدين ممثلينمن  العالمي ؤتمرالم يتألف .19

(IUCNالمجتمعين في الدورة ) .أن يمثلوا و)ج( و)ب( )أ( الفئات من األعضاء الدول ممثلي على يتعين 

 الي.التو على ،العالمي لمؤتمرفي ا  والسكان األصليين الحكومية وغير الحكوميةالمنظمات  فئات

 المهام

 :في أمور أخرى جملة من بينالعالمي  المؤتمر مهام تتمثل .20

 .(IUCN) تحاد الدولي لحماية الطبيعةلال العامة السياسة تحديد .أ

االتحاد  بأهداف تتعلق مسألة أيفيما يخص  والدولية الوطنية والمنظمات الحكومات إلى توصيات تقديم .ب

 .(IUCN) الدولي لحماية الطبيعة

 :المقدمة من قبل تقاريرال اسةودر استالم .ج

i. االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أنشطة حول العام المدير (IUCN) منذ المشمولة الفترة خالل 

 ؛العالمي للمؤتمر السابقة الدورة انعقاد

ii. تحاد الدولي لحماية الطبيعةلال المالية الشؤون حول الصندوق أمين مع العام المدير 

(IUCN)؛ 

iii. ؛اللجان رؤساء 

iv. ؛بها المعترف والمحافل اإلقليمية جانالل 

 ؛المدققة الحسابات على والموافقة الحسابات مدققي تقرير استالم .د

                                                           
 لوائحال قلحمو 63 الالئحة انظر  6
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والموافقة  العالمي للمؤتمر التالية العادية الدورة حتى الممتدة للفترة المالية والخطة البرنامج في لنظرا .ه

 عليها؛

 ؛(IUCN) الطبيعةاالتحاد الدولي لحماية  عضاءأل األرصدة المستحقة تحديد .و

 ؛ووالياتها اللجان عدد تحديد .ز

 ؛اللجان ورؤساء يناإلقليمي الصندوق والمستشارين الرئيس وأمين انتخاب .ح

 ؛حسب ما يراه مناسبا الفخريين المسؤولين انتخاب .ط

 ؛أكثر أو واحد حسابات مدقق تعيين .ي

 .(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أعضاء وفصل عضوية بتعليق قرار اتخاذ .ك

 ؛الطعون لبت فيا .ل

 وضمان استخدام الطبيعة وتنوع سالمة على للحفاظ السبل أفضلفيما يتعلق ب للنقاش عام منتدى توفير .م

 .بيئيا   بشكل منصف ومستدام الطبيعية لمواردا

 .األساسي النظام هذا يتم تكليفها بموجب أخرى مهام أية تنفيذ .ن

 المضيفة الدولة ومسؤولية العالمي المؤتمر انعقاد مكان

 المؤتمر دورات إحدى استضافة على توافق أخرى دولةأي  في أو سويسرا في العالمي المؤتمر يتم عقد .21

 :بشرط العالمي

 ؛تمييز دون الدولة تلكفي  العالمي المؤتمر حضور لهم يحق الذين األشخاص جميعالموافقة على  .أ

 العالمي المؤتمر جلسات في التعبير حرية في العالمي المؤتمر في المشاركين جميع ضمان حق .ب

 ؛بها المرتبطة واالجتماعات

 ؛العالمي للمؤتمر الالزمة والمعدات المواد وعودة دخول الالزمة لتسهيل الجهود كافة بذل .ج

 بين خطية تفاهم لشروط وفقا   العالمي المؤتمر عمل لسير الالزمة األخرى المتطلبات جميع توفير .د

 .المضيفة ( والدولةIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة

 من متنوع ممكن نطاق أوسع بحيث يشمل الدولي المؤتمر دورات عقد الذي سيتم فيه المكان اختيار يتم .22

 .األقاليم

 الدورات

 دورة كل انعقاد ومكان موعد تحديد -األعضاءقبل  من المقدمة االقتراحات في النظر بعد -للمجلس يجوز .23

االتحاد  أعضاء إلى المجلس قرار غبالالعام إ يتعين على المدير حيث ،العالمي للمؤتمر استثنائيةو عادية

 .دورة كل من األقل على أشهر تسعة قبل المؤقت، األعمال جدول مع ،(IUCN) الدولي لحماية الطبيعة
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المنتدى العالمي  عادية دورة كل تشمل ، بحيثسنوات أربع كل مرة عادية دورة في العالمي المؤتمر يجتمع .24

 األعضاء. الدول وجمعية الطبيعةلحماية 

 :في حال العالمي للمؤتمر استثنائية دورة عقديتعين  .25

 و)ج( مجتمعتين؛ )ب( تينالفئ أو )أ( الفئةممن ينتمون إلى  األقل على األعضاء من ُخمس ُطِلب ذلك .أ

 .لذلك ضرورة المجلس رأى .ب

 أن يترأس شخص ألي يجوز ال. العالمي المؤتمر جلسات رئاسة الرئيس، نواب أحد أو الرئيس، يتولى .26

 .يكون فيها مرشحا   انتخاباتعلى  ملتتش التي الجلسات

 االنتخابات

 من ترشيح على بناء   من قبل المؤتمر العالمي اللجان ورؤساء الصندوق وأمين الرئيسانتخاب  يجب .27

مناطق  الثث من لتصويتل مؤهال   ا  عضو أربعينمن قِب ل  رئيسلل ترشيحات إجراء أيضا   يمكن، والمجلس

 .7اللوائح في المقررة الفترة غضون في األقل، على

 .8واللوائح 39 للمادة وفقا  من قبل المؤتمر العالمي  اإلقليميين انتخاب المستشارين يجب .28

 اإلجراءات قواعد

29.  

 9.األساسي النظام في هذا العالمي المؤتمر إجراءات قواعد تم إرفاق .أ

 وإذا ،إجرائيا   اقتراحا   العالمي للمؤتمر التوجيهية اللجنة ىإل يقدم أن لتصويتمؤهل ل عضو ألي يجوز .ب

 أو التوجيهية اللجنة يتعين على. المجلس إلى تقديمهفإنه يقوم ب العالمي، المؤتمر جلسة قبل ذلك كان

 :مقترح قرار التصويت كوني أنب العالمي المؤتمر وصيأن ت المجلس

i.   األصلية بصيغته مقبوال. 

ii.   عدّلةالمُ  ةتبصيغ مقبوال. 

iii. . مرفوضا 

 .اإلجراءات قواعد لتعديل مقترح قرار للتصويت تقديم للمجلس يجوز .ج

 .البسيطة باألغلبية يتم اتخاذه العالمي المؤتمر من قرارا   اإلجراءات قواعد على تعديل أي يتطلب .د

                                                           
 32 الالئحة انظر  7
 40 إلى 36 الالئحة انظر  8
تم تعديل قواعد اإلجراءات الخاصة بالمؤتمر العالمي لحماية الطبيعة والملحقة بالنظام األساسي من خالل االقتراع   9

تمر العالمي لحماية ؛ من قبل المؤ2012أيار من عام  5( في IUCNالبريدي ألعضاء االتحاد الدولي لحماية الطبيعة )

؛ ومن خالل االقتراع اإللكتروني ألعضاء االتحاد الدولي لحماية الطبيعة 2012أيلول من عام  14الطبيعة في 

(IUCN في )13؛ ومن خالل االقتراع اإللكتروني من قبل االتحاد الدولي لحماية الطبيعة في 2015نيسان من عام  27 

 2016أيلول من عام  10لمؤتمر العالمي لحماية الطبيعة في ؛ ومن قبل ا2015تشرين األول من عام 
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 اإلجراءات. قواعد تعديل التعديل، عند هذا نفاذ تاريخ العالمي تحديد المؤتمر على يتعين .ه

 يتالتصو

 .التصويت في فقط الحق و)ج( )أ( و)ب( الفئات يكون لدى أعضاء .30

 للحصول على معا   )ج(الفئة  منأصوات األعضاء و)ب( الفئة  منأصوات األعضاء  يتم حساب)أيضا (.  30

 مشترك(.نتيجة تصويت مجتمعة )تصويت 

 من البسيطة باألغلبية العالمي المؤتمر قرارات يتم اتخاذ األساسي، النظام هذا في ذلك خالف على ينص لم ما .31

 .من الفئة )أ( والفئتين )ب( و)ج( مجتمعة األصوات

 .صوتا   التصويت عن االمتناع يُحتسب ال .32

 .اإلجراءات قواعد في عليه المنصوص النحو على الخيارات متعددة االنتخابات تكون أن يجب .33

 :التالي النحو على الحكوميين ألعضاءتكون حقوق التصويت ل .34

 ة،يالحكوم وكالةالأعضاء  يعبر أحدها عن مجموعة أصوات، ثالثة عضو دولة كل يكون لدى أن يجب .أ

 ؛الدولة تلكل وجدت، إن

 الدولة ( داخلIUCN) تحاد الدولي لحماية الطبيعةة لاليالحكوم وكالةالأعضاء أن يكون لدى  يجب .ب

 ؛يعبر عن المجموعة احدو صوت (IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعةعضو في  دولة ال تعد التي

 هذهعندما تكون و ،عضوا   اقتصادي أو /و سياسي تكامل منظمة منأكثر  أو واحدة ةدول عندما تكون .ج

 دولالو المنظمةفإنه يتعين على  ،(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعةفي  عضو بحد ذاتها المنظمة

 الدول يتجاوز مجموعهم عدديث ال بح التصويت في حقوقهم ممارسة نمط في البت هافي األعضاء

 .المنظمة تلك إلى المنتمين( IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعةفي  عضاءاأل

 :التالي النحو على الحكوميين ألعضاء غيرتكون حقوق التصويت ل  .35

 ؛صوت واحدلها الوطنية  الحكومية غير المنظمات كل منظمة من .أ

 .صوتانلها لدولية ا الحكومية غير المنظمات كل منظمة من  .ب

 كل منظمة من منظمات السكان األصليين لها صوت واحد. .)أيضا ( 35

 القرارات مراجعة

 :عندما العالمي المؤتمرقرارات  من قرار يتم اتخاذ أي .36

 دورة فيمجتمعتين و )ج(  )ب( أو )أ( اتالفئ من أي في األصوات مجموع نصف من تم تمثيل أقلي .أ

 تلك، العالمي لمؤتمرا

 العالمي. المؤتمر قبل األعضاء على الموّزع األعمال مطروحا  في جدول كون الموضوعال ي .ب
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 المؤتمر قرارات توزيعتاريخ  من يوما   تسعين يتجاوز ال موعد في -البريدي باالقتراع شريطة إقرارها وتأكيدها

في حال . األقل على مناطق الثث من لتصويتل مؤهال   وا  عض أربعين عن يقل ال ما لب  قِ  من ذلك بلِ طُ إذا  -العالمي

 .العالمي المؤتمر قرار تعليق يتم التأكيد هذا مثل الحصول على معد

 المجلس -الجزء السادس 

 المسؤوليات واألدوار

 :العالمي المؤتمر سياسة اتوتوجيهات سلطبموجب   .37

لي لحماية االتحاد الدو شؤون جميع على العامة والرقابة اإلشراف مسؤولية المجلس تقع على عاتق .أ

 .(IUCN) الطبيعة

 األحكام من وغيرها 46 المادةالتي نصت عليها  محددةال للمهام وفقا   –المجلس أدوار تتمثلأن  يجب .ب

 :بـ -األساسي النظام هذا من الصلة ذات

i. االتحاد عملالمتعلقة ب السياسات وتوجيه ةاالستراتيجي اتالتوجه تحديد. 

ii. بشكل خاص العام والمدير ككل االتحاد عناصر أداءبفيما يتعلق  والتوجيه اإلشراف توفير، 

 .عناصره بين التماسك تشجيعو

iii. أهداف تحقيقفيما يتعلق ب لهم ووضع اعتبار االتحاد أعضاءتجاه  االئتمانية بمسؤولياته الوفاء 

 اد.االتح

iv. االتحاد الدولي لحماية الطبيعة وسياسات أهداف إيصال في العام المدير دعم (IUCN،) 

 .العالمي ( إلى المجتمعIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة جوبرنام

 البنية

 :من المجلس أعضاءيتكون   .38

 ؛الرئيس .أ

 ؛الصندوق أمين .ب

 ؛اللجان رؤساء .ج

 ؛اإلقليميون المستشارون .د

 لب  قِ  من يتم تعيينه (IUCN) تحاد الدولي لحماية الطبيعةلال فيها مقر يوجد التي الدولة من مستشار .ه

 ؛إقليمي ستشارمنتخبا  كم الدولة تلكمن  مستشارالأاّل يكون  شريطة المجلس،

 .والمهارات المناسبة والمصالح المؤهالت أساس على المجلس يتم اختياره من قِب ل ،آخر مستشار .و

 تشارينسالم عدديتعين أن يكون . ا  إقليمي ا  مستشار نووعشر ثمانية مجموعه ما هناك يكون أن يجب  .39

 وثالثة ،والوسطى الجنوبية مريكاأل( 4) وأربعة فريقيا،إل( 4) أربعة: التالي النحو لىع منطقة لكل المنتخبين
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 آسيا، لغرب( 3) وثالثة آسيا، وشرق لجنوب( 5) وخمسة الكاريبي، بحر ومنطقة الشمالية ألمريكا( 3)

 .ياآس ووسط وشمال أوروبا شرقل( 3) وثالثة أوروبا، غربل( 3) وثالثة ألوقيانوسيا،( 3) وثالثة

 .الدولة نفس من فقط للجان ورئيسين إقليمي واحد مستشار يُسمح بوجود .40

 للمؤتمر العادية الدورة ختام من اللجان ورؤساء اإلقليميين الصندوق والمستشارين الرئيس وأمين واليةتمتد  .41

الذي يتم  ستشارالم يقوم. العالمي للمؤتمر القادمة العادية الدورة ختام حتى خاللهانتخابهم  تم الذي العالمي

 .نيآخر ينمستشار انتخابفيها  يتم التي المدة من المتبقية لفترةخالل ا عملبِال تعيينه

 ال المادة، هذه غرضلِ . متتاليتين كاملتين واليتين من ألكثر المنصب نفسفي  المجلس أعضاء ال يمكن تعيين .42

 المجلس. في  منصب العضوية شغلتمضي قبل  التي المدةيتم احتساب 

 الصندوق والمستشارين أمينلرئيس وفي مناصب ا تصبح متاحة  شواغر أية يمأل أن للمجلس جوزي .43

 .في المنصب المعنيللحفاظ على التوازن  ذلكو ،اللجان ورؤساء اإلقليميين

 ننيابة ع التصويت يكون لهم الحق في ، حيثالمجلس اجتماعات في المشاركة اللجان رؤساء نوابلِ  يحق .44

 .ي حال تعذّر حضور أولئك المذكورين أخيرا  ف رؤساء لجانهم

 .اجتماعاته إلى مراقبين دعوة للمجلس يجوز .45

 المهام 

 :أمور أخرى جملة ضمن المجلس مهام تشمل .46

 المؤتمر من قِب ل التي تم وضعها( IUCN) تحاد الدولي لحماية الطبيعةلال العامة لسياسةالخضوع ل .أ

 ؛ياسةللس تكميلية توجيهية مبادئ وتحديد العالمي

 ؛(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة بأهداف المتعلقة الهامة القضايا حول البيانات ونشر اعتماد .ب

التوجيه االستراتيجي، بالتشاور مع األعضاء، فيما يتعلق بوضع مشروع برنامج االتحاد العالمي  تقديم .ج

 مر والموافقة عليه؛الذي يجرى كل أربع سنوات لتقديمه إلى المؤت( IUCN)الطبيعة  لحماية

 بشأن العالمي ( والمؤتمرIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أعضاء إلى وتوصيات تقارير ميتقد .د

 ؛(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة بِأنشطة تتعلق مسألة أي

 ؛البرنامج بانتظام تنفيذ واستعراض التالي وميزانية العام على برنامج الموافقة .ه

 ؛اللجان عمل استعراض .و

إعداد و والمصروفات اإليرادات حساب مع جنب إلى جنبا   العام للمدير السنوي التقرير على الموافقة .ز

 ؛العام نهاية في الميزانية

 ؛ومع أعضائها معها والتشاور واإلقليمية الوطنية اللجانب االعتراف .ح

 إلى عضوية فئة نم (IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أعضاء ونقل باألعضاء االعتراف .ط

 ؛أخرى
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 الواجبة المراعاة مع ماختياره تمي بحيث أعضائه، بين للرئيس من نواب أربعة إلى يصل عدد انتخاب .ي

 ؛الجنسين بين والتوازن الجغرافي للتوزيع

 ؛العام المدير عمل وتقييم تعيين .ك

 قِب ل من رحاتمقت ةأي في النظر بعد اللجان ورؤساء الصندوق الرئيس وأمين لمنصب مرشحين ترشيح .ل

 ؛(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أعضاء

، اللجنة تلك من قِب ل رئيس الترشيح لجنة معنية باستالم لكل التوجيهية واللجنة الرئيس نائب تعيين .م

 نهاية قبل -اللجنة  رئيس من اقتراح على بناء   - التوجيهية اللجنة عضويةتغيير  أو تأكيدباإلضافة إلى 

 ؛عقب المؤتمر الثانية الكاملة تقويميةال السنة

 ؛الذي تم تعيينه المستشار اختيار .ن

 ؛القانوني المستشار تعيين .س

 مقترحات قرارات التصويت بشأن (IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أعضاء إلى تقرير تقديم .ع

 ؛(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ميزانية أو برنامج على جوهريا   تؤثر التي

 لكللمقترحات قرارات التصويت  عمل وفريق عن االنتخابات مسؤولشخص تحضيرية و لجنة تعيين .ف

 ؛العالمي المؤتمر دورات من دورة

 ؛األساسي النظام وهذا العالمي المؤتمر قِب ل من إليه يتم إسنادها أخرى مهام أية تنفيذ .ص

 .(IUCN) دولي لحماية الطبيعةاالتحاد ال فعاليّات في للمشاركة رسوما   يضع أن للمجلس يجوز .47

 المؤتمر صالحياتتكون من  إجراءات اتخاذ األصوات، ثلثي بأغلبية للمجلس يجوز االستثنائية، الظروف في .48

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أعضاء يتعين إخطار ،الحاالت هذه مثل في. حسب النظام األساسي العالمي

(IUCN) فئةال في للتصويت المؤهلين األعضاء غالبية أشار إذا. جراءاتاإل هذهب فورا   للتصويت المؤهلين 

 فإنه يتعين ،اإلشعار تاريخ من يوما   تسعين خاللموافقتهم  عدم إلى )أ( أو في الفئتين )ب( و)ج( مجتمعتين

 .اإلجراءات إلغاء

 لجنه االداريه المصغره الدائمهال

 اجتماعات بين خالل الفترات الممتدة المجلس سلطة وتحتعن  نيابة تصرفي مكتب بإنشاء المجلس يقوم .49

 .المجلس

 العمل ومجموعات اللجان

50.  

 والبرامج السياسات لجنة -على تقتصر ال ولكن -تشمل عمل، ومجموعات لجان تعيين للمجلس يجوز .أ

  التعيينات هذهمن  أي ولجنة الحوكمة والدوائر االنتخابية، ويجب أن تسعى والتدقيق، المالية واللجنة

 .(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة عاتتنومن  وغيره الجغرافي التنوع عكسإلى ِ
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تقييم وسيتم إعادة  المجلس مدة من األول للنصف العمل ومجموعات اللجان هذه رؤساء انتخاب سيتم .ب

 .المدة منتصف في أهليتها

 االجتماعات

 الضرورة اقتضت كلما للمجلس اجتماع عقد للرئيس يجوز. سنويا   األقل على واحدة مرة المجلس يجتمع .51

 للمجلس، اجتماع عقد من الرئيس لم يتمكن إذا. المجلس أعضاء ثلث من قِب ل ذلك بلِ طُ  إذا بذلك القيام ويجب

 .بذلك الرئيس نواب أحديقوم  يمكن أن

 وميق المصالح، في تضارب وجود حال في أو الرئيس، حال غياب فيو ،المجلس اجتماعات الرئيس يترأس  .52

 بِتولّي الحاضرين المجلس أعضاء من قِب ل الذي يتم اختياره المجلس أحد أعضاء أو الرئيس نواب أحد

 .الرئاسة

 النحو على الصندوق وأمين الرئيس ونواب الرئيس وواجبات المجلس يتعين أن تكون قواعد إجراءات  .53

  10.اللوائح في عليه المنصوص

 والتصويت النصاب

 تحقق عدم حالة في. القانوني النصاب -بالوكالة أو شخصيا الحاضرين سواء -لسالمج أعضاء يشّكل نصف  .54

 إعداد لحاضرينل يجوز األصول، حسب المنعقدمجلس من اجتماعات ال اجتماعأي  في القانوني النصاب

 .يالبريد االقتراع من خاللبند  كل في للبت المجلس أعضاء جميع على وتعميمها القرارات مسودة

 من البسيطة باألغلبية مجلسال قرارات اتخاذ ينبغي األساسي، النظام هذا في ذلك خالف على ينص لم ما  .55

 األصوات،عدد  تساوي حالة وفي واحد، صوتالتصويت بِ  المجلس أعضاء من عضو لكل يحق. األصوات

 .الحاسم التصويتب يدليأن  االجتماع رئيسل يجوز

 .أصواتك التصويت عن تناعاالم يجوز احتساب ال المجلس، في التصويتعند  .56

  الوكالة

 المجلس في آخرين أعضاء توكيل  المجلس ألعضاء يجوز المجلس، اجتماع حضور إمكانية عدم حال في .57

 يجوزال . ةلاالوك في الواردة لتعليماتبا المتثالامع  عنهم، نيابة والتصويت للتحدث خطية عن طريق وكالة

  11.اللوائح في المقررة التالوكا عدد من أكثر أن يتحمل المجلس لعضو

 الشفافية

االتحاد الدولي  ألعضاء متاحة يتعين أن تكون محاضر االجتماعات، وبِشفافية المجلس أعمال تنفيذينبغي  .58

 في المناقشات تكون يمكن أن. لهم القراراتفيما يتعلق ب تقرير لارسيتعين إ( وIUCN) لحماية الطبيعة

 .ه المجلسيقرر ى ماوذلك بناء عل سرية مغلقةال جلساتال

 المجلس أعضاء واجبات

                                                           
 88و( ج)48و 51 اللوائح انظر  10
 56الالئحة  انظر  11
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 حرصب( IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة خدمةب ا  أساسي ا  التزام المجلس أعضاء يلتزمأن  يتعين  .59

 .ونزاهة

 التي ينظر فيها المسائلفيما يتعلق ب المصالح في محتمل تضارب ةأي عن الكشف المجلس أعضاء يتعين على  .60

 .المسائل هذه على والتصويت المناقشة في المشاركة نع االمتناعمع  المجلس

 قانونية مصلحة أي فيها قريبهل أو لهيكون  مسألة أي على التصويت المجلسمن أعضاء  عضوي أل يجوز ال  .61

 .مالية أو

 وليس الشخصية ( بصفتهمIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة خدمة المجلس على أعضاء يتعين  .62

 .التي ينتمون إليها منظماتال أو دولالعن  كممثلين

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعة من مكافأة أي على الحصول المجلس أعضاء من عضو ألي يجوز ال  .63

(IUCN)واجباتهم أداء جّراء التي يتكبدونها النفقات تعويض يجوز ، لكن. 

