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الّدیباجة
ُتعتبر "منّظمة الخضر العالمّیة" شراكة بین أحزاب الخضر في العالم والحركات السیاسّیة للخضر، التي تعمل
بشكل تعاوني لتنفیذ میثاق منّظمة الخضر العالمّیة الُمرفق طیھ. المیثاق صّك ُملھم وفرید من نوعھ ُیحّدد قیمنا

األساسّیة المتمثلة في الحكمة اإلیكولوجّیة، العدالة اإلجتماعّیة، المساواة، الحرّیة، الدیمقراطّیة القائمة على
المشاركة، الالعنف، االستدامة واحترام التنوع.

التعاریف:١المادة
فيكانبیرافيالُمعتمدالعالمّیةالخضرلمنّظمةالتأسیسيالصّكعلىالعالمّیة"الخضرمنّظمة"میثاقیدّل١٠١

العالمّیة.الخضرمنّظمةمؤتمرقبلمنآلخروقتمنالمعّدلةبصیغتھ٢٠٠١أبریلنیسان/

.٤المادةفيعلیھاالمنصوصاألعضاءمنالفئاتتلكعلى"العضوّیة"تدّل١٠٢

.٥المادةفيالمفّصلةالھیئةعلىسي")جي("جي"العالمّیةالخضرمنّظمةتنسیقلجنة"تدّل١٠٣

.٥٠٣الماّدةفيالمحّددالنحوعلىاإلقلیمیةالمجموعاتتلك"اإلّتحادات"ُتعتبر١٠٤

.٥٠٤المادةفيالمفّصلةالھیئةعلى"التنفیذّیةاللجنة"تدّل١٠٥

وتشكیلالعالمّیةالخضرمنّظّمةوعملّیاتإدارةالعمل،لسیرالمفّصلةالقوانینعلى"القوانینكتاب"یدّل١٠٦
.٨٠١للماّدةوفًقاالمعتمدةھیئاتھا

المعني.إّتحادھمقبلمنبھاالمعترفتلكأوالمسّجلةالسیاسّیةاألحزابعلى"األحزاب"تدّل١٠٧

للخضرالتابعةالعالمّیةالشبابّیةالشبكةعلىجي")واي"جي("للشبابالعالمّیةالخضرمنّظمة"تدّل١٠٨
الناشطین والمنّظمات المعترف بھا من قبل منّظمة الخضر العالمّیة.

فيمحّددقانونينصاببموجبھیحضرالذيالقراراتإّتخاذأشكالمنشكلعلىالرأي""توافقیدّل١٠٩
االجتماع وال یوجد اعتراضات مسّجلة على قرار أو إجراء مقترح.

العالمّیة.الخضرمنّظمةمیثاقفيالواردةالسیاسّیةالقیم"الخضر"ُیحّدد١٠١٠

االقتضاء.عندأیضاً،اإلجتماعاتمنّظميعلى"اإلجتماعاتمنّظم"مرجعّیاتتنطبق١٠١١
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والمقعداإلسم:٢المادة
منّظمةأل)"بيأسأي(إيالحالّیةاألساسّیةاألنظمةخاللمنللربحساعیةالغیرالدولّیةالرابطةُننشئ٢٠١

المتعلّق١٩٢١یونیو/حزیران٢٧فيالبلجیكيالقانونمنالثالثالبابأحكامبموجبالعالمّیة“الخضر
).AISBLالربح(تستھدفالالتيالدولّیةوالمؤّسساتالرابطاتأل)،بيأس(أيللربحساعیةالغیربالرابطات

محدودةغیرلفترةالرابطةُتشّكل٢٠٢

بلجیكا.،١٠٥٠بروكسلفي،٣١ویرتزشارعفيالعالمّیةالخضرمنّظمةمقّریقع٢٠٣

الجریدةفيالتحّركنشریجباألغلبّیة.بتصویتبلجیكافيمكانأيإلىالمقّرتنقلأنالتنفیذّیةللّجنةُیمكن٢٠٤
الرسمّیة وفقا للقانون البلجیكي.

وتحتفظالمصرفّیةبالحساباتالتنفیذّیة،اللجنةطریقعنالعملخاللمنالعالمّیة،الخضرمنّظمةتحتفظ٢٠٥
بحسابات مالّیة مفّصلة وتقّدم تقریر على األقّل مّرة في السنة لألعضاء كاملي العضوّیة من خالل  لجنة تنسیق

منّظمة الخضر العالمّیة بعملھم كمجلس إدارة مختّص بالشؤون المالّیة.

