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العضویةالمعاییر١

العالمیةالخضرمنظمةأعضاء١٠١
یلي:بمااألعضاءیقوم١.١.١
تعزیز میثاق منظمة الخضر العالمي والدفاع عنھ؛●
عدد معقول من األعضاء الحالیین؛●
المشاركة الفّعالة في الحیاة السیاسیة وفي االنتخابات التنافسیة حیثما كان ذلك ممكًنا؛●
العمل بطریقة غیر عنصریة ودیمقراطیة ومفتوحة واتباع قواعد وإجراءات واضحة؛●
تطبیق مبادئ المساواة بین الجنسین في جمیع ھیاكلھا وعملیاتھا التنظیمیة؛●
تعمل بطریقة شفافة من الناحیة المالیة وخاضعة للمساءلة؛●
المشاركة في مؤتمر الخضر العالمي وأنشطتھ على مستوى موثوق بھ؛●
تجنب اإلجراءات التي قد تؤدي إلى تشویھ سمعة منظمة الخضر العالمیة؛●
دفع رسوم عضویتھم المحددة بحلول تاریخ االستحقاق.●
یلي:بماالعضویةكاملياألعضاءیقومذلكإلىباإلضافة١.١.٢
أن تكون عضًوا كامل العضویة في اتحادھا ذي الصلة●
حضور مؤتمرات الخضر العالمیة بانتظام●
یلي:بماالمنتسبوناألعضاءیقومذلك،إلىباإلضافة١.١.٣
أن تكون عضًوا منتسًبا أو ما یعادل اتحادھا ذي الصلة●
حضور مؤتمرات الخضر العالمیة قدر اإلمكان نظًرا لظروفھم الشخصیة●

العالمیةالخضرمنظمةشركاء١.٢
یلي:بماالشركاءیقوم١٠٢٠١
یدعمون عمل منظمة الخضر العالمیة●
یتمتعون بمنظور عالمي●
یتمتعون بسیاسات ومھمة متوافقة مع میثاق منظمة الخضر العالمیة●
یحظون بتأیید عضو واحد على األقل من منظمة الخضر العالمیة●
مستعدون للعمل بشكل تعاوني مع منظمة الخضر العالمیة●



العضویةومسؤولیاتحقوق٢

العضویةرسوم٢٠١
حزیران/یونیو.٣٠یتجاوزالموعدفيالتالیةللسنةالعضویةرسومتقرر٢٠١٠١
عام.كلمناألولینایر/كانون1ھوالعضویةرسوماستحقاقتاریخ٢٠١٠٢
ثالثةغضونفيدفعھاویجبالعاممناألولالربعفيالعضویةرسومفواتیرإصدارسیتم٢٠١٠٣

أشھر. سیتم إصدار إشعارات تذكیر بالرسوم المتبقیة غیر مدفوعة بعد ھذا التاریخ تحذر من احتمال
فقدان حقوق المشاركة.

دیسمبر/كانون٣١بحلولرسومھمیدفعوالمالذینلألعضاءالمشاركةحقوقتعلیقسیتم٢٠١٠٤
األول في مؤتمر الخضر العالمي حتى یتم دفع الرسوم المستحقة.

إلجراءآذار/مارس٣١بحلولالسابقالعامعنأتعابھمیدفعوالمالذیناألعضاءیخضع٢٠١٠٥
.٤.٢البندفيالمبینالنحوعلىاالنسحاب

بالعضویةالمتعلقةاألحكام٢٠٢
الخضراءالسیاسیةوالمنظماتالخضراءاألحزابعضویةتحدیدعنمسؤولاتحادكل٢٠٢٠١

داخل منطقتھ وإبقاء منّظمة الخضر العالمّیة على علم بعدد أعضائھا ومركزھم.
سوىبلدلكلیكونأنیجوزالولكنبلدأيفياألعضاءعددیقررأنالمعنيلالتحادیجوز٢٠٢٠٢

ثالثة مندوبین في مؤتمر الخضر العالمّي.

األعضاءقبول٢٠٣
حزبفيمنتسبأوكاملكعضوالخضراءالسیاسیةالحركةأوالخضرحزبقبولیتم٢٠٣٠١

الخضر العالمي عندما:
● االتحاد المعني یفید بقبولھ كعضو كامل العضویة أو منتسب؛●
● دفع رسوم العضویة لتلك السنة.●

العضویةسحب٢٠٤
عندما:سحبھاأوالعضویةتعلیقیتم٢٠٤٠١
یقرر االتحاد المعني أن الحزب لم یعد عضًوا●
)٢.١البند(انظرأشھرتسعةمنأكثرالعضویةرسومتأخرت●

ُیزعمالذيالطرفعضویةمراجعةاالتحادمنالعالمیةالخضرمنظمةتنسیقلجنةتطلبقد٢.٤.٢
یتصرفلموإذاسحبھا.أوعضویتھاالتحادأوقفالذيأو)١.١(البندالعضویةلمعاییریمتثلالأنھ

االتحاد في غضون ثالثة أشھر، یجوز إحالة الشكوى إلى لجنة التنسیق.