 المناصب الشاغرة 

 متتالية اجتماعات ثالثة عن العضو هذا بغا إذا ة الحالعبطبيشاغرا   المجلس أعضاء أحد منصبيصبح   .64

 .المجلس من إجازة أخذ دون للمجلس

 وفصله المجلس أعضاء عضو من عضوية تعليق

 ييجوز أل ،العضو ذلك واجبات مع بشكل كبير تتفق ال المجلس بطريقة من أعضاء عضو أي إذا تصّرف  .65

 ةتاحينبغي إ ، لكنتعليق عضويتهبِ  المجلس اقتراح قيام الرئيس نائب أو والرئيس المجلس عضوين في

 للمجلس يجوز ،والردود دعاءاتاإل من كل وبالنظر إلى .إليه الموجهة دعاءاتاإل على للرد للعضو فرصةال

 عضويته من قيعلالذي تم ت العضو احتج إذا. بها المدلى األصوات ثلثي بأغلبية ية العضوعضو يعلق أن

 بتعليق المجلس قراريجوز إحالة  القرار، صدور من ما  يو ثالثين خالل عضويته على تعليق المجلس

 لم إذا ، أماالبريدي االقتراعواسطة ب هلتأكيد( IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أعضاء إلى العضوية

 في حال .مفصوال   مجلسال عضو يعتبر المجلس، قرار تأكيد تم إذا أو ،من هذا القبيل اعتراض يتم تقديم أي

 .العضوعضوية تثبيت  إعادة تمت ،من خالل االقتراع البريدي المجلس العضوية في تعليق تأكيدعدم 

 والمحافل اإلقليمية واإلقليمية الوطنية اللجان -الجزء السابع 

 تنظيم المنطقة من جزء أو منطقةال أو دولةال ( داخلIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ألعضاء يجوز .66

 بين التعاون لتسهيل ممثليهم ( أوIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة عضاءأ على ةقتصرالم اللجان

 برنامج في األعضاء ومشاركة (،IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة عناصربين  تنسيقالو األعضاء،

 أو ةالوطني اللجان هذه مثل إنشاءب اقتراح ميقدينبغي ت. (IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة وحوكمة

  12.للوائح وفقا   اإلقليمية

 :المجلس .67

 ؛منطقة من جزء أو معينة لمنطقة إقليمية واحدة ولجنة للدولة، فقط وطنية واحدة بِلجنة أن يعترف يجب .أ

                                                           
 63حتى  61اللوائح من  انظر  12
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 .مناسبةالمجلس  يراها التي وبالشروط محددة ألغراض قليميةاإل بِاللجان يمكن أن يعترف .ب

أمور  ضمن منطقة، من جزء أو منطقة لكل لألعضاء قليميإ منتدى عقد يمكن الدولي، المؤتمر جلسات بين .68

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعة واستراتيجيات برنامج وتقييم إعداد في المشاركة من األعضاء لتمكين ،أخرى

(IUCNوللتحضير ) لدى  يكون. المنتدى عقد للمجلس أو عضاءلأل يجوز .المقبلةالعالمي  المؤتمر دورةل

 في اكهمروإش دعوتهمتم تأن  في الحق المنطقة ( فيIUCN) حاد الدولي لحماية الطبيعةاالت أعضاء جميع

 إجراء العالمي لمؤتمرقواعد إجراءات ا يجب أن تطبق. الخاص تنظيمه ديتحد منتدىيجوز لل، والمنتدى

 .اإلقليمية المحافل هذه لمثل الالزمة التعديالت

 إجراءاتها أو شخصيتها قبل أن تقوم بتشكيل كبيرة مالية بالتزامات التعهد اإلقليمية أو الوطنية للجنة يجوز ال .69

 .المجلس يقبلها بصيغة الخاصة القانونية

في  المعنية الوطنية اللجنة إلى االنضمام في الحقله ( IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعةكل عضو في  .70

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعة عضو نتماءفي حال ا. فقط واحدة إقليمية لجنة انتخاب في والمشاركة دولته

(IUCNإلى ) تحاد الدولي لحماية المن المناطق المحددة من قبل ا منطقة من أكثر في تقع أراضيها دولة

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعة منطقة في اإلقليمية اللجنة في شاركي أن يمكن فإنه ،(IUCN) الطبيعة

(IUCNالتي ) جغرافيا   عضوال فيه يوجد الذي المنطقة، من جزءال أو ،المنطقة أو ةالدول إليها نتميت. 

 :واإلقليمية اللجان الوطنية .71

االتحاد الدولي لحماية  الموجودة في تلك عن تختلف خاصة مستقلة قانونية شخصية لها يكون يمكن أن .أ

 .المجلس يقبلها ( بصيغةIUCN) الطبيعة

االتحاد الدولي لحماية  على مالية مسؤوليات أو لتزاماتا تفرض وأال الذاتي بالحكم تتمتع أن يجب .ب

 إذن على حصلت لم ما لجنة أي أبرمتها التي االلتزامات عن مسؤوال   كوني لن الذي (،IUCN) الطبيعة

 مجلس.ال من مسبق

 الدولة داخل وطنية أو إقليمية لجان وأي واللجان العامة األمانة مع الشراكة إطار في عمليجب أن ت .ج

 .(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة برنامج وتنفيذ وتنسيق ةصياغل

 هذه تنشئ  أُ التي  المنطقة أو دولةال في ينالمقيم خريناآل المجلس وأعضاء اإلقليميين المستشارين ينبغي دعوة .72

اإلقليمية  والمحافل وطنيةوال اإلقليمية اللجان وأنشطة اجتماعات في للمشاركة فيها اإلقليمية والمحافل اللجان

 وأنشطة اجتماعات في للمشاركة المنطقة أو الدولة هذه في المقيمين اللجان أعضاء دعوة يجوز المناظرة.

 .اإلقليمية والمحافل والوطنية اإلقليمية اللجان

 اللجان -الجزء الثامن

 لمؤسسيةا المعرفة وتعزيز بِتطوير المعنيين الخبراء المتطوعين من شبكات مناللجان  تكونيجب أن ت .73

 .(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة وأهداف والخبرات

 البنية

 برنامج إطار في كونت أن ينبغي يتالمجاالت تخصصاتها و وتحديد اللجان إنشاء يتم العالمي المؤتمر خالل .74

 أو لغاءوإ إنشاء العالمي المؤتمر على يقترح أن للمجلس يجوز كما .(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة
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 عاديةال دورةال في بها تب  يُ  ريثما مؤقتة، لجنة تشكيل هل يجوزو لجنة أي تخصص تعديل أو انجللا تقسيم أحد

 .القائمة على تخصصات اللجان تتعدى ال أن شريطة العالمي، لمؤتمرل التالية ستثنائيةاال أو

 المهام 

 :ما يلي المتخصصة لتحقيق أهدافها اللجان إنجاز تتضمن اليات .75

 واألعمال البحوث وإجراء والمنهجية والمعايير العمل وخطط تقاريروال تقييماتال وإعداد القضايا تحليل .أ

 ؛األخرى والفنية العلمية

 ؛(IUCN) تحاد الدولي لحماية الطبيعةلال متكامل برنامج إطار في إليهم الموكلة بالمهام لقياما .ب

 ؛ماختصاصه مجاالت في مسألة أي بشأن المشورة تقديم .ج

 ؛بتخصصات اللجان المتعلقة األمور في والكفاءة المعرفة نطاق توسيع .د

 وعناصر األعضاء ودعم المختلفة، المناطق ضمن أنشطة لتطوير العامة واألمانة األعضاء مع العمل .ه

 ؛الالزمة ( بالخبرةIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة

 .والمجلس العالمي المؤتمر قِب ل من بها يفهمكليتم ت التي قد األخرى المسؤوليات هذه بمثل القيام .و

 المنصوص النحو على أعضائها تعيين وإجراءات للّجان المالية واإلدارة المنظمة واألنشطة يجب أن تكون .76

  13.اللوائح في عليه

 .المجلس إلى عام وفي كل العالمي للمؤتمر استثنائية أو عادية دورة كل في تقرير بتقديم لجنة كل رئيس يقوم .77

 العامة األمانة -الجزء التاسع

 هو العام المدير يكون ، بحيث(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة موظفي من العامة األمانة تتألف .78

 المدير العام يخضع، والعامة األمانة ( ورئيسIUCN) تحاد الدولي لحماية الطبيعةالل التنفيذي الرئيس

 .المجلس لسلطة

 العام: لمديربالنسبة ل .79

 الشروط ظل وفي تبعا  للفترة الزمنية الجدارة معايير ألعلى وفقا   أن يتم تعيينه من قِب ل المجلس يجب .أ

 ؛المجلس يحددها التي واألحكام

 الذي النحو ( علىIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة وبرنامج سياسة تنفيذ عن أن يكون مسؤوال   .ب

 ؛والمجلس العالمي المؤتمر حدده

 ؛(IUCN) تحاد الدولي لحماية الطبيعةلال ةيوالمحاسب المالية الشؤون عن أن يكون مسؤوال   .ج

االتحاد الدولي لحماية في  األخرى العناصر جميع مع العامة األمانة عمل تنسيق عن أن يكون مسؤوال   .د

 ؛(IUCN) الطبيعة
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 ؛(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة باسم بيانات إصدارب خّوال  أن يكون مُ  .ه

 ( وتفويضIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة عن نيابة االلتزامات جميع توقيعب خّوال  كون مُ أن ي .و

 ؛السلطة هذه

 .العالمي مؤتمرعامة للال مانةيرأس األأن  .ز

االتحاد الدولي  عناصر اجتماعات في والتحدث المشاركة في الحقب العام المدير وممثل أو العام المدير يتمتع .80

 .التصويت حق دون منها، لجنة أي أو( IUCN) لحماية الطبيعة

 وافق والتي العام المدير صاغها التي الموظفين قواعدلِ  وفقا  العامة  األمانة موظفي تعيينبِ  العام المدير يقوم .81

 الجنسين بين والمساواة الفرص وتكافؤ الجدارة أساس على الموظفين اختيار يتم أن ينبغي، المجلس عليها

 .عقائدي أو عرقي تمييز دون أي ي،الجغراف والتوازن

 خارج مصدر أي من تعليماتطلب أو تلقي ال نووالموظف العام المدير يمنع واجباتهم، أداءعند قيامهم ب  .82

 مع يتعارض عمل بأي القيام عن االمتناعكما يتوجب عليهم  ،(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أعضاء من عضو كل على تعيني. دولية منظمة في موظفين بوصفهم مراكزهم

(IUCN )على التأثير إلى السعي وعدم والموظفين، العام المدير لمسؤوليات المحض الدولي الطابع احترام 

 .مبرر دونِلمسؤولياتهم  أدائهم

 لحماية الطبيعةاالتحاد الدولي  أنشطةللمجلس حول  سنوي تقريربتقديم  العام المدير يجب أن يقوم  .83

(IUCN)، ألنشطةا ومقترحاتالعام  نهاية في الميزانيةوثيقة و والمصروفات إليراداتا حسابمرفقا  ب 

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أعضاء إلى التقرير هذا تقديم يتم ،عليه المجلس ةافقعند موو .يةالمستقبل

(IUCN). 

 أعمال حولالعالمي  المؤتمر دورات من عادية دورة كلِلعرض تقرير في  بالتحضير العام المدير يقوم  .84

تقديم  العام المدير على ويجب، األخيرة دورته انعقاد منذالتي تمت ( IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة

 .لمجلسا يشير إليها تعليقاتأية  مع العالمي المؤتمر على وعرضه لمجلسإلى ا التقرير

 

 انونيالمستشار الق –الجزء العاشر 

وإلى  العامة، واألمانة والمجلس العالمي المؤتمر إلى القانونية المشورة ِبتقديم القانوني المستشار يقوم  .85

  14.عليه في اللوائح ( على النحو المنصوصIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة من األخرى العناصر

 أو المجلس واجتماعات العالمي، المؤتمر دورات في والتحدث المشاركة في الحقب القانوني المستشار يتمتع .86

هو منصوص في  ( كماIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعةفي  األخرى والعناصر لهالتابعة  لجانال

 .التصويت حقولكن ذلك ال يشمل  15اللوائح
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 المالية –الجزء الحادي عشر 

 والهبات والمنحضوية والعقود الع رسوم من( IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة دخل يتحقق مصدر .87

 .المجلس عليها وافقي أخرى مصادرمن أي و واالستثمارات

 :بما يلي العام المدير يجب أن يقوم .88

االتحاد الدولي لحماية  إلى الواردة األموال جميعفيما يتعلق ب ودقيقة صحيحة حساباتال الحفاظ على .أ

 والمنفقة من قبله؛ (IUCN) الطبيعة

 التدقيق عمليات ذلك في بما الداخلية، الضوابط ووضع للميزانية وفقا   والنفقات اتاإليراد جميع تنظيم .ب

 ؛(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ِلموارد الفعّال االستخدام تعزيز أجل من الداخلية،

 حسابات مدققي لب  قِ  من عام كل( IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة حسابات التحقق من ضمان .ج

االتحاد الدولي لحماية  أعضاء جميععلى  ةالخطي تقاريرهم ميعموت العالمي المؤتمر لب  قِ  من تعيينهميتم 

 ؛للمجلس تعليقات ةأيمرفقا  ب( IUCN) الطبيعة

 في (IUCN) تحاد الدولي لحماية الطبيعةلال الموحدة الحسابات حول -الصندوق مع أمين -تقرير تقديم .د

 ؛الصلة ذات للسنوات الحسابات مدققي تقاريرمرفقا  ب ،العالمي رالمؤتم دورات من عادية دورة كل

 للفترةعليها  للموافقة العالمي المؤتمر دورات من عادية دورة كل في مالية برنامج وخطة مشروع تقديم .ه

 ؛مجلسالو الصندوق أمين تعليقاتمرفقة ب العالمي، للمؤتمر التالية العادية الدورة حتىالممتدة 

 ؛عليها للموافقةفي كل عام  المجلس إلى سنويةالميزانية الو السنوي جبرنامال تقديم .و

 المتوقعة، اإليرادات من الهامة واالختالفات المنظورة غير النفقاتكل ما يتعلق ب الصندوق أمين إعالم .ز

 .الصندوق أمين مع باالتفاق المجلس إلى معدلة ميزانيات تقديم األمر، لزم وإذا

 إبالغويجب أن يقوم ب مالية، للميزانية ألسباب مقترح تعديل أي على يعترض أن الصندوق يجوز ألمين  .89

 .االعتراض بِهذا المجلس

( IUCN) تحاد الدولي لحماية الطبيعةلال الهبات المقدمة صناديقعلى  يوافق أو يستحدث أن للمجلس يجوز  .90

 هذه تخضع ، بحيثنامجهوبر ( وأهدافهIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة لدعم حصرا   المخصصةو

  16.اللوائح في مقرر هو كما المجلس، رقابةل الصناديق

 والتعويض المالية المسؤولية قيود -الجزء الثاني عشر 

 .عليه المستحقة المبالغ دفع ( علىIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة عضو مسؤولية تقتصر أن يجب .91

 عن مسؤوال   (IUCN) التحاد الدولي لحماية الطبيعةايكون  أن يجب ،(ج)15 المادة بصرف النظر عن .92

 وضع للمجلس يجوز. إقليمية أو وطنية لجنة أي تعهداتعن  ليس -(ب)71 للمادة وفقا  -المالية فقط و تعهداته

 .إقليمية أو وطنية لجنة ( من قِب ل أيIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة لتعويض إجراءات
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 القانون، الذي يجيزه حدال إلى المجلس، أعضاء تعويض (IUCN) لحماية الطبيعة االتحاد الدولي ينبغي على .93

 .العادية وظائفهم ممارسة عن الناشئة المطالبات عن

 البريدي االقتراع -عشر الثالث الجزء

 ، ولكنالبريدي االقتراع عن طريق العالمي المؤتمر اختصاص في تدخل التي المسائل يجوز البت في جميع .94

المؤهلين  أصوات األعضاء  مجموع ُخمس أو المجلس من طلب على بناء   البريدي االقتراع راءينبغي إج

 .على األقل سواء كانوا ينتمون إلى الفئة )أ( أو إلى الفئتين )ب( و)ج( مجتمعتين للتصويت

 ينص لم ماو .البريدي االقتراع عن طريق المجلس في اختصاص تدخل التي المسائل يجوز البت في جميع .95

 عشرة أو الرئيس من طلب على بناء   البريدي هذا االقتراع ينبغي إجراء ذلك، خالف علىاألساسي  النظام

 .المجلس من األقل على أعضاء

 لألحكام -الالزمة التغييرات إجراء بعد -البريدي االقتراعالتي تم اتخاذها عن طريق  القرارات تخضع .96

 .المجلس وفي العالمي المؤتمر في بالتصويت المتعلقة

 الخارجية العالقات -عشر الرابع الجزء

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعة بين مناسبة عمل عالقات نشاءإ ،المجلس بموافقة العام، لمديريجوز ل .97

(IUCN) حكومية. غيرأو  حكوميةدولية،  أو وطنية كانت سواء والمنظمات، والحكومات 

 الوضع إلرساء مناسبة خطوات اتخاذ بصالحية مجلس،ال موافقةعد حصوله على ب العام، المدير يتمتع .98

وهو األمر  –فيهاأنشطته  (IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة يمارس دولة كل لقوانين وفقا   -القانوني

 .األنشطة تلك لتنفيذ ضروريا   يكون يمكن أن الذي

 المقر -عشر الخامس الجزء

 .سويسرا في (IUCN) يعةاالتحاد الدولي لحماية الطب مقر أن يكون يجب .99

 

 اللغات الرسمية –عشر السادس الجزء

 والفرنسية اإلنجليزية هي (IUCN) تحاد الدولي لحماية الطبيعةلال الرسمية اللغات أن تكون يجب .100

 .واإلسبانية

 اللوائح -الجزء السابع عشر

بعد إبالغ  ،العالمي المؤتمر اعتمدها التي النظام األساسي هذا تنفيذ لوائحيجوز للمجلس تعديل )أ(  .101

 .102التعديالت المقترحة لألعضاء إلبداء مالحظاتهم أو اعتراضاتهم كما هو منصوص عليه في المادة رقم 

 األعضاء حقوق زيادةأو  تؤدي إلى تقييد الأو األساسي النظام هذا مع وائحالل ينبغي أن تتوافق )ب(

اللوائح أي تعديل على  يجوز أن يؤديوال  .ياألساس النظام هذا يحكمها مسألة أيلممارسات للتحكم ب

من النظام  3و 2و 1( وأهدافه )المواد IUCNالطبيعة ) لحمايةطابع االتحاد الدولي ب إلى المس

من النظام األساسي( ومعايير قبول األعضاء  5و 4األساسي( وطبيعة وفئات العضوية )المادتان 

 ء ذات الصلة.من النظام األساسي( وحقوق األعضا 7و 6)المواد 
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بأغلبية ثلثي  ويتم اعتمادهالمجلس الدورية  ةجلسأي تعديل مقترح على جدول أعمال  )ج( يتم إدراج 

 األصوات في كل اجتماع من اجتماعات المجلس الدورية المتعاقبة.

أسابيع من  6في غضون  بشكل منفصلإلى األعضاء  اللوائحم أي تعديل مقترح على يقد)أ( يتم ت .102

 ي أول اجتماعين دوريين متتاليين للمجلس.اعتماده ف

يتضمن النص أن بوضوح إلى التغيير المقترح وإلى األعضاء  الموجه البالغ يشير)ب( يجب أن 

الكامل للتعديالت المقترحة مع شرح كامل لألسباب التي دفعت المجلس إلى اقتراح التعديل 

 محتواه.يتعلق بعن أي توضيح  )التعديالت( فضال  

 خاللأو اعتراضاتهم، ويجوز للمجلس بعد ذلك  مالحظاتهمح األعضاء ثالثة أشهر لتقديم يمن)ج( 

اعتماد التعديل أو التعديالت المقترحة أو سحبها في ضوء  المتتاليناالجتماع الثاني من االجتماعين 

 أو االعتراضات الواردة. المالحظات

 ال ما طلب على بناء   -المجلس اعتمدها التي ائحاللو على تمراجعة التعديال العالمي المؤتمر على يتعين .103

يتم  أن شريطة المتتاليناالجتماع الثاني من االجتماعين خالل  –للتصويت مؤهال   ا  عضو أربعين عن يقل

 تفعيل يؤدي تعليق هذه المراجعة إلى تعليق. لتعديلعتماد اال المجلس تعميم من ثالثة أشهر خالل الطلب تقديم

 .التعديل

 17األساسي النظام تعديل -عشر لثامنا الجزء

 األساسي النظام هذا أي تعديل على يقترح ( أنIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعةفي  عضو ألي يجوز .104

 الدورة افتتاح من ستة أشهر قبل العامة األمانة إلى . يتم تسليم هذه التعديالت المقترحةالمجلس فيه لكي ينظر

 العالمي، المؤتمر على التعديل يقترحس كان إذا مافي العضو بإبالغ المجلس يقوم، والعالمي للمؤتمر العادية

 .سيكون صيغة بأي كذلك، األمر كان وإذا

 :العالمي المؤتمر إلى األساسي النظام هذا على تعديالت إدخال اقتراح يجوز .105

االتحاد الدولي  أعضاءالمقدمة من قبل  قتراحاتاال قائمة في هالذي يمكن أن يدرج المجلس، قبل من .أ

 ؛104 المادة بموجب ( IUCN) لحماية الطبيعة

 تستلم أن بشرط ،و)ج( مجتمعتين )ب( تينالفئ في عضو خمسين أو )أ( الفئة في أعضاء خمسة أي .ب

 للمؤتمر االستثنائية أو العادية الدورة افتتاح من على األقل ستة أشهرقبل  المقترحات هذه األمانة العامة

 .العالمي

 ثالثة عن تقل ال قبل مدة -(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أعضاء بإبالغ العام مديرال يقوم .106

 هذا على تعديل أيعن  -العالمي للمؤتمر ستثنائيةاال أو عاديةال دورةال الفتتاح المحدد التاريخ من أشهر

                                                           
، من قبل المؤتمر 1996عام في الطبيعة التابع  لحمايةي اعتمده المؤتمر العالمي هذا النظام األساسي، الذ تم تعديل 17

تشرين  13وفي  )بانكوك، تايلند( 2004من عام تشرين الثاني  24الطبيعة والموارد الطبيعية في  لحمايةالعالمي 

من خالل وريا(؛ )جيجو، جمهورية ك 2012 من عاكأيلول  14وفي  ،)برشلونة، إسبانيا( 2008 األول من عام

؛ 2015من عاك تشرين األول  13الطبيعة والموارد الطبيعية في  لحمايةاالقتراع اإللكتروني ألعضاء االتحاد الدولي 

)هاواي، الواليات المتحدة  2016 أيلول من عام 10الطبيعة في  لحمايةآخر تعديل من قبل المؤتمر العالمي كان و

 األمريكية(.
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 (IUCN) ة الطبيعةاالتحاد الدولي لحماي أعضاء أو المجلس لب  قِ  من يتم اقتراحه األساسي النظام

 .للمجلس مالحظات وأي للمقترحات شرحا   اإلبالغات تلك تشمل أن يتعين ، كما105 المادة بموجب

 للمادتين وفقا   األساسي النظام على المقترحة ينبغي أن تصبح التعديالت ذلك، خالفب يتم اتخاذ قرار لم ما .107

 بها المدلى األصوات ثلثي بأغلبيةخاللها  اعتمادها يتم التي العالمي المؤتمر دورة ختام في فعّالة 106و 105

 أغلبية ثلثي األصوات المدلى بها في الفئتين )ب( و)ج( مجتمعتين.الفئتين )أ( و من كل في

 مختلف وظائف تتأثر ،(IUCN) تحاد الدولي لحماية الطبيعةلال األساسي النظام على تعديلإجراء تم  كلما .108

 واجباتال تنفيذ القائمة على العناصر يتعينلذا  ،(IUCN) ولي لحماية الطبيعةاالتحاد الد من القائمة العناصر

 .التعديالت أحدثتها انتقالية فترة أي خالل لعد  المُ  األساسي النظام في ظل جديدةال

 االتحاد حل –عشر التاسع الجزء

 يتم خطي اقتراح لىاستنادا  إ فقط (IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة حل العالمي يجوز للمؤتمر .109

 الموعد من أربعة أشهر تقل ( قبل مدة الIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أعضاء جميع إلى إرساله

 األصوات أرباع ثالثة أغلبية اإلجراء هذا مثل اعتماد يتطلب. المعنية العالمي المؤتمر دورة الفتتاح المقرر

أرباع األصوات التي يدلي بها األعضاء في الفئتين )ب( و)ج( ثالثة )أ( و ةالفئ في األعضاء بها يدلي التي

 .)ب( مجتمعتين

 أهداف ذات مؤسسة ( إلىIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أصول توزيع يتم ،حّل االتحاد عند .110

 .سويسرا في الفاعل للقانون وفقا   (،IUCN) تحاد الدولي لحماية الطبيعةلال مماثلة

 سيرالتف - العشرون الجزء

 .موثوقة وأصيلة األساسي النظام هذا من واإلسبانية والفرنسية اإلنجليزية النصوص يجب أن تكون .111

 .األخرى اللغات في األصيلة النصوص العالمي اعتماد للمؤتمر يجوز .112

، وقواعده (IUCN) الطبيعة لحمايةألغراض تفسير وتطبيق النظام األساسي لالتحاد الدولي . 1 .أيضا () 112

 ه:ولوائح

 ، الفترة بين هذا التاريخ المحدد و:نتاريخ معي يسبقأ( يقصد بمصطلح "السنة"، الذي يلي أو 

 ضمنا  )أ( نفس تاريخ السنة الالحقة، 

 ضمنا  )ب( نفس تاريخ السنة السابقة، 

 على التوالي.