األّول/دیسمبر.كانون٣١حّتىالثاني/ینایركانون١منللمنّظمةالمالّیةالسنةتكون٢٠٦

والغایاتاألھداف:٣المادة
منّظمةمیثاقفيالواردةالمبادئعنوالدفاعتعزیزفيالعالمّیةالخضرمنّظمةوغایاتأھدافتتمّثل٣.١

الخضر العالمّیة والسیاسات التي اعتمدتھا  على النحو الواجب ھیئاتھا الرسمّیة. نسعى لتحقیق ذلك في جملة أمور.

العالم؛أنحاءجمیعفيوالتحّركاتالخضرأحزابدعم٣.١.١

مابشأنالخضرنظرلوجھاتمشتركةمعارفوقاعدةالعالمّیةالخصرلمنّظمةمشتركصوتتطویر٣.١.٢
یلزم لحّل المشاكل؛

معالقائمةالكبیرةالخضرأحزاببینشراكاتبناءوتشجیعوالسیاسّیة،اإلنتخابّیةللمشاركةالقدراتبناء٣.١.٣
الممّثلین المنتخبین وأحزاب الخضر الناشئة؛

والحمالت؛البحوثإجراءالسیاسات،وضعفيالمساعدة٣.١.٤
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ومعاھد؛مؤسساتآخرون،خضرشركاءمعكثبعنالعمل٣.١.٥

السیاسّیة؛األنشطةمستویاتجمیععلىالعالمحولالخضربینالشبكاتوإقامةالّتعاونالّتواصل،٣.١.٦

الدولّیة.والتعبئةالمناسباتفيالعالمّیةالخضرمنّظمةتحّركصوتوتیسیرتمثیل٣.١.٧

یؤديالذيمباشروغیرمباشربشكلوالغایاتباألھدافیتعلّقنشاطبأيالعالمّیةالخضرمنّظمةتضطلع٣.٢
لتنمیتھم و/أو تحقیق األھداف، من أجل تحقیق أھدافھا وغایاتھا.

واالشتراكاتالعضویّة:٤المادة
الخضر.ومنّظماتوتحّركاتالخضرألحزابالعالمّیةالخضرمنّظمةعضویةتفتح٤.١

عضوّیةفئاتثالثیوجد٤.٢
العضویةكامليأعضاء٤.٢.١

األعضاء كاملوا العضویة ھم األحزاب الخضر أو المنظمات السیاسیة للخضر التي تعتزم أن تصبح أحزاب
الخضر، یقبلھا على النحو الواجب اتحادھم المعني، الذي دفع اشتراكھم واستوف معاییر العضوّیة المحّددة في

كتاب القوانین. یتمتع األعضاء كاملوا العضویة بحقوق المشاركة الكاملة في تقدیم القرارات والتحدث والتصویت
في مؤتمرات منّظمة الخضر العالمّیة.

المنتسبوناألعضاء٤.٢.٢
األعضاء المنتسبون ھم  األحزاب الخضر أو الحركات السیاسیة المعترف بھا على النحو الواجب من قبل االتحاد
المعني، والتي تستوفي معاییر ھذه الفئة من العضویة المحددة في كتاب القوانین. یتمتع األعضاء المنتسبون بحقوق

المشاركة الكاملة في تقدیم القرارات والتحدث والتصویت في مؤتمرات منّظمة الخضر العالمّیة.

العالمّیةالخضرمنّظمةشركاء٤.٢.٣
شركاء منّظمة الخضر العالمّیة ال یسعون للربح، منّظمات غیر حكومّیة، مؤّسسات ومعاھد موافق علیھا من قبل
لجنة تنسیق منّظمة الخضر العالمّیة، والتي تستوفي معاییر ھذه الفئة من العضوّیة المحّددة بكتاب القوانین. ُیمكن
للشركاء أن یكون لھم الحق بالمشاركة في مؤتمرات منّظمة الخضر العالمّیة المحّددة من قبل لجنة تنسیق منّظمة

الخضر العالمّیة، لكن ال یملكون الحّق بالتصویت.
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كتابفيمفّصلةللعضوّیةاألخرىوالجوانببالمؤتمراتالمشاركةاإلنسحاب،بالقبول،المتعلّقةاألنظمة٤.٣
القوانین.