الشركاءقبول٢٠٥
ویمكنالعالمیةالخضرمنظمةتنسیقلجنةاتفاقبموجبوقبولھمبالشركاءاالعترافیتم٢٠٥.١

تعلیق عضویتھم أو سحبھا بنفس الطریقة.

للشبابالعالمیةالخضرمنظمة٢٠٦
إلنشاءمًعاللشبابالعالمیةالخضرمنظمةوالعالمیةالخضرمنظمةتنسیقلجنةستعمل٢٠٦٠١

عالقة متبادلة أساس ُمرٍض لقبول منظمة الخضر العالمیة للشباب كمنظمة شریكة. ویشمل ذلك معاییر
عضویة منظمة الخضر العالمیة للشباب وإدارتھا، والمشاركة في منظمة الخضر العالمیة ومؤتمر

الخضر العالمي والمسائل األخرى التي قد تكون مشتركة.

األخرىالعضویةحقوق٢٠٧
في:الحقالعضویةكاملياألعضاءیملك٢٠٧٠١
الوصول على سبیل األولویة إلى الخدمات الخضراء العالمیة.●
تعیین مندوبین التصویت في اجتماعات الكونغرس●
المشاركة في الحمالت والدورات التدریبیة والشبكات الخضراء العالمیة والعمل كمجموعات●

في:الحقالمنتسبوناألعضاءیملك٢٠٧٠٢
المشاركة في الحمالت والدورات التدریبیة والشبكات الخضراء العالمیة والعمل كمجموعات●
المشاركة في المناقشات السیاسیة في المؤتمرات الخضراء العالمیة●

في:الحقالشركاءیملك٢٠٧٠٣
المساھمة في تقدیم االقتراحات واألفكار في منظمة الخضر العالمیة●
تقدیم األسئلة أو الطلبات إلى منظمة الخضر العالمیة.●

العالمیةالخضرمنظمةوھیئاتھیكلیة٣

العالمیةالخضرمنظمةتنسیقلجنة٣٠١
منظمةتنسیقلجنةاجتماعاتمنأكثرأومتتالیةاجتماعاتثالثةاالتحادلدىكانإذا٣٠١٠١

الخضر العالمیة أقل من اجتماعین یجوز لألعضاء اآلخرین في المجلس أن یطلبوا توضیًحا واتخاذ
اإلجراءات األخرى التي یرونھا ضروریة لضمان المشاركة الكاملة في شؤون الخضر العالمیة.

المشتركالخیارفيجغرافيتوازنتحقیقإلىالعالمیةالخضرمنظمةتنسیقلجنةستسعى٣٠١.٢
للمستشارین. المستشارون وفًقا لحدود المدة المناسبة التي یحددھا مجلس الحكومة العالمیة لضمان أن

منظمة الخضر العالمیة تسترشد بتوازن وجھات النظر العالمیة.



إتحادات٣٠٢
ذلكفيبماالعالمیةالخضرمنظمةمیثاقوتعززتدعموإقلیمیةقاریةھیئاتاالتحاداتتعّد٣٠٢٠١

من خالل جلب األحزاب الخضراء والحركات السیاسیة إلى عائلة الخضر العالمیة.
یلي:مااألساسي)النظامفيالمحددةالمسؤولیاتإلى(باإلضافةاالتحاداتمسؤولیاتتشمل٣٠٢٠٢
تیسیر تدفق المعلومات واالتصاالت●
تسھیل تحصیل رسوم عضویة منظمة الخضر العالمیة وغیرھا من التمویل لدعم األنشطة●

العالمیة واإلقلیمیة
تشجیع مشاركة األعضاء والحركة الخضراء األوسع نطاًقا في أنشطة منظمة الخضر العالمیة●
تعزیز السیاسة الخضراء في منطقتھم●

أنللمجلسیجوز)،٥٠٣٠٥األساسيالنظام(انظرسلیمنحوعلىاالتحادیعملالوفیما٣٠٢٠٣
یتصرف كما لو كان االتحاد في تلك المنطقة إلى أن یعاد إنشاء اتحاد یعمل على نحو سلیم.