 :، الفترة بين هذا التاريخ المحدد ونتاريخ معي يسبق"، الذي يلي أو الشهر( يقصد بمصطلح "ب

 ضمنا  ، الالحق الشهر)أ( نفس تاريخ 

 ضمنا  ، الشهر السابق)ب( نفس تاريخ 

 على التوالي.
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 ، الفترة بين هذا التاريخ المحدد و:نتاريخ معي يسبق"، الذي يلي أو األسبوع( يقصد بمصطلح "ج

 ضمنا  ، اليوم من األسبوع الالحق)أ( نفس 

 ضمنا  ، من األسبوع السابق اليوم)ب( نفس 

 والي.على الت

أو الالحق أو األسبوع أو الشهر السابق  الالحقةأو السابقة لسنة في اإذا لم يكن التاريخ المعني . 2

لتاريخ التالي ايكون السابقة،   1، عند تطبيق األحكام الواردة في الفقرة السابق أو الالحق موجودا  

 .هو التاريخ المقصود المتاح

 يالنهائ بندال -والعشرون الحادي الجزء

 (IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أعضاء اعتمده الذي -األساسي النظاميجب أن يحل هذا  .113

عام  تشرين األول من 23-13 من الفترة مونتريال فياألول  المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة في المجتمعون

أن ال  شريطة ، 199618 متشرين األول من عا 24 من اعتبارا   السابق األساسي النظام محل تماما   -1996

 .السابق األساسي النظام إطار في المتخذة القرارات صالحية على الوثيقة هذه في شيء يؤثر أي

 

 الملحق ملحق

 المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة إجراءات قواعد 

 

 القانوني الوضع -األول الجزء

"( العالمي المؤتمر" باسم بعد فيما إليه شارالمُ ) يعةالمؤتمر العالمي لحماية الطب تنفيذ اإلجرائية القواعد هذه تحكم .1

 .(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة وائحلو األساسي النظام مع باالقتران قراءته ويتعين

 المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة بنية  -الجزء الثاني

 

 المنتدى العالمي لحماية الطبيعة

  في للنظر جلسات من يتألفالذي  ،المنتدى العالمي لحماية الطبيعة قدعينبغي  العالمي، المؤتمر افتتاح بعد .2

يجوز . والخبرات المعلومات تبادل وتسهيل( IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة لبرنامج الرئيسية المواضيع

 .للجمهور متاحة الطبيعية والموارد الطبيعة بحماية المتعلقة الرئيسية القضايا جلسات بعض تكون أن

                                                           
 وفي ،(تايالند بانكوك،) 2004 عام تشرين الثاني من 24 في (IUCN) تحاد الدولي لحماية الطبيعةالل المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة قِب ل من تم تعديله  18

آخر تعديل من قبل المؤتمر تم إجراء و(. كوريا جمهورية جيجو،) 2012 أيلول من عام 14 وفي( إسبانيا برشلونة،) 2008 تشرين األول من عام 13

يعة الطب لحمايةللمؤتمر العالمي  قواعد إجراءات)هاواي، الواليات المتحدة األمريكية(. تم تعديل  2016 أيلول 10في ( IUCN)الطبيعة  لحمايةلمي العا

المؤتمر العالمي ؛ من قبل 2012 أيار من عام 5الطبيعة في  لحمايةاالقتراع اإللكتروني ألعضاء االتحاد الدولي عن طريق المرفق بهذا النظام األساسي 

 27والموارد الطبيعية في االقتراع اإللكتروني ألعضاء االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عن طريق ؛ 2012 أيلول من عام 14في ( IUCN)الطبيعة  لحماية

والمؤتمر العالمي  2015 عام من تشرين األول 13في  (IUCN)االقتراع اإللكتروني ألعضاء االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وعبر ؛ 2015من عام نيسان 

 .2016من عام أيلول  10في الطبيعة  لحماية
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 األعضاء تجمع

 للنظام وفقا   (،IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة اتوسياس أعمال ومناقشة االجتماعب األعضاء يقوم مجلس .3

 .األساسي

 المرتبطة االجتماعات

 بالتزامن عقدت التي االجتماعات من وغيرها التقنية واالجتماعات العمل ورشوجدولة  تفويض للمجلس يجوز .4

 .العالمي المؤتمر جلسة مع

 والمراقبون المندوبون -الجزء الثالث

 المندوبون

من خالل ممثل مفوض حسب  للمندوبينيقوم أي عضو يرغب في ممارسة حقوقه في المؤتمر بترشيح رئيس  .5

 األصول.

 لهذا مخول آخر مندوببِ  العالمي المؤتمر جلسة حضورعلى  مندوبين غير قادرلل رئيس أييمكن استبدال  .6

 دولة وجود حالة في، أو للعضو مفوض لمثّ مُ  لب  قِ  من أوالمندوبين هذا  رئيس لب  قِ  من ولحسب األص الغرض

 .الدولة هذه جراءاتإل وفقا   ،عضو

 في مراقب أو ( كمندوبIUCN) تحاد الدولي لحماية الطبيعةلال العامة األمانة أعضاء من عضو أي ال يتم تعيين .7

 .العالمي المؤتمر

 المراقبون

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعة لها عالقات عمل رسمية مع التي والمنظمات األعضاء غير وليجوز تمثيل الد .8

(IUCNفي ) المجلس من دعوة على بناء   نمن قِبل المراقبي العالمي المؤتمر. 

 .ينمراقب بصفة العالمي المؤتمر حضور والرعاة الشرف اللجان وأعضاء ألعضاء يجوز .9

 األشخاصو - (IUCN) تحاد الدولي لحماية الطبيعةالفي ا رسميا   تم تشكيلهاالتي  فرق العمل ألعضاء يجوز .10

 -وفدفي ال أعضاء   وليسوا( IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة مع مماثلة عمل عالقات الذين لديهم اآلخرين

 .العام المدير من دعوة على بناء   ينمراقب بصفة العالمي المؤتمر حضور

 من عام أيار 5 في اإللكتروني االقتراع تم اعتماده من خالل الذي التعديل بعد 11 المادة إزالة تمت: مالحظة] .11

2012] 

 التفويض وثائق

من النظام  19 للمادة وفقا   ةبمراقِ معنية بال مؤسسةمنظمة/  كلو وعض كل لب  قِ  من ممثلينال تعيينيتم اعتماد ِ .12

رئيس قد تم تعيين وإذا كان  المؤتمرفي  األصول حسبإذا كانت مسجلة  ،التوالي ىعل 8األساسي والقاعدة 

 .المؤسسة /ممثل المعتمد حسب األصول للمنظمةمن قبل ال المندوبين
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 المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة لجان - الرابع الجزء

 ةالمالياللجان و التفويض ثائقوو القراراتلجان اصدار و يةالتوجيه لجانال إنشاء العالمي المؤتمر على يتعين .13

بنودها  ديحدينغبي أن يقوم بِتو ،أعماله لتسيير ضروريا   راهي حسبما أخرى لجان وأية التدقيقالمعنية بأمور و

 .المرجعية

ر وينبغي تعيين أعمالها بِتنظيمه اللجان هذ من لجنة كل تقوم .14  .ُمقّرِ

 التوجيهية اللجنة

 نائبالرئيس و إلى جانب العالمي للمؤتمر ادلإلعد المجلس التي تم تعيينها من قِب ل التحضيرية اللجنة تتألف .15

 .العالمي المؤتمر أعمال لتوجيه ةالعام اتواجبينبغي تكليفها بال التي التوجيهية اللجنةمن  العام والمدير الرئيس

 .التوجيهية اللجنة أن يترأس مجلسال أعضاء من آخر عضو أي أو الرئيس نائب الرئيس أو يتعين على .16

 .التوجيهية اللجنة إلى العالمي المؤتمر بتنظيم المتعلقة مسائلال يتعين إحالة جميع .17

 حسب المعنيين األفراد دعوةوينبغي  العالمي المؤتمر أثناء الضرورة حسب التوجيهية اللجنة ينبغي أن تجتمع .18

 .اجتماعاتها إلى لالنضمام الضرورة

 القرارات لجنة

 .لقراراتل لجنة العالمي انتخاب المؤتمر على يتعين .19

 .المجلس قِب ل من تعيينهم للقرارات الذين تم العامل الفريق أعضاء القرارات لجنة نغي أن تشمليب .20

 لجنة وثائق التفويض

 بما الرئيس قِب ل من مرشحين أعضاء من تتألف التفويض، التي وثائق لجنة انتخاب العالمي المؤتمر على يتعين .21

 وثائق التحقق من التفويض وثائق على لجنة يتعين. صبهمن بحكمالعام  المدير ممثل أو العام المدير ذلك في

 تقرير وتقديم المجلس قِب ل من المحدد النحو على بنودها المرجعية ضمن التي تقع المسائل من وغيرها التفويض

 للنظام وفقا   مندوب كل من قِب لالتي يمكن استخدامها  األصوات عدد التقرير شملي ، بحيثالعالمي المؤتمر إلى

 .ساسياأل

 حماية الطبيعةل العالمي المؤتمر أمانة -الخامس الجزء

 .العالمي مؤتمرلالعامة ل مانةاأل رئيس هو العام المدير ينبغي أن يكون .22

حسب  العالمي المؤتمر المساعدات إلى من هذه وغيرها السكرتارية أعمال تقديم العامة األمانة ينبغي على .23

وتنظيم  لالجتماعات الرسمية الوثائق وتعميم وترجمة واستالم ادإعد عن مسؤولة كونت أن يتعين، والحاجة

 .الترجمة

 المناقشات -السادس الجزء

 واالنضباط النظام

 .العالمي المؤتمر جلسات في المجلس الرئاسة أعضاء أحد أو الرئيس نواب أحد أو يتولى الرئيس .24
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 :مما يليكل  الرئيس واجبات تتضمن .25

 ؛العالمي لمؤتمرا جلسات واختتام وتعليق افتتاح .أ

 ؛المقبلة الجلسة أعمال جدول وبنود وموعد جلسة عن تاريخ كل نهاية في اإلعالن .ب

 ؛العالمي المؤتمر مناقشات توجيه .ج

 للتصويت، المسائل وطرح المناقشات،وإغالق  تدخالت،ال وتقليل ،واستدعاء المتكلمين النظام، على لحفاظا .د

 التصويت؛ نتائج وإعالن

 .أخرى ترتيبات في حال عدم وجود العالمي المؤتمر إلى لسالمج مقترحات تقديم .ه

يقوم بأي أمر آخر يخالف  أو اإلجراءات أثناء اضطرابا   يُسبِّب مشارك الرئيس إصدار أوامر إلى أي على يتعين .26

 .اإلجرائية القواعد هذه

 للفترة المخالف عاداستب يقترح أن للرئيس يجوز قواعد اإلجراءات، مخالفة أو االضطرابات استمرار حالة في .27

 .مناقشة ودون فورا   االقتراح هذا بشأن ا  قرار ذأن يتخ العالمي المؤتمر على يتعين، والجلسة من المتبقية

 لساتجال في المشاركة

 محددة، ألغراض دعوتهم يجوز ممن وغيرهم لمراقبينالمندوبين وا على األعضاء تجمع في المشاركة ستقتصر .28

 .العامة األمانة وموظفي العام والمدير جانالل وأعضاء المجلس وأعضاء

 وأعضاء والمراقبين المندوبين جميعأمام  مفتوحة المنتدى العالمي لحماية الطبيعة جلسات تكون أن ينبغي .29

 المدير لب  قِ  من ينالمعتمد الصحافة وممثلي الخاّصين المدعويناللجان و وأعضاء العامة األمانة وموظفي المجلس

 .حماية الطبيعةل القادم العالمي المنتدى في ذلك الفخ األعضاء مجلس ريقر لم ما العام،

 اجتماع أو عمل ورشة أي وفي المنتدى العالمي لحماية الطبيعة من مختارة جلسات في المشاركةيجوز أن تكون  .30

 ايحدده لتيا الشروطعلى أن يتم ذلك مع االلتزام ب للجمهور ةمفتوح العالمي المؤتمر مع بالتزامن يتم عقدهفني 

 .التسجيل رسوم ذلك في بما المجلس،

 التحدث في الحق

حسب هذا  تهمدعواإللتزام ب ويتعين ،التحدث يطلبون الذين المشاركين جميعبِ  االعتراف على الرئيس يتعين .31

 .مما يتيح سماع وجهات النظر المختلفة ،الترتيب قدر اإلمكان

 .سالرئي مدعاه إذا إال التحدث للمشاركين ال يجوز .32

 ردا   العالمي المؤتمر إلى خطية أو شفوية ببيانات اإلدالءالقيام ب الرئيس من بإذن وقت أي في العام لمديريجوز ل .33

 .للمناقشة يتم طرحه سؤال أي على

 رين والمعارضينصاالمن المتحدثين استدعاء -األمر اقتضى إذا -الرئيسعلى  ، يجباالقتراح مناقشة عند .34

 .لالقتراح بالتناوب

 .لذلك وفقا   المداخالتيحد من أن و للمتحدثين محددة زمنية مهلة الرئيس يفرض أن يمكن .35
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 فسحأن ي -الرئيس من بإذن -للمتحدث يجوز ، ولكننظاممن نقاط ال نقطة إلثارة إال متحدثينبغي مقاطعة ال ال .36

 .الخطاب ذلك في معينة نقطة توضيح طلبأن ي آخر مراقب أو مندوب ألي هخطاب خالل المجال

مواصلة  حالة في، والنظام مراعاةإلى  المتحدث يدعو أن للرئيس يجوز ،ليس له صلة بِموضوع المتحدث تكلم إذا .37

يجوز  .ةشمناقال من المتبقية للفترة من التكلم المتحدث أن يمنع للرئيس يجوز ،نفسهالموضوع الحديث حول 

 الذين نيمشاركويجوز لل ،المناقشة من استبعاده ضد التوجيهية اللجنة إلى خطيا   ا  يقدم استئناف أن المعني للمتحدث

 أمام ل االستئنافحو تقريرا   أن تقدّم التوجيهية اللجنة يتعين على .أيضالم يطالبو بالتحدث التقدم باالستئناف 

 سالرئي يلغي لم ما المسألة على لتصويتا العالمي المؤتمر على نبغيوي التالية الجلسة بداية في العالمي المؤتمر

  .سابقال الرئيس قرار

 لتقدير وفقا   الرد حق ممارسة أو تفسير أو شخصي ببيان اإلدالء في يرغب الذي االستماع إلى المشارك يتعين .38

 .الرئيس

 :يلي مما أي في دقائق خمس من ألكثر يتكلم أن يجوز للمتحدث ال .39

 ؛األصوات تفسير .أ

 ؛مسائل إجرائية أي .ب

 .تفسير أو شخصي بيان .ج

 مؤسسة تابعة كلول مندوب كل إلى التحدث في بالحق لالعتراف واحدة بطاقة إصدار العام يرالمد يتعين على .40

 للمندوبينويجوز  .المجلس تبعا  لقرار آخر مراقب يأل لجنة رئيس نائب كلول المجلس أعضاء من عضو ولكل

من  المندوبف تمكن بطاقة اعترا طلب الحصول علىبها من اللجان الوطنية أو اإلقليمية المعترف  ينالمراقب

 )ه(. 66باسم اللجنة وفقا للمادة  التحدث

 اإلجرائية االقتراحات

 :بهدف بالتحدث مسبق حقب لمشاركا يتمتع .41

 ؛اإلجرائية للقواعد مخالف محتوى أو نظاممن نقاط ال نقطة إلى الرئيس انتباه لفت .أ

 ؛(المناقشة سير في واحدة مرة عن يزيد بما ال تأجيله يجوز الذي) المناقشة تأجيل اقتراح .ب

 ؛التدخل نهاية في المناقشة باب إقفال .ج

 الجلسة التي تم إغالقها. تأجيل .د

 يجوز التياألساسية   المناقشةأو  األساسي، بالنسبة للموضوع األسبقية أعاله المذكورة المسائل يتعين أن تأخذ .42

 .بعين االعتبار هذه المسائل أخذ عند تعليقها

 فقط االستماع يجوز ،الجلسةعندما يتم إغالق و المناقشة، إغالقو االقتراحاتتأجيل بِ  المتعلقة بالنسبة للمناقشات .43

 على يتعين. المعنية اللجان أو اللجنة مقرر أو رئيسلالذي يواجه ا المتحدثأو  االقتراح، صاحب: يلي مال

 .قرارال اتخاذ بعد ذلك األعضاء
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 على يتعين. يةالتوجيه لجنةال إلى رئيسال عن ادرصال قرارال ضد الطعن تقديم التصويت على مندوب يتعين .44

 .القرار هذا ريغيّ  أو ؤكدي يالذ العالمي لمؤتمرإلى ا التوجيهية اللجنة قرار يعلنأن  الرئيس

 والقرارات المقترحه للتصويت  األعمال جدول -السابع الجزء

 األعمال جدول

 عمالاأل جدول مع تتفق أعمال جدول مسودة دادإع المجلس، مع التشاورومن خالل  العام، المديريتعين على  .45

 بقدر -يتم من خاللها العالمي المؤتمر دورات من دورة لكل األساسي، للنظام وفقا   سابقا   هميعمتم تالذي  مؤقتال

 جدول مسودة يتعين تعميم، وخاللها معينة مسائل مناقشة تمتسالتي اإلشارة إلى الجلسة  -الظروف به تسمح ما

 العالمي المؤتمر موافقة تتطلب التي بالمسائل والمتعلقة العامة األمانة أو المجلس عن الصادرة لوثائقوا األعمال

، العالمي المؤتمر بدء من ثالثة أشهر يتجاوز ال موعد ( فيIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أعضاء إلى

 .العالمي للمؤتمر ألولىا الجلسة في ااعتمادهيتم ل األعمال جدول مسودة يتعين تقديم كما

على  -مع مراعاتها لتخصيص الوقت الكافي لذلك خالل اجتماع األعضاء -جدول األعمال مسودةركز ت (.ثانيا  ) 45

 مناقشة والتصويت، بشأن:ال

المؤتمر انعقاد حتى الممتدة المالية للفترة  خطةالو (IUCN) الطبيعية لحماية)أ( برنامج االتحاد الدولي 

في مشروع البرنامج أو الخطة المالية  يتم إدراجهاالتي لم وومقترحات األعضاء ذات الصلة  اليالتالعادي 

 المقدمة إلى المؤتمر؛

وما يتصل بها من مقترحات األعضاء  (IUCN)الطبيعية  لحمايةاالتحاد الدولي  تخصصات اللجان)ب( 

 المقدمة إلى المؤتمر؛ تخصصاتهافي  يتم إدراجهاالتي لم 

 :أنها بهاالتي يرى الفريق العامل المعني  االقتراحاتمحدود من  )ج( عدد

(i تبرر إجراء مناقشات على الصعيد العالمي أثناء المؤتمر ألن لها أهمية كبيرة بالنسبة ) لحماية

 ،( وأعضائهIUCN)الطبيعية  لحمايةاالتحاد الدولي الطبيعة و

(ii) تعديالت الوه المناقشة هذ بخصوص توافق اآلراءلم يكن باإلمكان التوصل إلى نص ل

عقد التصويت اإللكتروني قبل ليتم اتخاذ قرار بشأنه عبر مقترحة لتقديمه إلى مجلس اإلدارة ال

 ؛المؤتمر العالمي

، بما في ذلك التعديالت المدخلة (IUCN) ةالطبيع لحمايةالقتراحات المتعلقة بحوكمة االتحاد الدولي ا)د( 

 ، إن وجدت.وقواعده اإلجرائية( IUCNماية الطبيعة )حلحاد الدولي على النظام األساسي لالت

 عن حالة ، ينشر المجلس تقريرا  49وفقا للمادة االقتراحات أو قبل ذلك، ودعوة األعضاء إلى تقديم  عند .)ثالثا ( 45

 .اجتماع األعضاءالتقرير للمناقشة خالل  ويتم عرضتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر السابق. 

 .األعمال جدول على المجلس قرارات ضد طعون أي وضع ينيتع .46

 المؤتمر إلى األعمال جدول على تغييرال أو ضافةلإل مقترحات تقديمبالتوجيهية  جنةللتقوم ا ،ااعتماده بمجرد .47

 .العالمي

 اإلجرائية االقتراحات



230 

 

، هاتخاذ العالمي المؤتمر يطلب قرار يأل ةيكتاب مسودةإعداد  يعني االقتراحإن ف هذه اإلجراءات قواعد لغرض .48

 إلى قراراتال توجيه يتم. اقتراح أو الرأي عن تعبيرأو  توصية أو قرار صيغة اإلجرائي االقتراح هذا يأخذ قدو

 حيث يمكن أن تتناول  ثالثة، أطراف إلى توصياتال توجيه يتم، ونفسه (IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة

 .(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة هدافأل بالنسبة أهمية ذات مسألة أي

هو تحديد  اإلجرائية )أ( و )ب( من النظام األساسي، فإن الغرض من االقتراحات 20مع المادتين  تماشيا   .)ثانيا ( 48

والتأثير على سياسات أو إجراءات األطراف الثالثة، أو  (IUCN) ةالطبيع لحمايةالسياسة العامة لالتحاد الدولي 

 الطبيعة لحمايةأهداف االتحاد الدولي  مؤشراتضمن  (IUCN) ةالطبيع لحمايةالجة حوكمة االتحاد الدولي مع

(IUCN)  من النظام األساسي. 3و 2على النحو المنصوص عليه في المادتين 

 ركةمشت رعاية مع للتصويت مؤهل عضو أي لب  قِ  من أو المجلس، لب  قِ  من اإلجرائية االقتراحات طرح يمكن (أ) .49

 اإلجرائية االقتراحات ميقدت عادة يتعين ، إذاألقل علىمن اقليمين  آخرين مؤهلين للتصويت أعضاء خمسة من

 ،العالمي للمؤتمر التالية الدورة افتتاحستة أشهر تسبق  يتجاوز اليحدده المجلس على أ موعد في العام المدير إلى

قبل  األعضاء جميع لىع هاتاستلم التي المقبولة اإلجرائية االقتراحات جميع تعميم العامة األمانة يتعين علىو

 .تلك العالمي لمؤتمرا دورة افتتاح منثالثة أشهر على األقل 

تنطبق نفس العمليه والمتطلبات على االقتراحات التي تم تأجيلها الى الجلسه التاليه للمؤتمر العالمي وفقا   (ب)

 .56للماده 

حات التي ترد اليها، على جميع األعضاء، قبل ثالثة اشهر على االقل من تلك تعمم األمانه جميع االقترا)ج( 

 الدوره للمؤتمر العالمي.