بماوالمسؤولّیات،المشاركةحقوقضمنھامنللشباب،العالمّیةالخضرلمنّظمةالخاّصةالحالةتعریفیتم٤.٤
یشمل مؤتمرات منّظمة الخضر العالمّیة، في كتاب القوانین..

منّظمةتنسیقلجنةقبلمنالكفایةفیھبمامسّبقاًسنةكّلالمستوىُیعّینسنوًیا،إشتراًكاعضوكّلیدفع٤.٥
الخضر العالمّیة. تقع على عاتق كّل إّتحاد مسؤولّیة تحدید كیفّیة تطبیق الرسوم على أعضائھا التأسیسّیین

وتحصیلھا ودفعھا.
یدفع الشركاء الذین ھم منّظمات عالمّیة غیر منتسبة التحاد معّین رسومھم مباشرًة لحساب منّظمة الخضر العالمّیة.

تحدیثیجبیتبعونھا.التياإلّتحاداتقبلمنُتصّدقوتصنیفھم،األعضاءجمیعتضّمبقائمةاألمانةتحتفظ٤.٦
ھذه القائمة سنوّیاً.

النحوعلىیتبعونھاالتيإلّتحاداتھمالمعّینینالممّثلینخاللمنومسؤولّیاتھاحقوقھااألعضاءُتمارس٤.٧
الواجب، بین المؤتمرات.

والھیئاتالھیكل:٥المادة
سي)جي(جيالعالمّیةالخضرمنّظمةتنسیقلجنة٥.١

الجمعّیةبصفتھاوتعملالعالمّیةالخضرمنّظمةإدارةمجلسالعالمّیةالخضرمنّظمةتنسیقلجنةُتعتبر٥.١.١
العاّمة للرابطة.

فيومسؤولّیاتھاالمفّصلالتشغیليدورھایردالمؤتمر.اجتماعاتبینالقرارإلّتخاذالرئیسّیةالھیئةُتعتبر٥.١.٢
كتاب القوانین. یقع على عاتقھا مسؤولّیة اعتماد، تعدیل  وإدارة شؤون كتاب القوانین الذي یتضمن قوانین مفّصلة

ألداء العمل، إدارة وعملّیات منّظمة الخضر العالمّیة.

األقّل.علىبالسنةمّرةوتجتمعالتنفیذّیةاللجنةمنإجتماًعابدعوةالعالمّیةالخضرمنّظمةتنسیقلجنةتعقد٥.١.٣
ُتعقد اإلجتماعات شخصّیًاأو عبر اإلنترنت، و/أو بواسطة المكالمات الجماعّیة اإللكترونّیة أو الھاتفیة. توّزع

اإلجتماعات رسمًیا على فترة من الوقت للّسماح باتخاذ القرارات وتسجیلھا عبر اإلنترنت.
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المحّددةاإلقلیمّیةاإلّتحاداتمنكّلقبلمنمعّینینممثلینمنالعالمّیةالخضرمنّظمةتنسیقلجنةتتألّف٥.١.٤
الُمشارالظروففيلممثلیھمكبدائلللعملأشخاصثالثةویرّشحمرّشحینثالثةإّتحادكّلُیرشح.٥.٣بالمادة

إلیھا في كتاب القوانین. ُیعّین كّل إّتحاد ممثل " رئیسي " وبدیل ممثل رئیسي من داخل ممّثلیھا.

وتعّینمحّددةمعرفةأوفّنّیةخبرةیملكونخارجّیینخبراءمعالعالمّیةالخضرمنّظمةتنسیقلجنةتتعاون٥.١.٥
المستشارین والمراقبین حسبما تراه ضرورّیا وعلى النحو المنصوص علیھ في كتاب القوانین ، باإلضافة إلى

الممثلین الكاملین والبدالء. ال تنتخب تلك األشخاص ذات الخبرة الخارجّیة في لجنة تنسیق منّظمة الخضر العالمّیة
أو یحّق لھا في عرقلة توافق اآلراء.

منھماكّلمّدةفترتینعلىالعالمّیةالخضرمنّظمةتنسیقللجنةالتابعینوالبدالءالكاملینالممّثلینیخدم٥.١.٦
ثالث سنوات إبتداًءا من تاریخ التأسیس. یخدم الممثل لمّدة ثالث سنوات أخرى، في حاالت الظروف الشخصّیة

االستثنائیة والموافقة الصریحة للجنة تنسیق منّظمة الخضر العالمّیة فقط واالّتحاد المعني.