التنفیذيالجھاز٣٠٣
یلي:ماطریقعنالداخليالتنسیقالتنفیذیةالسلطةتدعم٣٠٣٠١

أن یكون مسؤوًال عن إدارة شؤون الخضر العالمیة بین اجتماعات لجنة تنسیق منظمة الخضر●
العالمیة

إدارة أمانة منظمة الخضر العالمیة والشؤون المالیة والموظفین والموارد●
إنشاء أفرقة عاملة واإلشراف علیھا حسب الحاجة●

العامةاألمانة٣.٤
التالیة:المھماتالعامةاألمانةتتولى٣.٤٠١
دعم لجنة تنسیق منظمة الخضر العالمیة واللجنة التنفیذیة بما في ذلك تنظیم االجتماعات●

وتسجیل المحاضر
تیسیر االتصاالت الداخلیة والخارجیة لمنظمة الخضر العالمیة●
الرد على رسائل البرید اإللكتروني وطلبات المعلومات●
إدارة قاعدة البیانات والمواقع الشبكیة●
اإلدارة المالیة تحت إشراف أمین الخزانة بما في ذلك تحصیل رسوم العضویة واإلیرادات●

األخرى وإدارة الحسابات والمدفوعات
دعم اتحادات وشبكات منظمة الخضر العالمیة واألفرقة العاملة والتواصل معھا●
دعم حمالت منظمة الخضر العالمیة وغیرھا من األنشطة والمشاركة فیھا●
إدارة شؤون الموظفین والمتطوعین●



العالميالخضرمؤتمر٤

المندوبینعدد٤٠١
مصوتینمندوبینثالثةعلىالحصولأكثرأوالعضویةكاملعضولدیھبلدلكلیحق٤٠١٠١
التفاوضعملیةتتمسوفما،بلدفيالعضویةكاملعضومنأكثرھناككانإذا)،٢٠٢٠٢(انظر

فیما بینھم وكیف یتم تقاسم استحقاقاتھم.
التحدث،وحقوقمندوبینثالثةلدیھیكونأنأكثرأوواحدمنتسبعضولدیھبلدلكلیحق٤٠١٠٢

إذا كان ھناك أكثر من عضو منتسب واحد في بلد ما، فسیكون ھناك عملیة تفاوض فیما بینھم حول
كیفیة تقاسم استحقاقاتھم.

التحدث.حقوقلھممندوبینثالثةعلىالحصولشریكلكلیحق٤٠١٠٣
حقوقلدیھممندوبینثالثةعلىالحصولللشبابالعالمیةالخضرمنظمةتنسیقلـلجنةیحق٤٠١٠٤
التحدث.

الخالصة:
GYGشریك/ةمنتسبمتلئ

✓✓✓✓حقوق التحدث

✓ال ینطبق✓✓إصدار القرارات

ال ینطبقال ینطبقال ینطبق✓قرارات الكتلة
ال ینطبقال ینطبقال ینطبق✓تصویت

واألصواتالوكالء٤٠٢
عنھم.نیابةوالتصویتللمشاركةوكالءترشیحالعضویةالكامليلألعضاءُیسمح٤٠٢٠١
أيلتمریرالتصویت)عنالممتنع(باستثناءالمصوتینالمندوبینثلثيأغلبیةمطلوب٤٠٢٠٢
اقتراح.

اإلجراءات٤٠٣
ثالثةقبلالمؤتمرإجراءاتمشروعنشرالعالمیةالخضرمنظمةتنسیقلجنةعلىیجب٤٠٣٠١

أشھر من موعده. یجب أن تشمل ھذه العملیة التي یمكن من خاللھا تعدیل اإلجراءات، بما في ذلك أثناء
المؤتمر.



العاملةالجماعیةواألفرقةالشبكات٥

التعاریف٥٠١
مشترك.لغرضیجتمعونالذینوالجماعاتاألفرادمنعددعنعبارةالشبكة٥٠١٠١
بمھمةلالضطالعمجتمعةوالجماعاتاألفرادمنمرشحةمجموعةھيالعاملةالفرق٥٠١٠٢

محددة.
(إنالمطلوبةوالمواردالقرار،صنعوقواعدوالھیكلیة،العضویة،عملطریقةتشمل٥٠١٠٣

وجدت)، ومصادر الدعم، وأسالیب االتصال وما شابھ ذلك.