 خارج دول أو دولة في ناشئة قضيةالقتراح اإلجرائي المتعلق بالذين طرحوا ا األعضاء على يتعين. )ثانيا ( .49

 عند( أ) الطلب عند األدلة هذه وتقديم حهم،مقتر تثبت واقعية معلومات لتوفير جهودهم قصارى بذل تهممنطق

ويشترك في تقديم هذا االقتراح عضو واحد على  .العالمي المؤتمر في( ب) و العام المدير إلى المقترح تقديم

 .اإلجرائي االقتراحالمنطقة المعنية بمن  (IUCN) الطبيعة لحمايةاألقل من االتحاد الدولي 

االقتراح  نص إلى  الرسمية اللغات من بأي -كحد أقصىكلمة  مسمئةختتكون من  تفسيرية مذكرة يجوز إلحاق .50

 .للتصويت يتم طرحها لن أواالقتراح اإلجرائي  من جزءا   تشكل لن هاولكن ،يمهاقدوتعميمها كما تم ت ،اإلجرائي

 (IUCN)الطبيعة  لحمايةبرنامج االتحاد الدولي  مسودةاألعضاء إلى تقديم مقترحات لتعديل  تتم دعوة .51

، في نفس الوقت (IUCNاالتحاد الدولي لحماية الطبيعة )لجان االتحاد الدولي تخصصات اقتراحاته بشأن وا

 التخصصات أو البرنامج مسودة مناقشة يتعين أن تأخذ .49للمادة  وفقا   الطعونفيه إلى تقديم  تتم دعوتهمالذي 

 االعتبار، الوثائق ِبعين هذه على يؤثر لذيا االقتراح اإلجرائي من جزء أو اقتراح إجرائي أي للجنة المقترحة

 جميع تحويل يجوز. الوالية أو للبرنامج المقترحة التعديالت مع االقتراحات اإلجرائية هذه جميع معالجة ويتعين

تأخذ  التي العالمي المؤتمر إلى دورة لجنة القرارات أو القرارات عمل فريق قِب ل من االقتراحات اإلجرائية هذه

 .اإلجراء هذاعن  االقتراحات اإلجرائية هذه رعاة إعالم يجب ، كمااللجان وتخصصات البرنامج رباالعتبا

لالقتراحات  منتدىاللجان الوطنية واللجان اإلقليمية والمحافل اإلقليمية، عند عقدها، على توفير  يتم تشجيع .)ثانيا ( 51

يمكن أو الوطني بغرض تحديد الحلول التي  /واء مناقشات على المستوى المحلي التي تستدعي إجراإلجرائية 

 تعالج القضايا األساسية. أن

 العالمي المؤتمر في اإلجرائية االقتراحات تقديميجوز  .52
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 المجلس طريق عن إما )أ(

للتصويت  مؤهلين آخرين أعضاء عشرة من مشتركة رعاية مع للتصويت المؤهلين األعضاء طريق عن أو )ب(

 .قلاألعلى من اقليمين مختلفين 

 هالثامن( ب) الفقرات باستثناء 54 المادة بمتطلبات تفي أنها مؤتمر العالميال قرارات لجنة قررت إذا فقط )ج(

 هذا وعلى ، التالية للمعايير وفق ا وعاجال   ا  جديدمقترحات قرارات التصويت  موضوع كان في حال ه.والتاسع

 :المندوبين على بتوزيعها يأذن األساس

i. "بعد انتهاء الموعد  حدثتللتطورات التي نتيجة  نشأ قد التوصية أو القرار هذا موضوع أن يعني" جديد

 .في ذلك الوقت لم يكن من الممكن التنبؤ بهاأنه ، وأو أنها خضعت لها النهائي لتقديم الطلبات

ii. "تقديم ل لفيها حتى انعقاد المؤتمر المقب النظرتأجيل ذات أهمية بحيث ال يمكن  المسألةأن  يعني" عاجل

 .إجرائي بخصوصها اقتراح

قبل اسبوع من موعد افتتاح  52في القاعدة  المذكورة المعايير التي تلبّي القرارات المقترحه للتصويت يتعين تقديم .53

 اإلجرائية االقتراحاتقبول  يجوز، والمؤتمر العالمي حتى نهاية الجلسات العامه في اليوم االول لتجمع االعضاء

 .الرئيس موافقةبعد  هذه النهائية مواعيدال بعد ترد التي

ها باالقتراح أو لجنة القرارات بأنالفريق العامل المعني  بناء  على قرارفقط  اإلجرائية االقتراحات قبول يجوز .54

 تفي بالمتطلبات التالية:أنها ( و)ثانيا   48مع الغرض من االقتراحات على النحو المحدد في القاعدة تتسق 

 وى:المتعلقة بالمحت (أ)

i.  الطبيعة لحمايةأن يقترح أو يعدل السياسة العامة لالتحاد الدولي (IUCN) وأن يحدد األنشطة ،

 ؛51بالتطبيق الكامل للمادة  المطلوبة لتنفيذ هذه السياسة فقط بالقدر الالزم ورهنا  

ii.  الطبيعة لحمايةأو عناصر االتحاد الدولي  /األعضاء وقبل المساهمات المقدمة من أن تكون (IUCN) ،

 معقولة وقابلة للتحقيق؛ ،للقرارات المقترحه للتصويتتم طلبها إذا 

iii. معقولةوأهداف طموحة  أن يتم اقتراح. 

iv. .ـن يتم توخي الدقه في الوصول للهدف 

v. .اقتراح اهداف عمليه وقابله للتطبيق 

vi. ت والتوصيات التي سبق اعتمادها؛ مضمون القرارالر اتكر دأن ال تكون مجر 

vii.  عند األدلة  يتضمنمع االقتراح الذي  ة،يميأو اإلقل ةيأو الوطن ةيالمحل ايالقضا یعل زيترکعند الأن تشير

وأن  ةيميو/ أو إقل ةيووطن ةيحاالت محلتتعلق باالقتراح  يشملهاالمسألة التي ( 1)أن إلى  ر،يالتقر ميتقد

 أصحاب وكذلك لةالص ذوي اللجنة وأعضاء األعضاء استشارة تمت( 2) ؛تتحققالنتائج المنشودة لم 

 ؛ المعنية الجغرافية المنطقة في اآلخرين المصلحة

 ( المتعلقة بالعملية والشكل:)ب
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viii. ؛49تقديمها قبل الموعد النهائي المحدد في القاعدة  يتم 

ix. ؛49للمادة  ن للتصويت، وفقا  ياألعضاء المؤهل من قبلا في رعايته والمشاركة يتم اقتراحها 

x.  الطبيعة لحمايةأو مكونات االتحاد الدولي  /ن أعضاء وأ( أي م مقدمو االقتراحيحدد (IUCN)  يطلب

تطوير االقتراح، و ب( اإلجراءات والموارد فيما بينها ل تم التعاونيمنها االقتراح اتخاذ إجراء أو 

  تنفيذه؛ل رعايتهوالمشاركون في  االقتراحالالزمة لتنفيذ االقتراح والمساهمات التي يعتزم مقدمو 

xi.  للطلبات المتعلقة بالمسائل التي تنشأ في دولة أو دول خارج الدولة أو المنطقة التي ينتمي إليها بالنسبة

 (IUCN) الطبيعة لحمايةاالتحاد الدولي  مععضو واحد على األقل  امقدم االقتراح، يشترك في رعايته

 ؛()ثانيا   49القتراح وفقا للمادة ا اي يوجه إليهتال المنطقةمن 

xii. ج الذي سيوافق عليه المجلس.ستخدم النموذي 

مقدم  من طعن أي في البت التوجيهية اللجنة يتعين على)ثالثا (،  62باستثناء الطعون المشار إليها في المادة  .55

 القرارات عمل فريق قِب ل من االقتراح اإلجرائي مسودة تعديل أو استبعاد ضد والمشاركين في رعايته االقتراح

 أو تأكيد العالمي للمؤتمر ويجوز التوجيهية جنةلال قرار عن اإلعالن الرئيس على يتعين، كما لجنة قرارات أو

 .القرار هذا تغيير

 المندوبين من مخصص اتصال فريق أو لجنة إلى االقتراح اإلجرائي إحالة القرارات لجنةل يجوز )أ( .56

، العالمي المؤتمر قِب ل نم مباشرة عليها والتصويت مناقشتها يتم أن البت في أو أو استشارتها الستعراضها

 فريق إلى العالمي المؤتمر في المناقشة الموجود قيد اإلجرائي االقتراح إحالة يقترح أن أيضا   للرئيس يجوزو

 على عرضها قبل القرارات لجنة طريق عن هذه االتصال مجموعات تقارير في النظر عادةإ يتعين. اتصال

 .العملية هذه من الناتج النص على العالمي المؤتمر في النقاش إجراء يتعين، والعالمي المؤتمر

ا الرئيس يقترح قد )ب(  .اتصال فريق إلى العالمي المؤتمر في المناقشة قيد االقتراح إحالة أيض 

 أفرقة في المشاركة األمانة وأعضاء بها المعترف واإلقليمية الوطنية اللجان وممثلي اللجنة ألعضاء يجوز ال )ج(

 (.د) و( ج) 66 القاعدة بتطبيق اإلخالل دون ، ودعم فنية استشارية فةبص إال االتصال

 مجموعة ميسر أو القرارات للجنة يجوز ، االتصال مجموعات في حلها يصعب التي للمشكالت بالنسبة )د(

 ، االقتراح حول النظر وجهات مجموعة بين التوازن تحقق أكثر أو واحدة صياغة مجموعة تنشئ أن االتصال

 آراء تقديم الصياغة مجموعات تقرر فقد ، مستحيال   اآلراء توافق ظل إذا. اآلراء بتوافق نص تحقيق بغرض

 .كتعديالت األقليات

 عرضها قبل القرارات لجنة قبل من الصياغة مجموعات أو االتصال مجموعات تقارير في النظر يتم ما عادة )ه(

 .العملية هذه عن الناتج النص حول لميالعا المؤتمر في النقاش يدور. العالمي المؤتمر على

 قبل .بأكمله النص على تصويت إجراء يتعين فإنه ،اإلجرائي االقتراح نص في النظر من االنتهاء تمي عندما .57

 .ذلك العالمي المؤتمر قرر إذا للنص، تفسيرات تقديم يجوز تصويت،ال إجراء

 اإلجرائية االقتراحات على التعديالت إدخال

 .إجرائي اقتراح أي على تعديالت يقترح أن ممثل يجوز ألي .58
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يتم  لم في حال ُمقدّمها، قِب ل من توقيعها ينبغي، وتغييره المطلوب النص مع مباشرة يتعين أن ترتبط التعديالت )أ( .59

إلى  عادة التعديالت جميع يتم إحالة. مناقشتها قبل توزيعها ليتم المناسب الوقت في المناقشة، سير في اقتراحها

 -المناقشة سير في تعديل اقتراح أي عند خاصة ظروف في - الرئيس أو القرارات لجنة تقرر ، إذالقرارات لجنة

 .سليما   التعديل كان إذا مافي

 لها اتصال فريق إنشاء تم التي االقتراحات حالة في ، أو القرارات لجنة إلى التعديالت جميع إحالة يتم عادة ، )ب(

 .لةالص ذي االتصال فريق إلى ،

 التعديل كان إذا ما ، المناقشة أثناء ما تعديل يُقترح عندما خاصة ظروف في أو القرارات، لجنة تقرر )ج(

 .ال أم صحيحا  

 .النص ذلك قبل للتصويت هاطرحيتعين و بها تعلقالم األصلي النص على النقاش في أولوية التعديالت تُعطى .60

 معظم يختلف الذي التعديل طرحفإنه يتعين  ،تراح اإلجرائياالق من جزءال بنفس أكثر أو نارتبط تعديال إذا .61

 الجزء على أخرى متناقضة تعديالت على االتفاق تم إذا ، أماأوال   للتصويتتعديله  المطلوب النص محتواه عن

 تصويت،لل األولوية في التالي التعديل طرح فإنه يتم تعديل،ال على االتفاق يتم لم إذا. بذلك باطال   فإنه يعتبر نفسه

 الرئيس على يتعين األولوية، درجةبِ  الشك حالة في، والمتبقية التعديالت من لكل اإلجراء نفس تتبع ويجوز

 .بذلك حكم إصدار

ح عندما خاصة ظروف في -للرئيس أو القرارات يجوز للجنة .62  التعديالت يقترح أن -المناقشة سير في تعديال   يُقتر 

 التعديالت مع جنب إلى جنبا   النص أن يقترحوا إحالة يجوز ، كمامعا   يهاعل التصويت أو مناقشتها ينبغي التي

 .تصالاال فريق إلى المقترحة

 المؤتمر العالمياالنترنت والتصويت على االقتراحات قبل  عبرمناقشة ال

 تهامناقش لتتم يةاإلجرائ تقديم االقتراحات صالحيةاإلجرائية يكون للفريق العامل المعني باالقتراحات  )أ( .)ثانيا (62

لتحديد االقتراحات التي تستدعي إجراء مناقشات على المستوى العالمي  العالمي عبر اإلنترنت قبل انعقاد المؤتمر

األعضاء، التي ستعرض االقتراحات  تجمعفي مناقشتها والتصويت عليها أثناء انعقاد  لالستمرارخالل المؤتمر 

 . )رابعا ( 62 فقا للمادةوعلى التصويت عبر اإلنترنت 

 لالالطبيعة خ لحمايةتحاد الدولي النترنت لجميع أعضاء اإلا برمفتوحة ع االقتراحات اإلجرائيةتكون مناقشة  )ب(      

 .49للمادة  وفقا   االقتراحات اإلجرائيةتاريخ نشر  منقل ألفترة شهرين على ا

بأكبر أنها تلتزم ونترنت شفافة، إلون المناقشات عبر اأن تك اإلجرائية قتراحاتالعلى ايضمن الفريق العامل  )ج(      

 .العالمي المؤتمرإجراءات مناقشة وتعديل االقتراحات خالل بقدر ممكن 

اإلنترنت  عبرألعضاء اللجنة وممثلي اللجان الوطنية وأعضاء األمانة العامة أن يشاركوا في المناقشة  يمكن )د(      

 .فقط والدعم اتاالستشارلالقتراحات لتقديم 

)ع( من النظام  46للمادة  وفقا  بتشكيلها المجلس  يقومالتي و ،العالمي تقرر اللجنة التحضيرية للمؤتمر. )ثالثا ( 62 

يقوم به  تعديل يتقدم به أي مقدم لالقتراحات حول أي تصنيف أو استثناء أوأي طعن تحويل  ،األساسي لالتحاد

قبل انعقاد المؤتمر العالمي. وفي  عليه لمناقشة اإللكترونية والتصويتجرائي لاإل الفريق العامل المعني باالقتراح

، فإن األساس انعقاد المؤتمر العالميى التصويت اإللكتروني قبل لإإجرائي  حالة الطعن في قرار إحالة اقتراح

 من قبلللنظر فيه  على أنه مؤهل اإلجرائي هو أنه حدث خطأ في عدم تصنيف االقتراح للطعنالوحيد المسموح به 
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جمعية األعضاء. وتتلقى اللجنة التحضيرية للمؤتمر أية طعون بموجب هذه المادة في موعد ال يتجاوز أسبوعين 

 .االقتراحات اإلجرائيةمن تاريخ نشر 

شتركة األفراد الذين يمثلون المصالح الم الهيئة المعنية بالطعونة التحضيرية للمؤتمر بوصفها تضم اللجن)رابعا (  .62

تقديم االقتراحات في عملية  لألعضاء ولكنهم ليسوا أنفسهم أعضاء في المجلس أو الذين يشاركون شخصيا  

رئيس  على أال يكونأحد أعضائها المعنية بالطعون هيئة الرأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر بصفتها ي. واإلجرائية

المعنية هيئة الة التحضيرية للمؤتمر بصفتها األصوات، يجوز لرئيس اللجنتساوي . وفي حالة نفسه المؤتمر

 .بتصويتهأن يدلي  بالطعون

 :اإلجرائية بما يلي االقتراحات على سيقوم الفريق العامل ،بعد اختتام المناقشة عبر اإلنترنت)خامسا (  .62

سب التعديالت المقترحة، حمع اإلنترنت، أو  تقديم كل اقتراح، بصيغته المعدلة أثناء المناقشة عبر (أ)

المؤهلين ( IUCNلحماية الطبيعة )االقتضاء، للتصويت اإللكتروني ألعضاء االتحاد الدولي 

والتي للتصويت، باستثناء الطلبات التي تستدعي إجراء مناقشات على الصعيد العالمي خالل المؤتمر 

ي فتح باب التصويت اإللكترونتم األعضاء. وي تجمعسوف تتم مناقشتها والتصويت عليها خالل 

من )ز( إلى  (ج)الفقرات  تنطبق المجلس. ايحدده العالمي افتتاح المؤتمر تسبقفي مواعيد  وإغالقه

االقتراحات ، مع إجراء ما يلزم من تبديل، على التصويت اإللكتروني على اللوائحمن  94المادة 

 ؛ اإلجرائية

التي  قتراحات اإلجرائيةاالعلى  المباشر والتصويت المناقشةاألعضاء لمواصلة  تجمعإلى  الرجوع (ب)

كانت موضوع هذه المناقشة والتعديالت المقترحة المتباينة التي ال يمكن، في رأي الفريق العامل 

قرار عن طريق  التخاذ حولهافي اآلراء  نصي ، التوصل إلى توافقاإلجرائية المعني باالقتراحات

 .انعقاد المؤتمرالتصويت اإللكتروني قبل 

اإلجرائية مع إجراء التعديالت الالزمة على عملية تعديل االقتراحات  62إلى  58طبق القواعد من تن( سادسا  ).  62  

أثناء المناقشة عبر اإلنترنت والتصويت على التعديالت المقترحة خالل المناقشة عبر اإلنترنت، على أن يكون 

التي تتمتع بها لجنة القرارات  لصالحيةاسيكون له نفس  باالقتراحات اإلجرائيةمفهوما أن الفريق العامل المعني 

 بموجب هذه القواعد. المؤتمررئيس التي يمارسها أو 

 )أ(الفئة  من عضوكتروني من قبل إلقتراع االالتي يعتمدها ا )سابعا ( ينبغي أن يكون لالقتراحات اإلجرائية. 62

عضاء. وسوف ألجلسات مجلس ال الالمعتمدة خ االقتراحات اإلجرائيةحية النفس صمن الفئتين )ب( و)ج( و

من خالل االقتراع اإللكتروني قبل انعقاد المؤتمر،  اإلجرائية االقتراحات جميعاعتماد  األعضاء تجمع" تسجل"

التي يتم اعتمادها  االقتراحات اإلجرائيةتعيد فتح المناقشة أو التصويت على أي منها. وتسري  ولكن ال يجوز أن

 من تاريخ صدور هذا القرار. األعضاء اعتبارا   تجمعقرار ل بالتصويت اإللكتروني وفقا  

 التصويت طرق -الجزء الثامن

 اإللكترونية التصويت وبطاقات التصويت بطاقات

 المادة بموجب كان ذلك مطلوبا  وفي حال  المعنية، العالمي المؤتمر دورة لتمييز عالمة التصويت بطاقات تحمل .63

من األعضاء المؤهلين  المندوبينرؤساء  على اإللكتروني التصويت اقاتبط بِتوزيع العامة تقوم األمانة ،67

 .التفويض وثائق لجنة لتقرير وفقا   للتصويت
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 الفئة أعضاء لمندوبي المقدمة وتلك بيضاء، )أ( الفئة أعضاء لمندوبي المقدمة التصويت بطاقات أن تكون يجب .64

 حالة في. ؤها ألعضاء الفئة )ج( زرقاء؛ ويجب أن تكون بطاقات التصويت التي يتم إعطاخضراء )ب(

 الفئة أعضاء أصوات تسجيل ضمانلِ  مبرمجة اإللكتروني التصويت بطاقة تكون أن يجب اإللكتروني، التصويت

مجتمعتين للحصول على نتيجة منفصلتين او و)ج(  )ب(تين الفئ أعضاءتسجيل أصوات وبشكل منفصل؛  )أ(

 تصويت مجّمعة.

 أصوات لعدد وفقا   توزيعها ويتم ا  واحد ا  صوت الخضراء أو البيضاء االقتراع قاتبطا تعادل كل بطاقة من .65

 تيالتصو بطاقة تكون أن يتعين اإللكتروني، التصويت حالة في .األساسي النظام حسب األعضاء المؤهلين

 .األساسي النظام حسب األعضاء المؤهلين أصوات عدد على مبرمجة لكترونياإل

 اإلجرائية قتراحاتاال على التصويت طرق

 العضو ذلك عن نيابة والتحدث التصويت 6لرئيس المندوبين أو من ينوب عنه بموجب المادة رقم  يجوز)أ(  .66

بطاقة التعريف للتحدث  أو اإللكتروني التصويت بطاقة وأ التصويت بطاقة استخدام مندوبي يجوز أل ال )ب(

 .المعني لمندوبا من مسبق خطيتوكيل  على الحصول دون آخر مندوبعن ِ

وطنية/ إقليمية معترف بها في إلى ممثل معتمد للجنة  ألغراض تتعلق بهذه القاعدة، يشير "المندوب" أيضا  )ج( 

 وكيل.تالذي يعطي ال بالمنتد العضو التي ينتمي إليهاالمنطقة  /الدولة

الذي لم يتمكن من  مندوبالحضور المؤتمر العالمي أو والذي لم يتمكن من يجوز للعضو المؤهل للتصويت )د( 

أو إلى ممثل المؤهلين للتصويت  ي توكيال  لمندوب من األعضاءاألعضاء، أن يعط تجمعينة في حضور جلسة مع

المنتدب الذي يعطي  العضو التي ينتمي إليهاالمنطقة  /الدولةإقليمية معترف بها من  /معتمد من لجنة وطنية

 وكيل.تال

آخرين وال يجوز  مع احتفاظه بحق التصويت بالوكالة عن أعضاءللتصويت  لوكيت إعطاءال يجوز للعضو )ه( 

 .بمنح التوكيلالمخول  قبل إذن مسبق منعلى  الحصول وكيل العضو اآلخر دونتنقل 

 لمؤتمر.العامة ل مانةاألإلى  وأن يتم تحويلهامكتوبة يجب أن تكون جميع الوكاالت صالحة،  )و( حتى تكون

أعضاء الوكالة الحكومية في بلد ما أن عن مجموعة التصويت المخول بعضو الوكالة الحكومية  يجب على. )ثانيا ( 66

 لحمايةعضو آخر في االتحاد الدولي إلى وكيل تيحصل على موافقة الوكاالت الحكومية األخرى قبل إعطاء 

حكومية األخرى في البلد الوكاالت ال إال على تتم الموافقةال  المؤتمر العالميإال أنه خالل  (UCN) الطبيعة

 المؤتمر. التي تكون حاضرة خاللالمعني 

 طريق عن ، من ذلكال  بد ،أو التصويت بطاقات يحملونالذين  المندوبين قبل من التصويت إجراء عادة   يتعين .67

 )ثانيا ( 40 الالئحة في بالتحديد عليه المنصوص النحو على األجهزة في اإللكتروني التصويت بطاقات إدخال

 .التصويت نتيجة عن باإلعالنلرئيس يقوم ا(. رسميال غير تصويتال)

 ذلكالرئيس أن  اعتقد إذااالقتراع  بطاقات الذي يحملون المندوبين الذي تم إجراؤه من قِب ل يتعين إعادة التصويت .68

 التصويت طاقاتب عدّ بِ  األقل على اثنين فاِرزا أصوات يقوم حيث ،ذلكالقيام ب مندوب أي طلب إذا أو ضروري

 ببساطة ينبغي ،67 المادة بموجب اإللكتروني التصويت حالة في، و(رسميال تصويتال) منفصل بشكل فئة لكل

 .التصويت إعادة
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من خالل  تصويتال خذأ يتعين للتصويت، مؤهلين أعضاء عشرةال يقل عن  المندوبينعدد من  طلب على بناء   .69

 عضويةال قائمة ترتيب حسب مندوب لكل منفصل بشكل ةفئ كل في األسماء مناداة يجب ، إذاألسماء نداء

 عن االمتناع" أو ،"ال" أو" نعم"يكون التصويت بـ . عشوائيا   اختيارها دولة يتمأي  من ءا  ادتبا المطبوعة

 .بها مدلى أصواتك "التصويت عن االمتناع" يتم احتساب ال، و"التصويت

 عند الحالة، هذه في، وللتصويت مؤهلين أعضاء رةعش نع مندوبين طلب على بناء   سري تصويت عقد يجوز .70

 فإنه ينبغي على األمانة العامة توزيع أوراق التصويت، بطاقات يحملون المندوبين الذين قِب ل من إجراء التصويت

 ورقة حيث يتم وضع التصويت بطاقات عرض علىأو "ج" "ب" أو" أ" األحرف فقط تحمل التي االقتراع

 أوراق استخدام يتم ، حيث"التصويت عن االمتناع" أو" ال" أو" نعم" التصويتل ورقة تحم. بطاقة لكل واحدة

التصويت  أوراق على رقم تعريف وضع فإنه يجب ،آخر إجراء تصويت تم إذا ، أماواحد فقط قتراعال التصويت

 اتنتخاباال مسؤول فإنه يتعين على اإللكتروني، التصويت حالة في. التصويت ورقة مرات صالحية عدد حددي