المعني.إّتحادھمبقراروالكاملینالبدالءالممّثلینعناالستعاضةُیمكن٥.١.٧

اجتماعاتفيالمأخوذةالقراراتُتسّجلالرأي.بتوافقالقراراتالعالمّیةالخضرمنّظمةتنسیقلجنةتّتخذ٥.١.٨
لجنة تنسیق منّظمة الخضر العالمّیة وتعمّم على أعضائھا. ُتبّین إجراءات إّتخاذ القرارات المفّصلة في كتاب

القوانین.

محّددإّتحادلكّلاألقّلعلىممّثلینالعالمّیةالخضرمنّظمةتنسیقلجنةلقراراتالقانونيالنصابُیعتبر٥.١.٩
الواجب.النحوعلىالمعّینینالرئیسّیینالممّثلینأوالرئیسّیینممّثلیھمضمنھامن٥٠٣بالماّدة

عنتقّلالمحّددةزمنّیةفترةخاللفیھللبّتوُیعّممالحاضرینبیناآلراءبتوافقمؤقتقرارإّتخاذُیمكن٥.١.١٠
العالمّیة.الخضرمنّظمةتنسیقلجنةاجتماعفيالقانونيالنصابغیابفيساعة،٤٨

فياإلجتماعُیعقدساعة.١٢٠عنیقّلالإشعاراًالعالمّیةالخضرمنّظمةتنسیقلجنةإجتماعاتتتطلّب٥.١.١١
الطوارئ.حالةفيساعة٤٨مّدتھإشعار

والمادة٥.٣.٥المادةفيالواردةاإلستثنائّیةالظروفعندالرسمّیةاألغلبّیةتصویتخاللمنقرارُیّتخذ٥.١.١٢
٧.
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یلي:مابینمناإلجتماعاتمنّظميأواإلجتماعاتمنّظمالعالمّیةالخضرمنّظمةتنسیقلجنةُتعّین٥.١.١٣
أعضائھا وما یصل إلى شخصین أخرین من مختلف األجناس لكّل إّتحاد. تقع مسؤولّیة تنسیق عمل الجھاز

التنفیذي، األمانة العاّمة ولجنة تنسیق منّظمة الخضر العالمّیة على منّظم االجتماعات. ال یصّوت منّظم االجتماعات
في السلطة التنفیذّیة أو في لجنة تنسیق منّظمة الخضر العالمّیة لكن یدعو إلّتخاذ القرار وإعادة البحث فیھ ویسّھل

بناء توافق اآلراء.

آخرعضواًالمعنياإلّتحادینتخبأوُیعیّنإّتحاد.أليكممّثلیعملوالمحایداإلجتماعاتمنّظمیكون٥.١.١٤
للجنة تنسیق منّظمة الخضر العالمّیة كبدیل، بمجّرد تعیینھ.

المؤتمر٥.٢
العالمّیةالخضرمنّظمةفيھیئةأعلىوھومعّززةعاّمةكجمعیةالعالمّیةالخضرمنّظمةمؤتمریعمل٥.٢.١

إلّتخاذ القرارات. تعقده لجنة تنسیق منّظمة الخضر العالمّیة مّرة كّل سنة على األقّل عدا الحاالت االستثنائیة.

وفقاًتعدیلھأوعلیھباإلضافةالمخّولةالوحیدةالھیئةوھوالعالمّیةالخضرمنّظمةمیثاقالمؤتمریحمي٥.٢.٢
لإلجراءات المنصوص علیھا في كتاب القوانین.

حقوقالوفود،تشكیلتفاصیلالقوانینكتابیتضّمنبالمؤتمر.التصویتالعضوّیةكاملعضولكّلیحّق٥.٢.٣
التصویت، اّتخاذ القرارات والمسائل األخرى.

صلةذاتُتعتبرالتيالمسائلمنغیرھاأوإدارّیةسیاسّیة،حزبّیة،مسألةأيبشأنقراراتالمؤتمریعتمد٥.٢.٤
بموضوع األنظمة المفّصلة في كتاب القوانین. یمنح المؤتمر األلقاب التشریفّیة لألفراد الذین قّدموا مساھمات

إستثنائّیة لقضّیة سیاسات الخضر وأھدافھا.

اإلّتحادات٥.٣
أعضائھمأّنبضمانعلیھمالمسؤولّیةتقعالعالمّیة.الخضرمنّظمةفيأساسّیًادوًرااإلّتحاداتتؤّدي٥.٣.١

یؤّكدون التزامھم بمیثاق منّظمة الخضر العالمّیة. ُتحّدد مسؤولّیات أخرى في ھذه األنظمة األساسّیة وفي كتاب
القوانین.