إنشاء٥٠٢
تنسیقلجنةمنمرخصةالعالمیةالخضرمنظمةعملمجموعةأوشبكةتكونأنیجب٥٠٢٠١

منظمة الخضر العالمیة لفترة زمنیة محددة.
یلي:ماتحددخطیةمھمةاعتمادخاللمنإالعاملفریقأولشبكةالترخیصیمكنال٥٠٢٠٢
اسم●
الغایة●
)١-١(القاعدةالعالمیةالخضرمنظمةتشغیلمعاییرمعتتسقعملطریقة●
أسماء األشخاص أو شاغلي المناصب المسؤولین عن االتصال مع مجلس الحكومة بشأن●

تشغیل الشبكة أو الفریق العامل
وفود متفق علیھا مثل جمع التبرعات والبیانات العامة واستخدام اسم وشعار منظمة الخضر●

العالمیین والمشاركة في مؤتمرات المنظمة والوصول إلى قواعد بیانات منظمة الخضر
العالمیة وما شابھ ذلك

عملیة٥٠٣
لوالیتھاوفًقاالعاملةواألفرقةالعالمیةالخضرمنظمةشبكاتتعملأنیجب٥٠٣٠١
أنشطتھعناإلدارةمجلسإلىسنویةتقاریریقدمأنالعاملالفریقأوالشبكةعلىیجب٥٠٣٠٢

وإنجازاتھ وفي أوقات أخرى إذا ُطلب منھ ذلك
كانإذامالتحدیداألقلعلىسنواتثالثكلعاملفریقأوشبكةكلاستعراضسیتم٥٠٣٠٣

ینبغي استمرارھا



المصالحةلجنة٦

تعیین٦٠١
فيللمساعدةأعضاءوتسعةخمسةمنیتألفبالمصالحةمعنًیافریًقاالتنفیذیةالسلطةستعقد٦٠١٠١

تسویة المنازعات.
سنوات.ثالثلمدةتعیینھأوالحاجةعندللفریقاجتماععقدیجوز٦٠١٠٢
اإلمكان،قدریكونوا،وأنللعملمناسًباتأھیًالمؤھلینالفریقأعضاءیكونأنیجب٦٠١.٣

مساویین بین الجنسین، وأن یشملوا أعضاء من مناطق جغرافیة مختلفة، وأن یشملوا أعضاء یتقنون
تقومالنزاع،موضوعأعضاؤھاأوالتنفیذیةالسلطةكانتإذا٦٠١٠٤بطالقة.اللغاتمنعدد

مجموعة فرعیة من منظمة الخضر العالمیة بتعیین الفریق.

العملیة٦٠٢
االجتماع.منظمطریقعنالتنفیذیةالسلطةإلىللفریقاجتماععقدطلبیوجھ٦٠٢٠١
أيوفيالسرعةوجھعلىذلكفسیتمالفریق،إلىالنزاعإحالةالتنفیذیةالسلطةقررتإذا٦٠٢٠٢

حال في غضون ثالثة أشھر من تقدیم الطلب.
بمواردالعالميالصعیدعلىالعملقیودإطارفيعملھوطریقةإجراءاتھالفریقسیحدد٦٠٢٠٣
محدودة.
جلسةعقدیقررأنللفریقیجوزأنھغیرللجمھور،عادةمفتوحةالفریقمداوالتتكونلن٦٠٢٠٤

استماع مفتوحة بموافقة جمیع األطراف المعنیة.
لعرضمتساویةفرًصااألطرافجمیعوسیمنحالطبیعیةالعدالةلمبادئوفًقاالفریقسیعمل٦٠٢٠٥

آرائھم.
عكسالتنفیذیةالسلطةتقررلمماأشھرستةغضونفيمانزاعبشأنعملھالفریقسیكمل٦٠٢٠٦

ذلك.
النزاع.ألطرافملزمةالفریققرارات٦٠٢٠٧



القرار٦٠٣
إلىتوصیاتیقدمأنلھویجوزقراراتھعنالتنفیذیةالسلطةإلىخطًیاتقریًراالفریقسیقدم٦٠٣٠١

منظمة الخضر العالمیة ناشئة عن عملھ.
ذلك.عكسعلىالنزاعوأطرافالفریقیتفقلمماالتنفیذیةللسلطةسرًیاالتقریریبقى٦٠٣٠٢

تمت ترجمة ھذه الوثیقة من اللغة اإلنجلیزیة من قبل أسماء محّمد یاسین وتدّققت لغوّیًا من قبل إدي
كیروز ودایانا الكردي كجزء من دورة تدریبیة مع الجامعة األمریكیة للتكنولوجیا في لبنان.