 .األصوات كافة سرية لضمان مبرمج النظام أن من تأكدال

 .النتائج وإعالن األصوات وعد األصوات فارزي تعيين عن مسؤوال   الرئيسيكون  .71

 التي يتم تقديمها خالل صواتاأل( ب)و 70 المادة بموجب الذي يتم السري التصويت أصوات( أ) باستثناء. )ثانيا ( 71

 التصويت فإنه ينبغي إتاحة سجل ،)ثانيا ( 40والالئحة  81-74القوانين  بموجب العالمي ؤتمرالم في االنتخابات

 24 غضون في األعضاء، تجمع( في IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة عضاءألكل عضو من  الكامل

  .األعضاء لجميع جلسة، كل بعد التصويت نظام يسمح به وقت أقرب في أو ساعة

عند  البيانات هذه أن تنعكسوينبغي  تصويته التي توضح عضو ألي المكتوبة البيانات بسجل العام المدير يحتفظ .72

 .العالمي المؤتمر وتوصيات قرارات أو ،اإلجراءات حجم عرض

 التصويت لرئيسل يجوزال  التعادل، حال في، ولتصويتل ا  مندوب كان إذا التصويت، حق يمارس أن للرئيس يجوز .73

 .أخفقتقد صويت التعملية عتبر تو

 االنتخابات -التاسع الجزء

 االنتخابات مسؤول

 عن مسؤوال   يكونأن  األساسي النظام بموجب المجلسمن قِب ل  ينهيتع الذي تم نتخاباال مسؤول على يتعين .74

 .األصوات عدد وحساب العالمي المؤتمر في االنتخابات على اإلشراف

 االنتخابات في التصويت وطريقة الترشيحات

 المؤتمر قبل أو )ج( )ب( أو )أ( الفئة في عضوال لب  قِ  من المقدم ترشيحالاألعضاء عن ين على المجلس إبالغ يتع .75

 .العالمي

 .منهم معلوماتوالحصول على  المرشحين مع الجتماع األعضاء بِالترتيب األمانة تقوم االنتخابات، قبل .76

 .خطيا  فقطاالسم  سحبللمرشح  وزيج العالمي، المؤتمر أمام المرشحين قائمة على وضعه بمجرد .77

الخاصة  قتراعاال بطاقات إدخال طريق عن إلكترونيا   أو التصويت أوراق ستخدامبإ االنتخابات عقد يجوز. )ثانيا ( 77

 دقة مراقبة االنتخابات مسؤول على يتعين، ولكترونيةاإل االنتخابات نظام استخدام حال في. الجهاز في األعضاءبِ 

 .اإللكترونية تاالنتخابا نظام
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 :التالي النحو وعلى منفصل بشكل اللجان رؤساء من وكل الصندوق وأمين الرئيس انتخابات تجري .78

 ؛بالتزكية الصندوق وأمين الرئيس انتخاب يجوز .أ

 المرشح ذلكوفي حال عدم حصول  للمنصب، فقط واحد مرشح ويكون هناك التصويت مطلوبا   يكون عندما .ب

في الفئة )أ( وفي الفئتين )ب(  للتصويت المؤهلين األعضاء بها يدلي التي اتاألصو من بسيطة أغلبية على

 تعذر الجديد في حال المجلس قِب ل العالمي أو من المؤتمر قِب ل من المنصب شغل فإنه يجوز ،و)ج( مجتمعتين

 ؛الدورة اختتام قبل قرار اتخاذ

 .81 للقاعدة وفقا   تصويت إجراء يتعين نهالمناصب، فإ هذه من ألي واحد مرشح من أكثر هناك يكون عندما .ج

 المجلس يجتمع اللجنة رئيس أو الصندوق أمين وأالرئيس  لمنصب الوحيد المرشح أو عدم أهلية في حال انسحاب .79

االتحاد الدولي  أعضاء آراء في النظر بعديتم اقتراح مرشح جديد على المؤتمر العالمي و ،عادية غير دورة في

 .(IUCN) لحماية الطبيعة

 -مختلفة لجنة رئيس تم ترشيح كل منهم لمنصب -الدولة نفس من أكثر أو مرشحين ثالثة يحصلما . حيث)ثانيا ( 79

 انتخاب يتعين فقط ،أجلها م منترشيحه تم التي المعنية للمناصب ترتيب أعلى أو األصوات من عدد أعلى على

 فيماأما . المعنية لمناصب رئاسة اللجان تصويتال في األصوات من نسبة أعلى على اللذين حصال نيح  رشّ المُ 

 للمناصب ترتيب أعلى أو األصوات من عدد أعلى على حصال الذين نيالباقي المرشحين بكل مرشح من يتعلق

 ذينلال المرشحينانتخاب من  بطبيعة الحال مرشح كلل التصويت إلغاءفإنه يتعين أجلها،  من اترشيحهم تم التي

 النحو علىهذا  مرشحلل اللجنة رئيسمنصب الشاغر لال شغلوينبغي  األصوات، من نسبة أعلى على حصال

 :التالي

 األصوات من األقل على المئة في ثمانين٪( 80) على حصل مختلفة دولة من وصيف مرشح هناك كان إذا .أ

 يسلرئ الشاغر لمنصبل الوصيف هذا انتخاب فإنه يتم تصويته، إلغاء تم الذي المرشح عليها حصل التي

  .اللجنة

 من٪( 80) األقل على المئة في ثمانين على حصل مختلفة دولة من وصيف مرشح هناك يكن لم إذا .ب

 لب  قِ  من اللجنة رئيس منصب فإنه ينبغي شغل ،تصويته إلغاء تم الذي المرشح عليها حصل التي األصوات

 .الجديد المجلس

 التي المنطقة في الشاغرة المناصب عدد من أقل أو مساو   اإلقليميين للمستشارين المرشحين عدد يكون عندما .80

 من البسيطة األغلبية على مرشحال إذا لم يحصل. حدة على مرشح لكل تصويت فإنه يتعين إجراء ها،يترشحون ل

 شغل يجوزفإنه  ،في الفئة )أ( وفي الفئتين )ب( و)ج( للتصويت المؤهلين األعضاء بها يدلي التي األصوات

 .الجديد المجلس لب  قِ من  قليمياإل المستشار منصب

 :اللجنة رئيس أو اإلقليمي المستشار الصندوق أو أمين الرئيس أو لمنصب مرشح من أكثر هناك يكون عندما .81

 يتم حرف ابتداء  من أبجديا   أسماء المرشحين اإللكتروني االنتخابات نظام أو التصويت ورقة ينبغي أن تدرج .أ

 ؛عشوائيا   اختياره

 أو الصندوق أمين الرئيس أو لمنصب أكثر أو اثنين ينُمرّشح   من بين واحد شخص بانتخاوجوب  عند .ب

الذي يفضله  المرشح اسم مقابل' X' عالمة وضع طريق عن لتصويتا إجراءفإنه يتعين  لجنة،ال رئيس

 .الناخب
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 ينميإقلي مستشارين لمنصب أكثر أو مرشحين أربعة بين من أكثر أو أشخاص ثالثة انتخاب عندما يتعين .ج

الذين  المرشحين أسماءمن  كل اسم مقابل' X' عالمة وضع طريق عن التصويت إجراءفإنه يتعين  منطقة،لل

 عند. المنطقة هلهذ همبانتخا المزمع المرشحين من ممكن عدد أكبر حيث يمكن أن يختار يفضلهم الناخب

من  عدد أعلى على ليحص الذي المرشحفإنه يجوز انتخاب  الدولة، نفس من مرشح من أكثر ترشيح

 .فقط األصوات

 .المرشح اسم مقابل صفر وضع من خالل التصويت عن الممتنعين إلى يشار .د

 أو( ب) الفرعيتين للفقرتين وفقا   غير المكتملة اإللكترونية األصوات أو التصويت ال ينبغي احتساب أوراق .ه

 .(ج)

 هذا يجريحيث  األصوات، بحس المرشحينيتم ترتيب و مرشح لكل األصوات عدد حساب مجموع يجب .و

 إضافة عندئذ يمكن. و)ج( )ب( تينالفئفي حين يتم جمع األصوات من  )أ( الفئة صواتأل منفصل بشكل

 .مشترك ترتيب إلنتاج و)ج( )ب( تينالفئ يتم الحصول عليها من الفئة )أ( إلى ترتيبات

 الترتيب حساب ةعاد، فإنه يتعين إكثرأ أو اثنين ِلُمرّشحين بالنسبة نفسه هو المشترك كان الترتيب حال في .ز

 وهو ثابت عاملمبِ  المعنية المناصب شغللِ  مرشح لكل الفئة )أ( أصواتيتعين ضرب عدد : التالي النحو على

 هذا في المرشحين لجميع )أ( الفئة أصوات عدد على مقسوما  و)ج( مجتمعتين )ب(  تينالفئ أصوات عدد

و)ج(  )ب( تينالفئ إلى مجموع أصوات لةعدّ المُ  )أ( الفئةصوات إضافة مجموع أ يتعين عندئذو ،التصويت

 .عليها الحصول تم التيالمشتركة  األصوات ترتيب حسب المرشحين تين وترتيبعمجتم

ترتيب، باستثناء عمليات التصويت لمنصب  أعلى الذين حصلوا على المرشحين أو المرشح انتخاب يتم .ح

 )ط( من هذه القاعدة؛ الرئيس التي تنطبق عليها أحكام الفقرة

٪ 50لمنصب الرئيس، يجب على المرشح الحصول على األغلبية المطلقة من األصوات )أكثر من  النتخابه .ط

في الجولة األولى. وإذا لم يحصل أي من  تينمجتمع )ب( و)ج(وفي الفئتين  )أ(من األصوات( في الفئة 

في الجولة  )ب( و)ج( مجتمعتينوفي الفئتين  )أ(المرشحين على األغلبية المطلقة من األصوات في الفئة 

للمرشحين اللذين حصال على أعلى ترتيب في الجولة األولى جولة ثانية من التصويت  يتم إجراءاألولى، 

 )و(. 81وبما يتوافق مع أحكام القاعدة 

كان الة حصل على أعلى ترتيب مشترك. وفي حالمرشح الذي  يتم انتخابوفي الجولة الثانية من التصويت، 

 ويتم انتخاب)ز(  81هو نفسه بالنسبة لكل من المرشحين في الجولة الثانية، تسري المادة  المشتركالترتيب 

 عدد من األصوات مجتمعة؛  أعلىالمرشح الذي حصل على 

 .العالمي المؤتمر في التصويت أعداد ذلك في بما االنتخابات نتائجيتم عرض  .ي

 واإلجراءات اللغات -الجزء العاشر

 الرسمية اللغات

 بلغة التكلم المتحدث أراد إذالغات أخرى، ف الرسمية إلى اللغات بإحدى يتم إلقاؤها التي الخطابات ترجمة يجب .82

 للمتحدث يجوز، والرسمية اللغات إحدى إلى والدفع مقابل الترجمة ترتيبالفإنه يتحمل مسؤولية رسمية،  غير

 .نفسه المتحدث لغة إلى الترجمةعملية  ترتيب
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 .إلى لغات أخرى وينبغي ترجمتها الرسمية اللغات بإحدى الرسمية الوثائق جميع تقديم ينبغي .83

 الرسمية التقارير

 الرسمية باللغات ونصوص كقرارات العالمي للمؤتمر جلسة كل في المعتمدة اإلجرائية االقتراحات تسجيل يجب .84

 .الحاضرين راقبينوالم المندوبين جميع على ممكن وقت أقرب في وأن يتم توزيعها

 لسياسة وفقا   الرسمية، باللغات المتخذة القرارات ذلك في بما يتعين نشر محضر االجتماع عالمي، مؤتمر كل بعد .85

 أعضاء جميع على توزيعها العام المدير على يتعين، و(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة اللغات في

 محضر االجتماع ينبغي أن يتضمن. االجتماع في المشاركينعلى و (IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة

فيما  العالمي المؤتمر تصرف كيفية بشكل  خاص تبين التي العالمي، المؤتمر ومناقشات إجراءاتعن  تقديم بيان

 .األصوات نتائجو والتعديالت عليها االقتراحاتبيتعلق 

 الرسمية الوثائق

 :يلي ما عالمي رمؤتم لكل الرسمية الوثائق تتضمن أن يجب .86

 .الدورة أعمال جدول .أ

 .المقترحة والتعديالت اإلجرائية االقتراحات .ب

واللجان  التوجيهية والمجلس واللجنة الصندوق والمدققين الرئيس وأمين من األخرى واألوراق التقارير .ج

 .العالمي المؤتمر ولجان العام والمدير

 إذا العالمي، المؤتمر بتنظيم المتعلقة المسائل في بينالمراق أو األعضاء عن نيابة المقدمة التفاهم مذكرات .د

 .األخرى المسائل كافة في المجلس عليها وافق إذا التوجيهية أو اللجنة اعليه وافقت

 .العالمي المؤتمر قرارات .ه

 .رسمية وثيقة كل ترقيم يجب .87

 اإلجراءات قواعد تعديل -عشر الحادي الجزء

  19.األساسي للنظام وفقا   هذه اإلجراءات قواعد تعديل يجوز .88

 اللوائح

 القانوني الوضع -األول الجزء

الخاصة جراءات االوقواعد  األساسي النظام مع اقراءته ويتعين األساسي، للنظام وفقا   اللوائح هذه إعداد يتم .1

 .األساسي النظامب المرفق"( العالمي المؤتمر" باسم بعد فيما إليهيُشار  ) المؤتمر العالمي لحماية الطبيعةب

 

                                                           
اإللكتروني ألعضاء االتحاد الدولي  من خالل التصويتالطبيعة  لحمايةللمؤتمر العالمي  من النظام األساسي. تم تعديل قواعد اإلجراءات 29 المادة انظر  19

 أيلول من عام 14في  )IUCN) الطبيعة لحمايةالطبيعة التابع لالتحاد الدولي  لحمايةمؤتمر العالمي ؛ من قبل ال2012من عام أيار  5الطبيعة في  لحماية

اإللكتروني  ومن خالل التصويت؛ 2015من عام نيسان  27في ( IUCN)الطبيعية  لحمايةاإللكتروني ألعضاء االتحاد الدولي  ومن خالل التصويت؛ 2012

الطبيعة التابع لالتحاد الدولي  لحمايةالمؤتمر العالمي من قبل ، و2015من عام تشرين األول  13في  (IUCN) بيعيةالط لحمايةألعضاء االتحاد الدولي 

 .2016من عام أيلول  10في ( IUCN)الطبيعية  لحماية
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 البرامج  –الثاني الجزء

تم تاألنشطة  من ةمتكاملبرامج  خالل من أهدافه تحقيق( IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعةعلى  يتعين .2

يتعين  ، إذ(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة وعناصر األعضاء من قِب ل ايفذهتنو ايقهنسوت اصياغته

 أمورجملة ب البرامج سوف تقوم. المجلس قِب ل من سنويا   امراجعته تمتو لميالعا المؤتمر قِب ل من البرامج داعتما

 :التالي النحو على أخرى

األعمال التي  ممارسة خالل من استدامتهاالحفاظ على  وكيفية ،البيئية والنظم عمل األنواع كيفية دراسة .أ

 ؛بيئيا   ومستداما   منصفا   عيةالطبي للموارد استخدام يكون أي ضمان أن وكيفية ،تسهم في حماية الطبيعة

 التنوع، ذلك التي تواجه تهديداتال وتحديد ،الالزمة لذلك ظروفوال ،الحيوي الموجود تنوعال وتقييم مراقبة .ب

 أعمال حماية الطبيعة؛ أولويات لتحديد معززة قدرات وتطوير

 من ،ة وضمان استدامتهاالبيئي ةنظمواأل ألنواععلى اللحفاظ  السليمة الممارسات وإظهار واختبار تطوير .ج

 ؛التعاونية الميدانية المشاريع خالل

 ؛الضارة اآلثار تصحيح أو عن التعويض في فعالية أكثر تكون أن المرجح من أدوات تطوير .د

 ومنهجيات االجتماعية والسياسة المعرفة والقيمة والمؤسسات وأنظمة البشري السلوكيرتبط  كيف دراسة .ه

كيف يمكن و وكيف يؤثر بها وباستدامة استخدامها الموارد الطبيعية حماية مع االقتصادية واألنشطة التنمية

 ؛عليها الحصول في المساواةتحقيق 

 ؛واسععلى نطاق المعلومات  ونشر التعليم خالل من الطبيعية والموارد حماية الطبيعةب العام الوعي زيادة .و

 مشاركتهم وتشجيع المستويات، جميع على البيئة على ق بالحفاظلفيما يتع المستمرين والتعليم التدريب تعزيز .ز

 ؛المستدامة العيش سبل تطويرل العالم أنحاء جميع في المحلية المجتمعات مع

 ؛الطبيعية والموارد الطبيعة بحماية المتعلقة التشريعات وتحسين تطوير في المساعدة .ح

 على الحكومات وتشجيع الطبيعية، والموارد الطبيعة بحماية المتعلقة الدولية االتفاقيات مسودات إعداد .ط

 ؛بمجرد إبرامهاوتنفيذها  االتفاقياتب االلتزام

 ؛واإلقليمية الوطنية وهياكله( IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أعضاء دعم .ي

 الحكومات مع والمحلية والوطنية واإلقليمية الدولية المستويات على المشترك االهتمام ذات البرامج متابعة .ك

 ؛وغيرها المعونة الدولية ووكاالت الحكومية والمنظمات غير اتوالمنظم

 التشريعية والنصوص الوثائق وتوزيع ونشر إعداد من خاللالمعلومات  ونشر وتفسير وتحليل جمع .ل

 .المعلومات من وغيرها العلمية والدراسات

 همأولويات لهم تسمح الذين ألعضاءواالعامة  واألمانة واإلقليمية الوطنيةواللجان  يتعين على المجلس. )ثانيا ( 2

 أجل من معا   أن يعملوا( IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة برنامجبالعمل وفقا  لالتنظيمية  همقدراتو

االتحاد  أعضاء قدرات زعزّ وي نمكّ يُ  يلذا( IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة لبرنامج سقالمن التنفيذ

 بفعالية األمثل، النحو على حماية الطبيعة نتائج حققيو ةالقانوني والعناصر( IUCN) الدولي لحماية الطبيعة

 .وكفاءة
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 األعضاء –الثالث الجزء

 القبول

 السياسي أو /االقتصادي و التكامل ومنظمات الدول .3

 الحكومة رئيس والدولة أ رئيس عن نيابة أو بواسطة األساسي النظام إلى الدولة انضمام عن اإلخطار يتعين .أ

 .الخارجية الشؤون وزير أو

 ممثلها خالل من األساسي النظام إلى االقتصادي أو /و السياسي التكامل منظمة انضمام عن اإلخطار يتعين .ب

 عليها المنصوص المسائل كفاءته في مدى يعلن ببيان مصحوبا  ذلك  يكون أن ويتعين حسب األصول المخول

 .األساسي النظام في

األمانة  مع اتصاالتها بتحديد عضوا   التي ستصبح االقتصادي أو /و السياسي ملالتكا منظمة أو تقوم الدولة .ج

 .(IUCN) تحاد الدولي لحماية الطبيعةالالعامة ل

 الحكومية الوكاالت .4

 طلبا   تقدّم( أن IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة عضوية التي تسعى إلى الحكومية الوكالة يتعين على

 .األساسي النظاملتزام بكفاءته لال يحدد الذي الوكالة رئيس عن صادر بيان من بدعم عامال المدير إلى لالنضمام

 الحكومية غير الوطنية المنظمات .5

 إلى باإلضافة كعضو، لقبولها تسعى حكومية غير وطنية منظمة يتعين على أي أدناه،( ب)رهنا  بالنقطة  .أ

 :األساسي النظام متطلبات

i. ؛فيها مقرها يقع التي الدولة قانون مع يتوافق بحللر هادف   غير كيانا   تكون أن 

ii.  ؛األقل على أعوام ثالثة يكون قد مضى على إنشائهاأن 

iii. ؛ومستقل بذاته قائم مجلس إدارة كون لديهاأن ي 

iv. مثلة؛م، ومسؤولة، وشفافة حوكمة بنية أن تكون لديها 

 مركز أي العالي أو لتعليمامن مؤسسات  مماثلة مؤسسةأي األصول أو  حسب معتمدة جامعة يتعين على أي .ب

 :يلي ما الفئة هذه إلى دخولال إلى سعىوي الدولة، داخل اتم تنظيمهلبحوث ل أي مؤسسة أو متخصص

i. ؛فيها مقرها يقع التي الدولة قانون مع يتوافق للربح هادف غير كيانا   تكون أن 

ii. ؛األقل على أعوام ثالثة يكون قد مضى على إنشائها  أن 

iii. ؛عالية مكانةذا  مهنيا   أو اديميا  أك كيانا   تكون أن 

iv. وحوكمتها إدارتها في مستقلة تكون أن. 

 منظمات السكان األصليين .)ثانيا ( 5



242 

 

تسعى إلى االنضمام كعضو، باإلضافة إلى متطلبات النظام  يناألصلي للسكانيجب على أي منظمة وطنية أو دولية 

 األساسي:

 ع قانون الدولة التي يوجد فيها مقرها؛غير هادف للربح يتوافق م )أ( أن تكون كيانا  

 ؛األقل على أعوام ثالثةيكون قد مضى على إنشائها أن )ب( 

 وكمة؛تكون مستقلة في اإلدارة والح)ج( أن 

 .ينأصليمن سكان أساسي، تتكون بشكل )د( أن 

  الحكومية الدولية غير المنظمات .6

 -(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة في كعضو قبولها تلتمس حكومية غير دولية منظمة أي يتعين على

 :- األساسي النظام متطلبات إلى باإلضافة

 ؛مقرها فيها يقع التي الدولة قانون مع يتوافق للربح هادف غير كيانا   تكون أن .أ

 ؛األقل على أعوام ثالثةيكون قد مضى على إنشائها أن  .ب

 إلى ا  تقارير متقدّ  قطرية مكاتب أو ومكاتب خارجية أكثر أو دولتين في النشاط من كبير سجل لديهاأن يكون  .ج

 ؛المقر الرئيسي

 ؛األقل على دولتين أمام مواطني مفتوحة حوكمة هيئة لديها .د

 ؛شفافة ومسؤولة وممثلة حوكمة بنية أن تكون لديها .ه

 .ومستقل بذاته قائمأن يكون لديها مجلس إدارة  .و

 القبول عملية

ومنظمات السكان األصليين  الحكومية غير والدولية الوطنية اتوالمنظمالحكومية  الوكاالت على يتعين .7

 فئة شير إلىوت العامة األمانة من مةقدّ مُ  طلب استمارة باستخدام العام المدير إلى ا  طلب مأن تقدّ  والمؤسسات التابعة

 .المخّول بالتوقيع منظمةال أو وكالةال رئيس لب  قِ  من الطلب ينيغي توقيع، والمطلوبة العضوية

على  وأنشطتها، وتمويلها وعضويتها وأهدافها المنظمة أو بالوكالة تتعلق معلومات يتعين أن تتضمن هذه الطلبات .8

 الطبيعة حماية في أنشطته توثيق الطلب مقدم على يتعين. القبول بشأن قرار التخاذ المجلس النحو الذي يطلبه

 .األقل ثالثة أعوام على على مدى الطبيعية والموارد

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أهداف يؤيد أنه مفاده مكتوبا   بيانا   - طلبه مع -يقدّم أن الطلب ُمقدّم على يتعين .9

(IUCN). 

 قابل لالسترجاع المبلغ هذا ، علما بأناألولى السنة مستحقات يساوي بمبلغ المقدمة إيداع مع الطلبات يتم إرفاق .10

 .القبول عدم حالة في

 .(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة مع ارتباطهبإعالن  الجديد لعضوا يتعهد ،قبوله بمجرد .11
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 31و أيلول 30و حزيران 30و آذار 31هي  العام من قِب ل المدير العضوية طلباتستالم ال النهائية المواعيد .12

 .اإللكترونية بالوسائل االتصاالت إجراء كافة يجوز القبول، عملية أثناء. عام كل من كانون األول

 االجتماع اعتمدها التي الحالية وائحالل من الثالث الجزء على تعديالت بعد إدخال 13 الالئحة إزالة تمت: مالحظة

االتحاد الدولي لحماية  لمجلس 82 االجتماع أكدهالذي و (IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة لمجلس 81

 [2013 عام في (IUCN) الطبيعة

للتصويت  المؤهلين( IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أعضاء إلى يرسل أن العام المدير على يتعين .14

 .مقدمي الطلباتفيما يتعلق ب المناسبة المعلومات باإلضافة إلى الطلبات حولا  إشعار

 االعتراض إلى هذا يجب تقديم الطلب، على االعتراض في حقه للتصويت مؤهل عضو يمارس عندما .15

 .14 الالئحة في إليه المشار العام المدير إخطار تاريخ من أسابيع عةأرب غضون في العام المدير

 في عليها المنصوص العضوية متطلبات يستوفي ال الطلب مقدم لى أنإ فقط االعتراض هذا يستند أن يتعين .16

يها لإيستند  محددة وتفاصيل أسبابا   أن يقدّم االعتراض يتعينكما . 21اللوائح في المقررة أو 20األساسي النظام

 .االعتراض هذا

 العام المدير إخطار تاريخ من أسابيع ثالثة غضون في االعتراض على للرد فرصة الطلب مقدميتم منح   .17

 .الطلب على االعتراضب

 بشأن قرارا   ،يكن المجلس منعقدا  في إحدى دوراته لم ذاإ لجنه االداريه المصغره الدائمهأو ال المجلس، يتخذ .18

 على يتعين ، ولكنالفصلية التقديم النهائية مواعيد عقب معقولة زمنية ترةف غضون في العضوية طلبات

 .مرتبط بالطلب جدل هناك فيها يكون التي الحالة في المجلس استشارةلجنه االداريه المصغره الدائمه ال

 تبليغ تاريخ من أشهر ستة غضون في بالقبول المتعلقة من قرارات المجلس قرار أي في طعن تقديم يجوز .19

 .المجلس قرار

 على للحصول طلبه دعملِ  المقدّمة تفاصيلال في هام تغيير بأي فورا   العام المدير يتعين على العضو أن يخطر .20

 هذه فئةعلى  أو العضوية لهذه أهليته على تؤثر قد التي( IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة عضوية

 .العضوية

 العضوية فئات بين نقلتال

بناء   -العضوية من أخرى مجموعة إلى العضو نقل للمجلس يجوز مناسب، إشعار تقديم دبع أو الطلب عند .21

 أعضاء يتعين إخطار. صحيح غير بشكل العضو هذا تم تصنيف إذا -المجلس في الثلثين أغلبية رأي على

 في راضاعت تم تقديم إذا. األسباب بيان مع هذه نقلال عملية( عن IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة

فإنه يتعين  للتصويت، مؤهل آخر عضو أو المعني العضو لب  قِ  من اإلخطار هذاعلى  ثالثة أشهر غضون

 .عليه للتصديق العالمي المؤتمر إلى نقلهذا ال ميقدت

 العضوية رسوم

                                                           
 من النظام األساسي 7و 5 المواد انظر  20
  6 – 4اللوائح من  انظر  21
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فترة لل ويتم حسابها، )أ(الطبيعة االشتراكات المستحقة على األعضاء في الفئة  لحمايةيحدد المؤتمر العالمي  .22

الممتدة حتى انعقاد المؤتمر العالمي المقبل على أساس آخر النسب المئوية المتاحة المقررة للدول المعنية في 

ميزانية األمم المتحدة. ويجوز للمجلس أن ينشئ مجموعات لتحديد المستحقات. في الحاالت التي ال يكون 

 في األمم المتحدة أو عضوا  )أ( الطبيعة  حمايةلفي االتحاد الدولي  )أ(الفئة  الذي ينتمي إلىعضو الفيها 

عضو في أي من وكاالت األمم المتحدة المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية،  يتواجد فيها، ولكنه

هذا العضو  يتم تكليف أو يتواجد في أي منها، أو أي طرف في النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية،

ي لها ناتج محلي إجمالي مماثل، على النحو المبين في القائمة التي تستخدمها األمم بمجموعة المستحقات الت

  المتحدة.

 اقتراح على بناء   العالمي المؤتمر قِب ل من في الفئات )ب( و)ج( و)د( اآلخرين مستحقات األعضاء إنشاء يتم .23

 .المجلس من

 .قويميةت سنة كل من األول اليوم في الدفع مستحقة العضوية رسوم تصبح .24

 التي للجداول وفقا   بحرية للتحويل قابلة أخرى عملة أي أو سويسريال فرنكبعملة ال المستحقات دفع يتم .25

تقديم  أو المحلية بالعملة الدفععلى  المعني العضو مع العام المدير اتفق إال إذا العالمي، المؤتمر هاوضع

 المستحقات يعادل مبلغا   هذا سيوفّر ألن اتالمستحق من بدال   خدماتو سلعالتسهيالت، فإنه يجوز قبول 

 .(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة لب  قِ  من هااستخدامالمعنيين لكي يتم  األعضاء على المقررة

 استعادة عضويته في -(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة من انسحب كان قد -سابق عضو طلب إذا .26

تقديم قبول إعادة  قبل المستحقة العضوية رسوم كافة دفعي أن يتعينه فإن ،انسحابه من سنوات ثالث غضون

على أنها  االنسحاب على أكثر أو سنوات ثالثمرور بعد  القبول طلبات يتعين معاملة .طلب العضوية

 .جديدةعضوية  طلبات

 المنشورات

النشرات اإلخبارية و ( السنويIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعةيتعين على األعضاء استالم تقرير  .27

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعةالرسمية الخاصة ب اللغاتالمناسبة المنشورة دوريا  ب الصحفو/أو غيرها من 

(IUCN) ، التحاد الدولي لحماية الطبيعةا منشوراتأي من  إتاحةويجب (IUCN) ألعضاء،ل األخرى 

 .الخاصة للوثائق رسوم ألية تخضع وأن

 مؤتمر العالمي لحماية الطبيعةال -الرابع الجزء

 التحضيرات 

 :المجلس بِـ  يقوم العالمي، المؤتمر دورات أي دورة من الفتتاح المحدد التاريخ من األقل على سنة قبل .28

 ؛المضيفة الدولة ممثل ذلك في بما الالزمة، االستعدادات إلجراء تحضيرية لجنة تعيين .أ

 .العامة األمانة في عضوا  أو  لالنتخابات مرشحا   ونيك أن يجوز ال الذي اتنتخاباال مسؤول تعيين .ب

 على عينتي العالمي، المؤتمر دورات أي دورة من الفتتاح المحدد التاريخ من األقل على أشهر ستة قبل .29

 أن يرجحالذين من على األقل  أشخاص ثالثة من بحيث يتألف قراراتال ملع ريقف كذلك تعيين المجلس

الذين الشخصية القدرات  /ما في ذلك األفراد من ذوي الخبرةب العالمي، رالمؤتم إلى مندوبين واصبحي
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 لحمايةالتابعة لالتحاد الدولي  والعناصرتنوع األعضاء  ويعكسونالمصالح المشتركة لألعضاء  يمثلون

 اإلجرائية االقتراحات تقديمل األعضاء لتوجيه ،منصبه بحكم العام المدير إلى جانب ،(IUCN) ةالطبيع

قبل  اإلجرائية االقتراحاتفيما يتعلق ب األعضاء بين النقاش وتيسير اإلجرائية االقتراحات هذه المواست

ومهام أخرى على النحو المبين في  العالمي والمؤتمر القرارات لجنة إلى لتقديمها اوإعداده العالمي لمؤتمرا

 عمل فريق من قِب ل موحدةال اإلجرائية االقتراحات وضع يجوز. الجزء السابع من النظام الداخلي

 .االقتراحات

 اللجان ورؤساء الصندوق الرئيس وأمين: االنتخابات

 المحدد الموعد من أشهر أربعة عن يقل ال ما قبلو المجلس اجتماع من عقد األقل على أشهر أربعة قبل  .30

 و)ج( )أ( و)ب( اتلفئا في األعضاء دعوة العام المدير ينبغي على العالمي، للمؤتمر العادية الدورة الفتتاح

 رئيس أوصندوق  أمين أو كرئيس مترشيحه اللذين سيتم  لألشخاص اقتراحاتهم لمسؤول االنتخابات وايقدمل

 مكتبال في اللجان ورؤساء الصندوق أمينالرئيس و من قائمةبمرفقة  دعوةال هذه ينبغي أن تكون. لجنة

حات الخاصة باألشخاص الذين سيتم ترشيحهم اقتراال ميتم تقدي .مانتخابه عادةإ لقبول والمستعدين المؤهلين

٪ على األقل من العضوية العالمية لالتحاد 1الذين يمثلون وكرئيس من قبل األعضاء المؤهلين للتصويت 

 اللجنة رئيس هم إلىحاتاقترا لتقديم الوقت نفس في اللجنة أعضاء ينبغي دعوةو الطبيعة. لحمايةالدولي 

 .بهم الخاصة

أن  لجنة كلل التوجيهية اللجنة يتعين على ة،يشفافتتسم بال عمليةضمن  المؤهلين المرشحين ديدحت . بهدفا ()ثاني 30

 ودعوة -الرئيس وباستثناء مرشحيننفسهم  أعضاؤها أال يكون شريطة -مخصصة لجنة أعضائها بين من تشكل

 في المحدد التاريخ من األقل على واحد شهر قبل اللجنة رئيسمن قِب ل  للنظر فيها أسماء تقديمل اللجنة أعضاء

المخصصة أن تقدّم  يتعين على اللجنة ،المعنية التوجيهية اللجنة قبل من مسبقال تأييدومن خالل ال. 30الالئحة 

 تم تحديدهم عن طريقي األولويةالذين يتمتعون بمن  اثنين على األكثر حينرشّ مُ  منمكونة  قائمة إلى المجلس

 التوجيهية. اللجنة وضعتها تيال التأهيل معايير

، اللجان ورؤساء الصندوق الرئيس وأمين لمناصب المطلوبة الصفات وضع معايير المجلس يتعين على .31

 التوجيهية اللجان إلى -اللجان رؤساء حالة وفي -و)ج( )أ( و)ب( اتالفئ عضاءأل التقارير هذه توفير يجبو

 .جانللّ 

 في النظر بعد الصندوق وأمين الرئيس لمنصب ترشيحينن ما ال يزيد ع يجب على المجلس أن يقدّم .32

 لمنصب الترشيحات يجوز لألعضاء أيضا  تقديم. و)ج( )أ( و)ب( اتالفئ أعضاء من المقدمة حاتاقتراال

 لب  قِ  من الترشيح هذا استالم شريطة ،22األساسي النظام في عليه المنصوص النحو على مباشرة الرئيس

 .العالمي المؤتمر دورة افتتاح من شهرين عن تقل المدة خالل  العام المدير

 في تأخذ للرئاسة للمرشحين العالمي المؤتمر إلى المقدمة الترشيحات أن أن يضمن المجلس على يجب .33

 .(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة تنوع وتعكس الحالي العام المدير خلفية االعتبار

 العالمي للمؤتمر عادية دورة كل إلى لجنة كل رئيس منصب اتانتخاب ترشيحات ينبغي على المجلس تقديم .34

. اللجنة تلك أعضاء من قِب لو ،و)ج( )أ( و)ب( اتالفئ أعضاء قِب ل من المقدمة المقترحات في النظر بعد

 الكفاءات من ذوي المناصب هذه أصحاب أن ضمان إلى الحاجة االعتبار في تأخذ أن الترشيحات يتعين على

 .المناطق من متنوع نطاق منو ليةالعا المهنية

                                                           
 من النظام األساسي 27المادة  انظر  22
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 في للخدمة استعداده عن خطي وإقرار للمرشح الذاتية السيرة مع والترشيحات المقترحات جميع تقديم يتعين .35

 . يقوم مسؤولمناسبة كل في الترشيحات لتقديم النهائي الموعد ديتحديتعين على المجلس . انتخابه حال

 يتعين تقديمو ي تفي بالمتطلبات إلى لجنة الترشيحات التابعة للمجلس.جميع الترشيحات الت بإحالةاالنتخابات 

 .األبجدي الترتيب حسب العالمي المؤتمر إلى مختصرة ذاتية سيرة مع لالنتخابات المرشحين

 اإلقليميين المستشارين: االنتخابات

 .اللوائح هذه مع الملحق في المنطقة حسب الدول قائمة تقديم تم .36

 العام دعوة العالمي، يتعين على المدير المؤتمر دورات من عادية دورة كل من األقل ىعل أشهر تسعة قبل .37

االنتخابات،  مسؤول إلى اإلقليميين المستشارين النتخابات المرشحين الفئتين )أ( و)ب( لتقديم أسماء أعضاء

 إلعادة نيالمؤهل ولئكأ إلى اإلشارةمع  اإلقليميين المستشارين بأسماءمع الئحة  الدعوة هذه ينبغي إرفاقو

 .انتخابهم

ِقب ل خمسة  من اإلقليميين المستشارين من أجل انتخابات المنطقة من للمرشحين الترشيحات يتعين إجراء .38

 كلتا في أقل، أيهما المنطقة، تلك في األعضاء هؤالء جميع من بالمئة عشرة أو مؤهلين للتصويت أعضاء

 التي الحكومية غير الدولية يتعين اعتبار وقوع المنظمة لترشيح،ا لغرض. واحدة دولة من أكثر من الحالتين

 ينبغي. الرئيسي فيها مكتبها يقع التي المنطقة في بأنها موجودة منطقة من أكثر دوائرها االنتخابية تغطي

 يتعينمرشح، و كل عن مختصرةال الذاتية السيرة جانب إلى المرشح ذلك من الُمقد مة الترشيحات جميع تقديم

يتعين على المجلس  ، كماانتخابه حال في تقديم الخدماتل استعداده عنخطيا   يصّرح أن مرشح كل على

 .مناسبة كل في الترشيحات لتقديم النهائي الموعد تحديد

 المنطقة في الدولة مواطني من يكونوا اإلقليميين أن المستشارين منصب انتخابات مرشحي يتعين على .39

 .المنطقة تلك في مقيمين وايكون أن وينبغي المعنية،

النتخابهم كمستشارين إقليميين من تلك المنطقة  المنطقة ضمنالترشيحات الواردة من األعضاء  يتم إرسال .40

من قبل اإلعالن عن أسمائهم  عند (IUCN)الطبيعة  لحمايةعن طريق الشبكة الداخلية لالتحاد الدولي 

قبل اتخاذ قرار  .واللوائح الحاليةيها في النظام األساسي االنتخابات لتلبية المتطلبات المنصوص عل مسؤول

فترة ثالثة باالنتخابات لألفراد الذين ال يفي ترشيحهم بالمتطلبات  مسؤولنهائي برفض الترشيح، يسمح 

أسابيع بعد الموعد النهائي في حال رغبوا في تقديم أدلة على أن الترشيحات التي تم استالمها كانت صالحة 

االنتخابات مع المعلومات  مسؤولالترشيحات التي تستوفي الشروط من قبل  ويتم تقديمالنهائي.  في الموعد

المرشحين حسب  بسرد أسماءاالنتخابات  مسؤولاألساسية المناسبة لكل دورة عادية للمؤتمر العالمي. يقوم 

الترشيحات الواردة لكل  ، مع بيان عددابتداء  من حرف أبجدي يتم اختياره بشكل عشوائيالترتيب األبجدي 

  مرشح.

 واالنتخابات اإللكتروني التصويت

قواعد  من 67 المادة بمقتضى التصويت بطاقات يحملون الذين المندوبين لب  قِ  من عادة التصويت يتم . عندما)ثانيا ( 40

 موقع يف متاح مالئم إلكتروني تصويت نظامهناك  كان وإذا ،المؤتمر العالمي لحماية الطبيعةإجراءات 

عضو  كل تصويت بطاقة إدخال طريق عن إلكترونيا   التصويت إجراء فإنه يتعين على المندوبين ،المؤتمر

 الحاسوب ويتم عرض بواسطة إلكترونيا   التصويت عن االمتناع /ضد /ـل األصوات تم إحصاءي. اآللة في

 لجميع مرئية شاشة على األرقام عرض خالل من العالمي المؤتمر في التي يعلنها الرئيس النهائية نتائجال
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 هو كما منفصل بشكل عنها اإلبالغتم يالتي  حكوميةال غير صواتاألو ةيالحكوم صواتاأل مع المندوبين،

 متهاصوأب اإلدالء عدم اختاروا الذين األعضاء أما ،األساسي النظام من 35و 34 المادتين بموجب مطلوب

 وضمان مراقبة اتنتخاباال يتعين على مسؤول. التصويت عن نعواامت عنهم بأنهم يتم اإلعالن ، إلكترونيا  

 .اإللكتروني التصويت نظام دقة

 انعقاد موقع في مالئم نظام توفر إذا اإللكتروني التصويت نظام من بدعم االنتخابات يتعين إجراء. (ثالثا  ). 40

 .اإللكتروني التصويت نظام دقة وضمان مراقبة االنتخابات يتعين على مسؤول، والمؤتمر

 والجوائز الفخرية األلقاب

 خدمات قدّم شخص ألي فخرية عضوية يمنح أن المجلس من توصية على بناء   العالمي يجوز للمؤتمر .41

 .الطبيعية والموارد حماية الطبيعةل متميزة

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أداء رسالة في المساهمة على قادرة بارزة يجوز ترشيح شخصيات .42

(IUCNمن ) تحاد الدولي لحماية لال ينيراعك العالمي المؤتمر قِب ل من لكي يتم انتخابهم المجلس قِب ل

 .(IUCN) الطبيعة

 إخطار بعد الجوائز تقديم أيضا   للجانيجوز و ،حماية الطبيعةل المتميزة الخدمة للمجلس تقديم جوائز يجوز .43

 23.مجلسال

قي النشرة تلمناقشاته و في والمشاركة العالمي مؤتمرال جلسات حضور والرعاة الفخريين ألعضاءيحق ل .44

 .لمجلسا التي يقررها األخرى االمتيازاتو( IUCN) تحاد الدولي لحماية الطبيعةلال السنوي التقريرو

 المجلس -الخامس الجزء

 األهداف واألولويات االستراتيجية للمجلس

الطبيعة،  لحمايةالثاني الذي يعقد بعد المؤتمر العالمي  يوافق المجلس في موعد أقصاه االجتماع العادي)ثانيا (.  44

خطة عمل وآلية رصد مناسبة يتم استعراضها وتعديلها،  إلى جانبعلى األهداف واألولويات االستراتيجية لعمله، 

 حسب االقتضاء، على أساس سنوي.

 الشاغرة والوظائف التعيينات

 تتزامن ولمدة انتخابهم، بعد عمليا   ممكن وقت أقرب في تعييناتللمجلس القيام بال المنتخبين األعضاء على يتعين .45

 :مدة عملهم مع

 التوازن المالئم بين على الحفاظ لضرورة الواجب االعتبار إيالء معيتم اختياره  إضافي (1) واحد مستشار .أ

 ؛والمهارات المناسبة والمصالح المؤهالت

 إقليمي مستشار انتخاب عدم في حال السويسرية طاتالسل مع التشاور بعد اختياره يتمسويسرا  من مستشار .ب

 24؛سويسرا من

                                                           
 76نظر الالئحة رقم ا 23
 )ه( من النظام األساسي 38انظر أيضا  المادة  24
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 ؛للرئيس نواب أربعة إلى يصل ما .ج

 .القانوني المستشار .د

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعةلمجلس  ينالعالمي ينمنسقالالمجلس بِمسّمى  في اعضاء تعيينب المجلس يقوم. )ثانيا ( 45

(IUCN) ها فيها، بغرض:/تم انتخابه لفتره تمتد حتى نهاية المده التي 

 و شمولية مداوالتها. زيادة التفاهم في المجلس بشأن مسأله محدده أ.  

 . مع اصحاب المصلحه الرئيسيين (IUCN) المساهمه في رفع مستوى عمل االتحاد الدولي لحماية الطبيعهب.  

نسيق مع ( في القضايا المتعلقه بالتIUCN)في االتحاد الدولي لحماية الطبيعه وجماعي  مترابطتعزيز عمل  ج.  

 االمانه العامه، اللجان و االعضاء.

 على المترتبة اآلثار ذلك في بما ، الصلة ذات المجلس لجنة خالل من المجلس إلى مشورهوجهات النظر وال تقديم د.  

 .الموارد وتوفير والحوكمة السياسات

 المقترحات في النظر بعد التعيينات إجراء ، ويجبلجنة لكل يهيةالتوج واللجنة الرئيس نائب تعيين على المجلس يتعين .46

 التنوع تعكسوالتي  اللجنة تلك أعضاء قِب ل ُمقد م من اقتراح أي االعتبار بعين يأخذ الذي لجنة كل رئيس من المقدمة

القيام  لجنة كل رئيس نائب ينبغي على، و(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة تنوعات من وغيرها الجغرافي

 .رئيسه كبدور القيام على قادر غير األخير حيثما يكون الرئيس بمهام

 الشاغر هذا بِشغل المجلس يقوم (،IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة رئاسة في شاغر وجود حال في .47

 المجلس على يتعين األخرى، الشواغر شغلل. (IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة رئيس نواب بين من

في  تعيينال أو النتخابحيثما أمكن ل -25األساسي النظام في عليها المنصوص والشروط اإلجراءات متابعة 

 .المنصب هذا

 المجلس أعضاء واجبات

48.  

 يتلقى أو أن (،IUCN) تحاد الدولي لحماية الطبيعةلال كمستشار يعمل أن المجلس في عضو ألي يجوز ال .أ

 في كعضو خدمته أثناء (IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة اصرعن من عنصر أي من مكافأة أو أجر

 .المجلس

بحيث  -خالله من العامة األمانة موظفيمع و العام المدير مع فعّالة عالقة على المجلس أعضاء يحافظ .ب

 والمدير المجلس ومسؤوليات سلطة واحترام وضوح خالل من الغرض لنفس العمل من تمكينهم يسهمون في

 .واألخالقية المهنية المعايير ألعلى وفقا   التوالي، على العام،

 وقواعد أنظمة بموجب إليه الموكلة الواجبات جميع مع يتفق بماالقيام بما يلي الرئيس  نائب يتعين على .ج

 :(،IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ولوائح إجراءات

i. ؛المجلس ومساءلة شفافيةتطوير  على الرئيس مساعدة 

                                                           
 39و 38 الالئحتين جانب إلىمن النظام األساسي  43 المادة انظر  25
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ii. ولتعيين المجلس ولجان لجنه االداريه المصغره الدائمهال أعضاء النتخاب ترشيح لجنة تشكيل 

 ؛األساسي النظام من( و) 38 للمادة وفقا   إضافي مستشار

iii. ؛لمجلسلالذاتية  المستشارين تقييمات حولخطي  ملخص وتقديم إعداد 

iv. بين النزاعات حل تسهيل ذلك ويتضمن المجلس إدارة في -طلبه على بناء   -الرئيس مساعدة 

 بهايمكن تكليفه  أخرى واجبات أي وقبول ،عند نشوئها والمسائل المتعلقة باألخالقيات المستشارين

 .آلخر وقت من

v. .االشتراك مع الرئيس، في تشكيل لجنة التقييم للمدير العام 

 يتعين على ،المجلس أعضاءكل عضو من و ككل لمجلسل ممكن أداء أفضل تقديم ضمان في سبيل. )ثانيا ( 48

 بالتوجيهات الالزمة المجلس أعضاء يزود الذي ،"(الُكتّيب)" األداء وأدوات المجلس ُكتيّب اعتماد المجلس

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ولوائح اتإجراء األساسي وقواعد للنظام الفعّالين والتطبيق للتفسير

(IUCN،) قبول الُكتيّب عند استالم المجلس مرشحي على يتعين. المجلس أعضاء أداء على تنطبق والتي 

قواعد مع  وبما يتماشى لتقديره وفقا   آلخر وقت من اتهومرفقالُكتيّب  هذا تعديل للمجلس يجوز، وترشيحهم

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ولوائح إجراءات وقواعد أنظمة ألحكام يخضع دائما   أن ويتعين ،اتهإجراء

(IUCN) وأن يلتزم بذلك. 

 المراقبون

رسمية معها أن  عمل ( عالقاتIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة يقيم التي الدولية يجوز للمنظمات .49

 .التحدث في الحق المراقبين لهؤالء يكون، والمجلس اجتماعات لحضور كحد أقصى ُممثلين اثنين ترسل

 المجلس اجتماعات

 لهم يحق الذين على أولئك األعمال جدول مسودة مع للمجلس العادية االجتماعات إشعار تعميمينبغي  .50

الرئيس  لنائب -هغياب في حال –أو للرئيس يجوز، واالجتماع انعقاد من األقل على ستة أسابيع الحضور قبل

 .العالمي المؤتمر جلسات خالل وقت أي في للمجلس خاص اجتماع عقد

 يترأس ، حيثاالجتماع واختتام فتتاحا أن يعلن عن المجلس اجتماعات من اجتماع كل رئيس يتعين على .51

 طرحيو الحديث، في الحق ويعطي واللوائح األساسي النظام أحكام مراعاة ويتأكد من المناقشات الرئيس

 اتخاذ قبل كتابيا   السؤال تقديم يطلب أن مجلسفي ال عضو ألي يجوز. القرارات ، ويعلنللتصويت القضايا

 أعضاء من عضو كل حقمع مراعاة  ،المجتمعين سلوك ضبطيو النظام نقاط في الرئيس يبت. قرار أي

 .بها المدلى األصوات ثلثي أغلبية الطعن هذا يتطلب ، ولكنالرئيس حكم لطعن فيبا المجلس

 األسئلة ذلك في بما المجلس، جلسات من جلسة اجتماع كل محضر يتعين على المدير العام إعداد ملخص .52

 اجتماعات في نيجوز للمشاركيو ،االجتماع بعد ممكن وقت أقرب في المجلس أعضاء إلى وتقديمه المكتوبة

ملخص محضر  في إلدراجهاالعامة  األمانة إلى بياناتهم من أي نمختصر ع أو كامل نص تقديم المجلس

 ا  صحيح سجال  المحضر  يعد يفاد،اإل تاريخ من خمسة أسابيع خالل اعتراضات أي ترد لم إذا. االجتماع

 - أو البريدي االقتراع طريق عن للبت فيه المجلس إلى محضرال على اعتراض أين إحالة يتعي، ولالجتماع

 نص صياغة على اعتراض تقديم تم إذا. للمجلس القادم االجتماع في فيه لنظرا يتم -الرئيس تقدير على بناء  

 .ذلك يدكإلى حين تأ نافذا   صبحي لن هذافإن  قرار،ال



250 

 

، المجلس اجتماعات ( فيIUCN) تحاد الدولي لحماية الطبيعةلال سميةالر اللغات من أي استخدام يجوز .53

، ذلك المجلس فيه أحد أعضاء طلبي في أي وقت أخرى إلى واحدة رسمية لغة من الترجمة تمت أن يتعينو

. االجتماع انعقاد من األقل على شهر واحد قبل الطلبات هذهب ا  إشعار األمانة العامة ولكن يجب أن تستلم

تقع على عاتقهم  ولكن ةالثالث الرسمية اللغات من أخرى لغة أيبِ  أيضا   التحدّث مجلسال عضاءأل يجوز

 .الرسمية اللغات إحدى إلى الترجمة مسؤولية

 رضتيع لم ما ملزما   مسبقا   الُمعّممة األعمال جدول مسودة على يرد لم أمرأي  بشأن المجلس يكون قرار .54

 باعتراضهم المجلس أعضاء من خمسة يخطر لم ما أو االجتماع، حضروا الذين المجلس أعضاء من خمسة

 .االجتماع محضر إرسال من شهر خالل العام المدير إلى

 و' التصويت في المشاركة' المجلس عضو لب  قِ  من مهاتسلّ  عند المجلس اجتماعات في األصواتب ءيتم اإلدال .55

المؤيدة أو  األصوات تقديم عنيي' التصويت'، وةبالوكال يلمثالت أو ر،وضالح عنيت لمشاركةا'. التصويت'

 .بها مدلى أصواتك" التصويت عن االمتناع" احتساب يجوز ال ، ولكنالمعارضة

 يتفق على ذلكأن  الموّكل المجلس عضويتعين على  ، إذتوكيلين من أكثر يقبل المجلس أن لعضو ال يجوز .56

 .وكيل بهتيجوز استخدام ال الذي االجتماع رئيس مع

 مجلسأمين ال

يقوم المدير العام، بموافقة المجلس، بتعيين عضو من موظفي األمانة العامة، بالتشاور مع الرئيس،  .)ثانيا ( 56

ممارسة  عنديكون مسؤوال عن تقديم المشورة والدعم المستقلين إلى المجلس والرئيس بحيث للمجلس  كأمين عام

س التقيد بأحكام . ويكفل أمين المجلواللوائح واعد اإلجرائيةوالقواجباتهما على النحو المحدد في النظام األساسي 

اللجنة اإلدارية المتعلقة بالمجلس وهيئاته الفرعية بما في ذلك  واللوائح والقواعد اإلجرائيةالنظام األساسي 

 .المصغرة الدائمة من أعضاء المجلس العالمي

 اللجنة اإلدارية المصغرة الدائمة وبنية مهام

 أيو لمجلسيكلفه بها ا أمور أيةفيما يتعلق ب لجنه االداريه المصغره الدائمهال عن نيابة بالعملاللجنة  ومتق .57

 بتّ توباإلضافة إلى ذلك،  27.األساسي النظام من 26(ع) إلى( ب) 46 المادة بموجب تنشأ يمكن أن مسائل

ى النحو المنصوص عليه في مباشرة في المسائل المحددة التي يكلفه بها المجلس عل لجنه االداريه المصغرهال

لمكتب. ويقوم المجلس بإعادة النظر في القائمة من وقت آلخر بقواعد اإلجراءات الخاصة باالقائمة المرفقة 

 تعديلها. مع إمكانية

 وأمين للرئيس ونائبين رئيسا   بوصفهالمجلس  رئيس من اللجنه االداريه المصغره الدائمه تألفت .أ

ينومُ  واحد لجنة ورئيس الصندوق  المالية واللجنةات والسياس البرامج لجنة ورؤساء إقليمي ين ستشار 

 .االنتخاب والحوكمة لجنةو التدقيقلجنة و

                                                           
لحماية  مؤتمر العالميالمن النظام األساسي التي اعتمدها  46تم تغييرها من )ع( إلى )ف( كنتيجة لتعديل المادة  26

 ج فقرة جديدة )ج( وإعادة ترقيم جميع الفقرات الالحقة وفقا لذلك.درامع  2016لعام  الطبيعة
 من النظام األساسي 49انظر أيضا المادة  27
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 تشكيل مدة بداية في لجنه االداريه المصغره الدائمهال إلى هميممثل انتخاب لجنةال رؤساء يتعين على .ب

 من األول النصف في عمل ممثل أي أن مفهوما   يكون أن على المدة، منتصف في أخرى ومرة المجلس

 .المدة منتصف في انتخابه عادةمؤهال  إليجب أن يكون  المدة

 ويتعين ،المدة فقط ههذ من األول النصف أثناء العمل اإلقليمي ين ينوالمستشار   الرئيس يب  نائِ  يتعين على .ج

ين لب يونائِ  أخرى مناطق من مستشارين لب  قِ  منالمدة  من الثاني النصففي  همااستبدال  .لرئيسن آخر 

 .بديال   أن يعيّن لجنه االداريهال فإنه يتعين علىشاغرا ،  منصبأصبح أي  في حالة .د

 .المكتبالخاصة ب جراءاتاإلأن يحدد قواعد  لجنه االداريه المصغره الدائمهال يتعين على .ه

 إلى الكاملب هاإبالغ يجبو بها المدلى األصوات ثلثي بأغلبية لجنه االداريه المصغرهال قرارات اتخاذيتيعن  .58

 في الفاكس أو اإللكتروني البريد طريق عن المجلس أعضاءإلى  القرارات جميع يتعين إحالة .المجلس

 اتخاذ في يشاركوا لم الذينعلى األقل من  المجلسمن  أعضاء ةخمسقام  إذا، واتخاذه من أسبوع غضون

 خاللالعام  المدير إلى الفاكس أو اإللكتروني يدالبر طريق عن المكتب قرار على اعتراضهم بإرسال القرار

 إلى جانب المجلس إلى القرار فإنه يتعين تقديم البداية، في القرار قيام المكتب بإرسال من أسبوع

 من اعتبارا   اال  فعّ  مكتبال قرار يصبح األخرى، الحاالت جميع في. عليها للتصويت أثيرت التي االعتراضات

 .اتخاذه تاريخ

 وفرق العمل العمل ومجموعات اللجان

وتكون اللجنة هيئة دائمة، على سبيل المثال ال  ،عمل ومجموعات لجان تشكيلللمجلس  يجوز)أ(      .59

من النظام األساسي، وتكون صالحياتها محدودة أكثر من  50الحصر، اللجان الدائمة المشار إليها في المادة 

وتقدم مجموعة العمل  .ومحدودة محددة مهمة ذات تةمؤق هيئة ملالع مجموعة تكونو صالحيات المجلس.

العمل هيئة مؤقتة تنشئها لجنة،  فرقة. وتكون هاتوصياتمع مقتضى الحال، تقريرها إلى المجلس، حسب 

 توصيات.مع الا إلى اللجنة، حسب مقتضى الحال، وتقدم تقريره

يتعين ، ولجنةال تخصص نطاق في عملال مجموعة أو لجنةال موضوع ال يتعين أن يدخل عام، بشكل )ب(

 .العمل ومجموعات اللجانعمل  ومدة والتشكيل القيادةتلك المتعلقة بو االختصاصات ديتحدعلى المجلس 

 قرارا   لفرق العمل االختصاصاتمن قبل اللجنة المعنية. وتتطلب يتم تحديد ذلك في حالة فرق العمل، 

أو تخصصاتها لجنة المعنية، من أجل تجديد من الالعمل،  فرقمن المجلس أو، في حالة  واضحا   جديدا  

 هذا شريطة أن ال يؤثر تكوينها تغيير عملال فرق أو عملال مجموعاتيجوز ل ،تشكيلها بمجرد تمديدها.

 .المعتمدة الميزانية على سلبا  التشكيل 

 محددة، راضألغ عنه نيابة للتصرف أو مجموعة عمل لجنة ألية فقط السلطة تفويض للمجلس يجوز )ج(     

 .المجلس في أعضاء هم أو المجموعة العاملة اللجنة أعضاء معظمحيث يكون 

 والفرقتحيل اللجان ة، قبل الجلسات العامة للمجلس. والعامل الفرقتجتمع اللجان، وعند االقتضاء، )د(      

س، مع تحديد المسائل، العاملة توصياتها وقراراتها المقترحة إلى المجلس قبل انعقاد الجلسات العامة للمجل

أعضاء المجلس حتى  ويمكن أن يجتمعإن وجدت، التي ترغب في أن يناقشها المجلس بكامل هيئته. 

اختتام أعمالهم في اليوم األول من جلسة المجلس للتعبير عن رغبتهم في إعادة فتح باب المناقشة بشأن أي 

 القراراتالت األخرى، سيعتمد المجلس العاملة. وفي جميع الحا والفرقمقترحة من اللجان  قرارات

 العاملة دون مناقشة. والفرقالمقترحة للجان 
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لميزانية  العاملة عقد اجتماعات )سواء كانت خاضعة فعليا أو إلكترونيا   والفرقكما يجوز للجان )ه(     

هذه  المجلس المعتمدة( بين اجتماعات المجلس. وترسل التوصيات والقرارات المقترحة الناتجة عن

 التخاذ قرار بشأنها. ، حسب االقتضاء، إلكترونيا   لجنه االداريه المصغرهالاالجتماعات إلى المجلس أو 

تحاد الدولي لحماية لال الجغرافي التوازنمبدأ  لعكس المجلس يسعى عمل، ومجموعات لجان تشكيل عند .60

 اللجان عضوية تشكيل مكني، إذ الخبراتفيما يتعلق ب الضروري التوازن عن ( فضال  IUCN) الطبيعة

 .(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة وخارج داخل من العمل ومجموعات

 والمحافل اإلقليمية واإلقليمية الوطنية اللجان -الجزء السادس 

 :يهايتعين عل المجلس، قِب ل من االعتراف على للحصول مؤهلةاللجان الوطنية  تكونحتى  .61

 ؛دولها ( فيIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أعضاء جميعأمام  عضويتها أن تفتح .أ

 .دولها في األعضاء أغلبية أن تشّكل .ب

 عملية خالل من إقليمية لجنة تشكيلعليها  يتعين االعتراف، على للحصول مؤهلةاللجان الوطنية  تكونحتى  .62

المشاركة  المنطقة من الجزء أو المنطقة ( فيIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أعضاءتسمح لجميع 

 .المساواة قدم على هافي

ورئيسها المقترح وقواعدها اإلجرائية وعنوانها،  لجنة تشكيلل مقترح عن أي العام المدير إبالغ يتعين .63

 ويتعين عليه:

 ؛اللوائح هذه مع المقترحات هذه توافقفيما يتعلق ب للجنة المشورة تقديم .أ

في  لمجلسينظر ا بحيث لجنة تشكيلعن  القادم اجتماعه في المجلس غإباليقوم ب ،هذا التوافق استيفاء بمجرد .ب

 .بها االعترافمسألة 

عدم  وفي حال (،IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أهداف مع متناسق غير بِشكل اللجنة عملفي حال  .64

 من العترافا بسحب لمجلسا يوصي أن العام للمدير يجوز ،الممكنه الجهودب هذه المشاكل تمكن من حلال

يمنحها أن و اللجنة السبب إلىحول  إشعارا   أن يقدّم لمجلسيتعين على ا القرار، هذا اتخاذ قبل .اللجنة تلك

 .إليها الموجهة دعاءاتاإل على للرد فرصة

حل اللجنة، ( قرار IUCNالتحاد الدولي لحماية الطبيعة )لجنه اقليمية او وطنية ل اتخذ أعضاءإذا )ثانيا (.  64

 ريبإبالغ المجلس، من خالل المد ميفي تلك الدولة أو اإلقل (IUCN) الطبيعة لحمايةأعضاء االتحاد الدولي  مقوي

 العام.

( IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة وشعار اسم استخدام المجلس قِب ل من بها معترف لجنة لكل يجوز .65

 .المجلس يحدده الذي النحو على قتهامنط من جزءال أو منطقتها أو دولتها اسم جنبا  إلى جنب مع

 :أن المجلس قِب ل من بها المعترف يتعين على اللجان .66

 ا؛به الخاصةاإلجراءات وأن تضع  ارؤساِئه تنتخب .أ

 تتكبدها؛ قانونية التزاماتو ديون أيو تمويالت تستلمها أي عن ةالوحيد ةالمسؤول هي تكون .ب
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 ؛مسبقا   االجتماعات عن هذه العام المديرو أعضائها وتبلغاجتماعاتها، وأماكن مواعيد تحدد .ج

 ؛سنويا  واحدة  مرة والمجلس العام المدير إلى أنشطتها عن تقرير ترسل .د

 اإلشارةب ، فإنها تقومذلك تطلب األمر وإذا اللجنة تتخذه قرار أي باالنسحاب من عضو أي حق تراعي .ه

 االنسحاب؛ذلك  إلى بوضوح

 ؛ألعضائها الكاملة المشاركة لضمان تسعى .و

 ؛(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أعمال لتعزيز واللجان العامة األمانة مع تعاونت .ز

 .اجتماعاتها في انتداب من يمثله أو حضورلل العام المدير تدعو .ح

 ليالتشغي الدليل اتباع قليميةاإل أو وطنيةال لجنةال على يتعين ،منطقتها أو دولتها خارج عملالتحضير لل عند. )ثانيا ( 66

 أو/و اإلقليمي المكتب مع أوال   تتشاور أن ويجب ،المنطقة أو الدولة خارج العاملة 28قليميةاإلو الوطنية للجان

 وتضمن ،معنية وطنية أو إقليمية لجان وأي( IUCN) تحاد الدولي لحماية الطبيعةلالوالتابع  القطري المعني

 خطط أو برامج أي ذلك في بما ،(IUCN) ة الطبيعةاالتحاد الدولي لحماي برنامج مع مقترحة أنشطة أي توافق

 .عليها متفق وطنية أو إقليمية عمل

، تشجع اللجان الوطنية واللجان 62إلى  48في سياق تطوير االقتراحات المشار إليها في المواد من  .)ثالثا ( 66

شأن االقتراحات المنبثقة عن اإلقليمية والمحافل اإلقليمية، عند عقدها، على توفير منبر للمناقشة والتفاوض ب

التي تستدعي إجراء مناقشات على المستوى المحلي أو الوطني أو اإلقليمي، بغرض تحديد و، منطقتهاأو  دولتها

 تعالج القضايا األساسية. يمكن أنالحلول التي 

 :المجلس قِب ل من بها الُمعترف للجان يجوز .67

 ؛(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة وأهداف اساتسي مع يتفق بما بها خاصة سياسات وانتهاج اعتماد .أ

 ؛(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة اسم تحت بأنشطة للقيام المجلس هال يأذن .ب

 ؛إقليمية شبه أو وطنية شبه لجان خالل من والتشغيل التأسيس .ج

 حسب األخرى، المناطق أو الدول ( منIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أعضاء مشاركة دعوة .د

 ؛االقتضاء

 ؛مراقبين بصفة للمشاركة اآلخرين دعوة .ه

 ا؛به ولوائح خاصة دستور اعتماد أوحيازة   .و

 ؛مناطقها أو دولها داخلحماية الطبيعة  قضايا حول النظر وجهات تبادل .ز

 ؛يهاف تأسست المنطقة التي أو ( للدولةIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة برنامج صياغة في المشاركة .ح

                                                           
 .C / 76/32 القرار(، 2011اجتماعه السادس والسبعين )أيار الذي اعتمده المجلس في  28
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 أن تكون هذه شريطة (،IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة برنامج بأهداف ترتبط بيانات إصدار .ط

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعة تُلِزم أالو ،فقط اللجنة باسم التي يتم اتخاذها بموجبها اإلجراءات أو البيانات

(IUCN )ةيسياس أو قانونية أو مالية التزامات بأية. 

 :ويتعين عليه لجنة كل مع االتصال عن المسؤول األمين العام ترشيح العام المدير لىيتعين ع .68

 ؛(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة بأنشطة إبالغ اللجنة .أ

 المشاركة آليات ( وحولIUCN) تحاد الدولي لحماية الطبيعةالحول ا العضوية طلبات اللجنة حول استشارة .ب

 بِتلك المرتبطة العالمي المؤتمر قرارات تنفيذ ( وحولIUCN) حماية الطبيعةاالتحاد الدولي ل برنامج في

 ؛المنطقة أو الدولة

 ؛األخرى الهامة واألحداث اإلقليمية واالجتماعات العالمي المؤتمر لدورات التحضير في اللجنة إشراك .ج

 .منطقته أو دولته ي( فIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة مبادرات تطوير حول اللجنة مع التشاور .د

بالنسبة  األهمية ذات القضايا حول( IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة التشاور مع عند اللجنة إبالغ .ه

 .المنطقة أو للدولة

االتحاد الدولي  موظفي وكبار مسؤولي قِب ل من المقبلة الرسمية الزيارات عن االقتضاء حسب اللجنة إبالغ .و

 .(IUCN) لحماية الطبيعة

 اللجان –السابع لجزءا

 تخصصات اللجان

 .لمرجعيةااسمها ومهمتها وبنودها  ذلك في بما العالمي المؤتمر قِب ل من لجنة كل والية يتم تحديد .69

 كل وأنشطة اختصاصات استعراض المجلس يتعين على ،العالمي المؤتمر دورات من عادية دورة كل قبل .70

( IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أعضاء عضو منأي  لب  قِ  من حاتاقترا أي لارسيتعين إ. لجنة

 عن يقل قبل ما ال( IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أعضاء إلى لجنة أي واختصاصات مهمة بشأن

 .المعني العالمي للمؤتمر العادية الدورة انعقاد من ستة أشهر

 اللجنة أعضاء

 في نظرا  لكفاءتها يتم اختيارها تنظيمية زميلة شركات -اءاالقتض عند -أعضاء )أفراد( و من اللجنة تتألف .71

 ( ضمنIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة وأهداف وخبرات المؤسسية المعرفة وتعزيز تطوير

 .اللجنة تخصصات

 إعادة ميت حتى أو للمؤتمر، العادية الدورة انتهاءعقب ة أشهر ست اللجنة أعضاء ستمر تعيينيعلى ان  .72

 .أقرب أيهما ،التعيين

 للمؤتمر عادية دورةأي  اختتام بعد له اجتماع أول في المجلس على قترحي أن لجنة كل رئيس يتعين على .73

 اللجنة في كأعضاء همتعيينيتم ل مرشحين حيقتر أنو الرئيس نائب منصبل هتعيينيتم ل ا  رشحمُ العالمي 

تقديم يتعين . العالمي للمؤتمر الدورة تلك بعد مجلسلل اجتماعثاني  يتجاوز ال موعد في للجنة التوجيهية
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ويجب  ،اللجنة من ترشيح أعضاء دعوة تتضمن مناسبة اتشاورم إجراء بعد الرئيساالقتراحات المتعلقة ب

 وجهات وتنوع الجغرافي والتمثيل الفنية المؤهالت في النظر التوجيهية اللجنة أعضاء اتاختيار أن تعكس

 الحالي الرئيس نائب على يتعين ،من يخلفهم بِتعيين المجلس وريثما يقوم، الجنسين بين والمساواةالنظر 

 .مصبهامن شغل في ارستمرالحاليين اال التوجيهية اللجنة وأعضاء

 اللجنة مع بالتشاور - لجنة كل رئيسيتعين على  المؤتمر، ي تليتال الثانية التقويمية السنة نهاية . قبل)ثانيا ( 73

 وفقا   ذلك خالف على هاتغيير أو التوجيهية اللجنة عضوية تأكيد إما المجلس على قترحي أن -للجنة التوجيهية

 .الرئيس حمقترل

 .التوجيهية واللجنة الرئيس نائب إلى باإلضافة المسؤولين تعيين اللجنة ِلرئيس يجوز .74

 .اللجنة أعضاء تعيين إعادة أو تعيين عن مسؤوال   لجنة كل رئيس يكون .75

 األشخاص من قليل عدد ترشيح المجلس، إخطاربعد و للجنة التوجيهية اللجنة من بدعم لجنة،ال رئيسل يجوز .76

 .الجوائز بمنح يتعلق فيما المنظمات أو

 اللجنة عمليات

 (،IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ومع أعضاء البعض، بعضها مع تعمل أن اللجان يتعين على .77

( IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة أهداف لتعزيز رىاألخ عناصرهاو قليميةاإلو الوطنية واللجان

 .المتكامل وبرنامجها

78.  

 باسم يتصرف أن للرئيس يحق. واللجنة أنشطة قيادة -التوجيهية اللجنة من بمساعدة -رئيس كل يتعين على .أ

 عضاءأ إلى أو التوجيهية اللجنة أعضاء إلىأو  الرئيس لنائب محددة مسؤوليات تفويض له ويجوز اللجنة

 .اآلخرين اللجنة

 بموجب واجبه ممارسة عند -رئيس اللجنة المعنية يتعين على  األساسي، النظام من 60 المادة مع شيا  اتم .ب

 التي يرأسهابشأن صندوق عمليات اللجنة  لمجلس اقتراحهلقدم يبعد أن  -األساسي النظام من 29(و)46 المادة

يستبعد نفسه من التصويت على وا لم يقرر الرئيس خالف ذلك، م، التالية المناقشة في المشاركة عن االمتناع

 واليات اللجنة. مسودةالبروتوكول نفسه لقرارات المجلس المتعلقة بالموافقة على  ويتم اتباعالمسألة. 

 - العام المدير حضوربِ  -المجلس رئيسيتعين على  .المجلس رئيسكون رؤساء اللجان مسؤولين أمام ي .ج

 .اللجنة تلك تخصصاتو السنوية العمل خطةبِ  يتعلق فيما لجنةرئيس  كل ألداء سنوي تقييم إجراء

من  77مع المادة  شيا  ابين دورات المؤتمر. وتمفي الفترات الممتدة ما تكون اللجان مسؤولة أمام المجلس  .)ثانيا ( 78

والنتائج واألثر والموارد  تالمخرجالمجلس عن ل سنويا   تقريرا   ئهارؤسا األساسي، تقدم اللجان من خالل النظام

 وافق عليها المجلس في بداية كل فترة.يخطة عمل اللجنة التي  التي ترد في

                                                           
العالمي  حماية الطبيعةاعتمدها مؤتمر من النظام األساسي التي  46تم تغييرها من )ه( إلى )و( نتيجة لتعديل المادة   29

 لذلك. ترقيم جميع الفقرات الالحقة وفقا   وإعادةفقرة جديدة )ج(  حيث تم إدراج، 2016لعام 



256 

 

ل أن لجانيجوز ل .79 أن  ويجب ،الذين تتم دعوتهم الخبراء من وغيرهم أعضائها من متخصصة مجموعات تُشّكِ

 .(IUCN) اية الطبيعةاالتحاد الدولي لحم أهداف وسياسات مع المجموعات هذه وسياسات أهداف تتسق

 مع قوانينال ينبغي أن تتوافق، وتعديلها اويجوز له هاقوانين للجنة أن تعتمد توجيهية لجنة كل يتعين على .80

 .(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ولوائح األساسي النظام

 .لجنة كل لاعمأِل  المعقول الدعم العامة بِتقديم األمانة قيام ضمان العام المدير يتعين على .81

 إجراءضمان و اللجنة وعمليات لنفقات أنشطة الالزم التصريح وجود ضمان لجنة كل رئيس يتعين على .82

 .اللجنة صناديق جميعضمن  سليمة محاسبة

، باستقاللية وإدارتها إنشاء الصناديق على قدرتها لتسهيل جانلل المالية القواعد اعتماد المجلس يتعين على .83

بالصناديق التي تم متعلقة  مسؤولية أية تحمل( أن يIUCN) الدولي لحماية الطبيعةاالتحاد  على يتعينال و

 .الموظفين تعيين ذلك في بما إنشاء هذه الصناديق طلب في أو ةالطريق بِهذه إنشاؤها

 مع بالتعاون العامة األمانة في نوأولئك العاملي لجنةال رئيستحت  مباشرة العاملين نيتعين على الموظفي .84

 .اللجنة ورئيس العام المدير بين المتفق عليها العمل خطة وايتبع لجنة أنال نفس

 القانوني المستشار -الثامن الجزء

االتحاد  عناصر جميعإلى  القانونية والخدمات المشورة تقديم عن مسؤوال   القانوني المستشار يتعين أن يكون .85

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعةإلى  ورةالمش تقديم وصصالخ وجهعلى و ،(IUCN) الدولي لحماية الطبيعة

(IUCN )اال األساسي النظام تفسير( أ) بشأن( تحاد الدولي لحماية الطبيعةIUCN) قواعدو ولوائحه 

 ((IUCN االتحاد الدولي لحماية الطبيعةواهتمامات  حالة( ب) ،كقانون خاص العالمي، لمؤتمرإجراءات ا

 بموجب( IUCN) تحاد الدولي لحماية الطبيعةلال القانونية الحالمص( ج) العام، الدولي القانون بموجب

( د) الخاص، الدولي والقانون المقارن القانون وتطبيق تحليل خالل من االتحاد فيها عملي التي الدول قوانين

 التجارية هعالماتو( IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة عقود في راسخةال للعالقات القانونية الجوانب

 .التعهدات هذه وما إلى ذلك من الخدمة واتفاقات البشرية الموارد واتفاقات تراخيصهو

 في للعمل أكثر أو واحد قانوني مستشار وتوظيف القانوني المستشار مكتب إنشاء العام المدير يتعين على .86

 .مطلوبة نتكو قد التي القانونية الخدمات هذه مثل تقديم في القانوني المستشار لمساعدة المنصب هذا

ويتعين على  لالتحاد، قانوني كمستشار أحد األشخاص تعيينب المجلس توصية العام المدير يتعين على .87

 .حسب األصول القانوني المستشار تعيين ضمان المجلس

 المالية -التاسع الجزء

 العام للمدير المالية الصالحيات

 :الصندوق أمين مع بالتشاور العام يتعين على المدير .88

 فيها عملي التي الدول لمتطلبات وفقا   تختلف قد التيو الضرورة، عند مفصلة مالية وإجراءات اساتسي وضع .أ

 ؛(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة
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االتحاد الدولي لحماية  عن نيابة المدفوعات من وغيرها والتبرعات الهبات قبول على القدرة يكون لديه .ب

 ؛المجلس من تعليمات أيبموجب  (IUCN) الطبيعة

 .(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة يتم فيها إيداع أموال التي البنوك تحديد .ج

االتحاد  يعمل فيها التي الدول جميع في التجارية لألعمال القانونية المتطلبات تلبية ضمان عن مسؤوال   يكون .د

 ؛(IUCN) الدولي لحماية الطبيعة

 ؛لمالية لالتحادا االحتياطيات من مناسب مستوى على الحفاظ .ه

 .المخاطر إلدارة مناسبة استراتيجيات تنفيذ .و

 :العام للمدير يجوز .89

 المودعة لألموال طويلة األجل حكيمةال ستثماراتاالو لألموال األجل قصيرة مضاربة غير استثمارات تقديم .أ

 ؛الخاصة الصناديق أو االستئمانية الصناديق في

 أو مؤيدينال من (IUCNاالتحاد الدولي لحماية الطبيعة ) الأعم دعم أشكال من هاالتمويالت أو غير قبول .ب

 المجلس. للسياسات التي وضعها التوجيهية المبادئ إطار وذلك في التجارية أو ةالفردي الصناديق

 :العام المدير يتعين على النفقات، وضبط( IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة حسابات حفظب ما يتعلقفي .90

 وتمويل؛تكلفة  مركز ولكل مقيدة منحة لكل منفصلة اتحساب على الحفاظ .أ

 الصرف السويسري حسب سعر الفرنكإلى األخرى  التي تم إجراؤها بالعمالتالمعامالت  جميع تحويل .ب

 عند إجراء تلك التحويالت؛ السائد

 جميع ( فيIUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ألنشطة التحويالت جميعل الالزم التصريح وجود ضمان .ج

 ؛صولاأل جميع ة وجرداروضمان إد العالم أنحاء

تحاد لال المالية للبيانات السنوي حول التدقيق سنويا   الخارجيين والمدققين الصندوق أمين مع شخصيا   التشاور .د

 .(IUCN) الدولي لحماية الطبيعة

 والسنوية الدورية والميزانيات البرامج

والتي يتم  - (IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة برنامج نفيذلت المطلوبة -المالية  الخطة تكون يجب أن .91

 :كما يلي العالمي المؤتمر دورات من عادية دورة تقديمها في كل

 31 في تنتهيأن وا خالله اعتماده تم الذي العالمي المؤتمر دورة بعد الثاني كانون 1 في عادة أن تبدأ .أ

 ؛العالمي للمؤتمر المقبلة الدورةء التي يتم خاللها إجرا سنةال من كانون األول

 ؛السويسري بالفرنك تكون أن .ب

 ؛لالدخ لتقديرات المقترح األنشطة برنامج أن ترتبط مع .ج

 ؛المقيّد وغير الُمقدّر المقيّد الدخل توازن التي المقترحة والنفقات عرض المخصصاتأن ت .د
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 في والتغيرات والتكاليف اإلدارية والموظفين البرنامج عناصر في المتوقع االنخفاض أو النمو أن تحدد .ه

 .(IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ألنشطة الجغرافي التوزيع

 :كما يلي كانون األول 31 إلى كانون الثاني 1 من الممتدة للفترة السنوية الميزانية يجب أن تكون .92

 على تم افتراضها التي المؤّكدة المبالغ إلى تشير بحيث المصادر جميعل والمقيّد المقيّد غير الدخل أن تقدّر .أ

 ؛العام خالل والمزمع السعي إليها المانحة الجهات قبل من الدراسة قيد المقترحات أساس

للبرنامج  وثانيا   األساسي، النظام بموجب المقررة األنشطة على للحفاظ أوال   ،المقيد غير الدخلتخصيص  .ب

 ؛أو االحتياطيات المعتمدة

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعة لميزانية المكونة الرئيسية العناصر حسب توقعالم اإلنفاق إلى تشيرأن  .ج

(IUCN،) والمقيدة. المقيدة غير مصادرال من اإلنفاق تحقق مدى وإلى 

 األموال تخصيص على من أجل الموافقة إلى المجلس العام المدير يقدمه طلب أي تحديدا  إلى أن تشير .د

 .المالية الخطة في متوقعة كنت لم خاصة ألغراض المقيّدة غير

 التدقيق

 األخرى والمعلومات الوثائق جميع إلى الوصول حريةب المدققينأن يتمتع  ضمان العام المدير على يتعين .93

 .عملهم في تدخل أي يكون هناك ال وأن بالحسابات المتعلقة

 اإللكتروني االقتراع -العاشر الجزء

إجراء تصويت فإنه يتعين  30،األساسي النظام إطار في لكترونياإل االقتراع من إجراء بد ال في حال كان .94

 إلكتروني بما يتوافق مع اإلجراءات التالية:

المشار إليه في والقتراع اإللكتروني لى األقل من إصدار اإلشعار األول قبل ستة أسابيع عل .أ

يتعين على أعضاء حات( التي اقتريحيل المدير العام االقتراح )اال ،هذه الالئحةالفقرة ب. من 

المتعلقة وثائق ال، باإلضافة إلى عليهاأن يصوتوا  (IUCN) الطبيعة لحمايةاالتحاد الدولي 

أو تعديالتهم إما عن طريق االتصال اإللكتروني أو من  مالحظاتهمإلى تقديم  ويدعوهم، بالخلفية

 لحماية الطبيعةالمدير العام لالتحاد الدولي  يعمم .ب خالل منتدى مناقشة عبر اإلنترنت؛

(IUCN أول إشعار رسمي )االتصال  عبرذات الصلة،  الخلفيةوثائق مع القتراع اإللكتروني، ل

ة قبل ثمانية أسابيع على األقل من تاريخ/ الطبيع لحمايةلى أعضاء االتحاد الدولي عاإللكتروني 

إللكتروني يرسله المدير القتراع ال ثان   إشعار تقديم ، ويلي ذلكافتتاح االقتراع اإللكتروني موعد

األعضاء بأنه بناء  هذه اإلخطاراتكل من  ويبلغاألول.  اإلخطارالعام بعد ثالثة أسابيع من تاريخ 

موعد في ( IUCN)الطبيعة  لحمايةأمانة االتحاد الدولي  الطلب الذي قاموا بتقديمه إلىعلى 

التصويت بالبريد العادي  كانهمسيكون بإمموعد افتتاح التصويت،  /أقصاه أسبوع واحد قبل تاريخ

بالبريد العادي  تتم إعادة التصويت. ويجب أن ود صعوبات في التصويت اإللكترونيفي حالة وج

 إغالق التصويت؛موعد  /يتسلمه المدير العام قبل تاريخلكي 

                                                           
 (IUCNمن النظام األساسي لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة ) 94انظر المادة   30
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 أصبحواالذين ( المؤهلين أو IUCN)ة الطبيع لحمايةيتم إخطار أعضاء االتحاد الدولي . ج

اإللكتروني من  التصويتافتتاح موعد  /من تاريخ على األقل للتصويت قبل أسبوعينمؤهلين 

لنظام رابط لاإللكتروني إلى جانب  التصويتالمدير العام الفتتاح  قبل خالل رسالة إلكترونية من

موعد اختتام التصويت اإللكتروني الذي ال  /ء بأصواتهم. ويحدد اإلخطار تاريخاإللكتروني لإلدال

 افتتاح التصويت؛ موعد /خوز أسبوعين من تارييتجا

الرجوع يتم "، أو عند االقتضاء "عن التصويت تكون خيارات التصويت: "نعم"، "ال"، "امتناع .د

إلى الدورة المقبلة للمؤتمر العالمي". يجوز ألي عضو غير قادر على تسجيل الدخول واإلدالء 

 ترسل األمانة. االتصال اإللكترونياعدة عبر مسللحصول على العامة بصوته االتصال باألمانة 

لعضو استخدامه نموذج التصويت الذي يجوز لاالتصال اإللكتروني إلى العضو  عبر العامة

عن طريق االتصال اإللكتروني قبل تاريخ ووقت  . يقوم العضو بإرجاع النموذجلإلدالء بصوته

 المعين. التصويتإغالق 

التصويت الجماعي للوكاالت الحكومية في المؤتمر  يتلقىالذي  يتولى عضو الوكالة الحكومية)ه( 

أعضاء  لم يخطر، ما إلكترونيا  التصويت  (IUCNالدولي السابق لحماية الطبيعة ) السابق لالتحاد

موعد التصويت  /موعد أقصاه أسبوع واحد قبل تاريخ، في خطيا  الوكالة الحكومية األمانة العامة 

الوكالة التي  وتقوملى تعيين عضو مختلف لإلدالء بأصواتهم الجماعية. من اتفاقهم ع اإللكتروني

في كل تصويت  جماعيا  التصويت بتجري التصويت الجماعي خالل االقتراع اإللكتروني 

 باتفاق مختلف فيما بين األعضاء المعنيين؛ إخطارا   العامة إلكتروني الحق ما لم تتلق األمانة

رصد عملية التصويت  (IUCNالدولي لحماية الطبيعة ) لالتحاديتولى المستشار القانوني )و( 

 اإللكتروني وضمان دقتها؛

(، يتاح سجل التصويت )ثانيا   71 رقم مع الشرط المنصوص عليه في القاعدة اإلجرائية شيا  اتم)ز( 

لجميع أعضاء االتحاد و (IUCN) الطبيعة لحمايةالكامل لكل عضو من أعضاء االتحاد الدولي 

مع الشرط المنصوص عليه في القاعدة  شيا  ااإللكتروني. وتم التصويتإقفال  منسبوعين أ خالل

البيانات الخطية ألي أعضاء يعللون تصويتهم،  ، يتضمن سجل التصويت أيضا  72 رقم اإلجرائية

 التصويتإغالق موعد  /االتصال اإللكتروني قبل تاريخ والتي تلقتها األمانة عن طريق

 اإللكتروني.

 (،IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة من عناصر أخرى قبل من اإللكتروني االقتراع إجراء يتم احيثم .95

 .الالزمة التعديالت إجراء مع )د( 94وفقا  لما تحدده الالئحة  النموذج نفس استخدام فإنه يتعين

 اللغة سياسة -عشر الحادي الجزء

 (IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعةمن قِب ل  اللغات باستخدام تتعلق سياسة اعتماد المجلس يتعين على .96

 .ذلك بعد دوريا   واستعراضها

 التعديالت -عشر الثاني الجزء
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  31.األساسي للنظام وفقا   اللوائح هذه تعديل يجوز .97

 البند النهائي –عشر الثالث الجزء

 من الممتدة الفترة في مونتريال في حماية الطبيعةل العالمي لمؤتمراألول ل جتماعاال لب  قِ  من اعتمادها فور .98

عام  تشرين األول من 24 من اعتبارا  فعّالة  32اللوائح هذه أصبحت  ،1996 عام تشرين األول من 23 - 13

 صالحية على الوثيقة هذه فييرد  شيء أن ال يؤثر أي شريطة ،ةالسابق محل اللوائح وحلت ،1996

 .السابقة اللوائح إطار في المتخذة القرارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 األساسي النظام 103إلى  101المواد  انظر  31
 أيار من عام 29 في (56ه السادس والخمسين )اجتماعو ،2000 من عام شباط 8 في (51الحادي والخمسين ) اجتماعه في المجلس لقِب   من تم تعديله  32

 ،2008 آذار من عام 12 في المنعقد (69ه التاسع والستين )اجتماعو ،2004 تشرين الثاني من عام 16 في المنعقد (61ه الحادي والستين )اجتماعو ،2002

 حزيران من عام 2 في (74الرابع والسبعين ) اجتماعه في المجلس لب  قِ  منو ،2008 تشرين األول من عام 13 في المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة لب  قِ  منو

ه جتماعاو ،2011 تشرين الثاني من عام 16 في (77ه السابع والسبعين )اجتماعو ،2011 أيار من عام 25 في (76ه السادس والسبعين )اجتماعو ،2010

من  أيار 5 في( IUCN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعة عضاءأل اإللكتروني االقتراع ومن قِب ل ،2012 شباط من عام 15 في نعقدالم (78الثامن والسبعين )

ه اجتماع في المجلس لب  قِ من  و ،2012من عام  أيلول 14 في( IUCN) لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة قِب ل ومن ،2012 عام

 تيتصوومن قبل ال، 2014أيار من عام  21في  والثمانينفي اجتماعه الثالث ، و.2013 من عام الثاني تشرين 27 المنعقد في (82الثاني والثمانين )

الخامس  هاجتماع ومن قبل(، 2014الثاني  نيشر)ت والثمانينمداوالت االجتماع الرابع ب اختتموالذي  2015 من عام کانون الثاني 26في  یلكتروناإل

 اجتماعهمن قبل ، و2015 أيلول من عام 30في  تم عقده عبر الهاتف لذياومن قبل اجتماعه السادس والثمانين ، 2015 من عام اريأ 13في والثمانين المنعقد 

 ومن قبل، 2016 آب من عام 17الهاتف في تم عقده عبر الذي  نينوالثمافي اجتماعها التاسع و، 2015 تشرين األول من عام 21في  نيالسابع والثمان

 .2017 شباط من عام 9في  الثاني والتسعين هاجتماع
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 ملحق
 (36 الالئحة حسب)

 األطراف أو الذرية، للطاقة الدولية الوكالة أعضاء أو ،الخاصة هاوكاالت في عضاءاأل وأ المتحدة األمم في األعضاء

 33.الدولية العدل محكمةل األساسي النظام في

 موريشيوس أفريقيا

 المغرب 

 موزمبيق الجزائر

 ناميبيا أنغوال

 رالنيج بنين

 نيجيريا بوتسوانا

 رواندا فاسو بوركينا

 وبرينسيبي تومي ساو بوروندي

 السنغال الكاميرون

 سيشيل األخضر الرأس

 سيراليون الوسطى إفريقيا جمهورية

 الصومال تشاد

 إفريقيا جنوب القمر جزر

 السودان جنوب الكونغو

 السودان العاج ساحل

 ندسوازيال الديمقراطية الكونغو جمهورية

 توغو جيبوتي

 تونس مصر

 أوغندا االستوائية غينيا

 المتحدة تنزانيا جمهورية إريتريا

                                                           
 الدولية أو الوكالة المتخصصة أو وكاالتها المتحدة األمم أعضاء وظيفة حسب منتظمة بصورة القائمة تحديث يتم 33

 هذه من كل مواقع على المنشورة األسماء ومع الدولية دلالع لمحكمة األساسي النظام أطراف أو الذرية للطاقة

 .المؤسسات
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 زامبيا أثيوبيا

 زيمبابوي الغابون

  غامبيا

  غانا

  غينيا

  بيساو غينيا

  كينيا

  ليسوتو

  ليبيريا

  ليبيا

  مدغشقر

  ماالوي

  مالي

  موريتانيا

 هندوراس الجنوبية والمتوسطة أمريكا

 المكسيك األرجنتين

 نيكاراغوا بليز

 بنما (القوميات متعددة دولة) بوليفيا

 الباراغواي البرازيل

 البيرو تشيلي

 سورينام كولومبيا

 األوروغواي كوستاريكا

 (البوليفارية جمهورية) فنزويال اإلكوادور

  السلفادور

  غواتيماال

  غيانا

 

 غرينادا اريبيالك والبحر الشمالية أمريكا

 هايتي وبربودا أنتيغوا

 جامايكا البهاما جزر

 ونيفيس كيتس سانت بربادوس
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 لوسيا سانت كندا

 غرينادين وجزر فنسنت سانت كوبا

 وتوباغو ترينيداد دومينيكا

 المتحدة الواليات الدومينيكان جمهورية

 المالديف جزر آسيا وشرق جنوب

 منغوليا بنغالديش

 ارميانم بوتان

 نيبال السالم دار بروناي

 باكستان كمبوديا

 الفلبين الصين

 كوريا جمهورية  الشعبية الديمقراطية كوريا جمهورية

 سنغافورة الهند

 سريالنكا أندونيسيا

 تايالند اليابان

 الشرقية تيمور الديمقراطية الشعبية الو جمهورية

 فيتنام ماليزيا

 عمان آسيا غرب

 ينفلسط أفغانستان

 قطر البحرين

 السعودية العربية المملكة (اإلسالمية جمهورية) إيران

 السورية العربية الجمهورية العراق

 المتحدة العربية األمارات األردن

 اليمن الكويت

  لبنان

 نيوي أوقيانوسيا

 باالو أستراليا

 الجديدة غينيا بابوا كوك جزر

 ساموا فيجي

 سليمان جزر كيريباتي

 تونغا المارشال جزر

 توفالو واليات متحدة() ميكرونيزيا
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 فانواتو ناورو

  نيوزيلندا

 بولندا آسيا ووسط وشمال أوروبا شرق

 مولدوفا جمهورية ألبانيا

 رومانيا أرمينيا

 الروسي االتحاد أذربيجان

 صربيا البيضاء روسيا

 سلوفاكيا والهرسك البوسنة

 سلوفينيا بلغاريا

 يكستانطاج كرواتيا

 سابقا  )مقدونيا( يوغوسالفيا جمهورية التشيك جمهورية

 تركمانستان استونيا

 أوكرانيا جورجيا

 أوزبكستان هنغاريا

  كازاخستان

  كوسوفو

  قيرغيزستان

  التفيا

  ليتوانيا

  األسود الجبل

 ليختنشتاين أوروبا غرب

 لوكسمبورغ أندورا

 مالطا النمسا

 موناكو بلجيكا

 هولندا برصق

 النرويج الدنمارك

 البرتغال فنلندا

 مارينو سان فرنسا

 إسبانيا ألمانيا

 السويد يونان

 سويسرا الرسولي الكرسي
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 تركيا آيسلندا

 الشمالية وإيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة المملكة إيرلندا

  إسرائيل

  إيطاليا

 للطاقة الدولية أو الوكالة الخاصة أو وكاالتها المتحدة األمم أعضاء وظيفة حسب منتظمة بصورة القائمة تحديث * يتم

 .المؤسسات هذه من كل مواقع على المنشورة األسماء ومع الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام أطراف أو الذرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 تاريخية وقوعات

 األول تشرين 5 في( الطبيعة لحماية الدولي االتحاد تسمية ثم) IUCN األساسي النظام اعتماد 1948

 (فرنسا فونتينبلو،) 1948 من عام

 (اليونان أثينا،)السادسة العامة الجمعية لب  قِ  من لعدّ مُ  1958

 (بولندا وارسو،) السابعة العامة الجمعية قِب ل من معدل 1960

 (كينيا نيروبي،) الثامنة العامة الجمعية قِب ل من ُمعدّل 1963

 (الهند نيودلهي،) العاشرة العامة الجمعية قِب ل من لُمعدّ  1969

 (كندا بانف،) الحادية عشرة العامة الجمعية قِب ل من ُمعدّل 1972

 (سويسرا جنيف،) الثالثة عشرة االستثنائية العامة الجمعية قِب ل من ُمنقح 1977

 (السوفياتي اداالتح أباد، عشق) الرابعة عشرة العامة الجمعية قِب ل من ُمعدّل 1978

 (أستراليا بيرث،) الثامنة عشرة العامة الجمعية قِب ل من ُمعدّل 1990

 (كندا مونتريال،) المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة قِب ل من اُنقح 1996

 (تايالند بانكوك،) المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة قِب ل من ُمعدّل 2004

 (إسبانيا برشلونة،) مي لحماية الطبيعةالمؤتمر العال قِب ل من ُمعدّل 2008

 (كوريا جمهورية جيجو،) المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة قِب ل من ُمعدّل 2012

              13 في(  (IUCNعن طريق االقتراع االلكتروني ألعضاء االتحاد الدولي لحماية الطبيعه) ُمعدّل            2015

                                                                2015 من عام األول تشرين

 (الواليات المتحده ،هاواي) المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة قِب ل من ُمعدّل           2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االتحاد الدولي لحماية الطبيعة

 

  رئيسي العالميال المقر

  28ريو مويرني  شارع

1196 سويسرا غالند،   

+41( 22) 999-0000: هاتف  

+41( 22) 999-0002: فاكس  
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