ھي:العالمّیةالخضرمنّظمةإّتحادات٥.٣.٢
اّتحاد أحزاب الخضر في أفریقیا-
اّتحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ-
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اّتحاد أحزاب الخضر في أمریكا-
حزب الخضر في أوروبا-

.٥.٣.٢الماّدةفيالالئحةتعدیلالعالمّیةالخضرمنّظمةتنسیقلجنةتقترح٥.٣.٣

معالتأسیسّیین.أعضائھمخاللمنھناكمصالحھموتمّثلالمؤتمراتفيذاتھابحّداإلّتحاداتتصّوتال٥.٣.٤
ذلك، یعرض الممّثل الرئیسّي ألي إّتحاد اعتراض رسمي ألّیة تسویة مقترحة، قرار أو إجراء ناشئ في مؤتمر. في
ھذه الحالة تؤّجل المسألة إلعادة البحث فیھا من قبل لجنة تنسیق منّظمة الخضر العالمّیة، الذي یكون قرارھا عندئٍذ

نھائّیًا.

عندالوساطةضمنھامنتدابیر،منإّتخاذهیلزممااألغلبّیةبنفسالعالمّیةالخضرمنظّمةتنسیقلجنةُتحّدد٥.٣.٥
الحاجة، لتمكین اإلّتحاد من العمل بفّعالّیة إلعادة إنشائھ، إذا بغالبّیة أربع أصوات، ُتحّدد لجنة تنسیق منّظمة الخضر

العالمّیة إذا أي إّتحاد ال یعمل بطریقة دیمقراطّیة، و/أو بشكل یّتسم بالمسؤولّیة، أو یفشل بالتمّسك بمیثاق منّظمة
الخضر العالمّیة. في ھذه األثناء، تّتخذ لجنة تنسیق منّظمة الخضر العالمّیة اإلجراءات لضمان أّن مكاسب عضوّیة

منّظمة الخضر العالمّیة، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات القادمة، محفوظة ألعضاء ھذا المؤتمر. یستأنف
اإلّتحاد المتضّرر أمام ھیئة التوفیق قبل  إصدار القرار النھائي .

عىإذا٥.٣.٦ إنباالّدعاء،المعنياالّتحادُیحّققالعالمّیة،الخضرمنّظمةبمیثاقبالتمّسكبالفشلعضوأيادَّ
َثُبتت، یّتخذ إجراءات لمنع تشویھ ُسمعة منّظمة الخضر العالمّیة.

.٥.٣.٦و٥.٣.٤،٥.٣.٥بالموادالمتعلّقةالمسائلُتنّظممفّصلةأحكامالقوانینكتابفيَتِرد٥.٣.٧

التنفیذّیةاللجنة٥.٤
اإلدارّیةواألعمالالتشغیلّیةاإلدارةمسؤولّیةلتتولّىتنفیذّیةلجنةالعالمّیةالخضرمنّظمةتنسیقلجنةُتعّین٥.٤.١

لمنّظمة الخضر العالمّیة بین المؤتمرات وتنسیق المقترحات السیاسّیة للجنة تنسیق منّظمة الخضر العالمّیة. ُتشّكل
على األقّل خمسة أشخاص ضمنھم الممّثل الرئیسي أو البدیل من كّل اّتحاد، منّظم االجتماعات وأمین الصندوق.

یمكن إضافة إستشارّیین إضافّیین حرصاً أن ال یتخّطى العدد اإلجمالي لألعضاء السبعة.

القراراتحالةوفياإلّتحاد،ممّثليقبلمنفقطاآلراءتوافقُیمنعأنُیمكناآلراء.بتوافقالقراراتُتّتخذ٥.٤.٢
المالّیة، ُتّتخذ إضافّیاً من قبل أمین الصندوق.
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كّلمنأدنىكحّدواحدممّثلھوالتنفیذيالجھازقبلمنالمّتخذةللقراراتالمطلوبالقانونيالنصاب٥.٤.٣
المعّینونالبدالءالرئیسّیونالممّثلونأوالرئیسّیینالممّثلینذلكفيبما٥.٣الماّدةفيالمحّددةاإلّتحاداتمنإّتحاد

على النحو الواجب.

القوانین.كتابفيالتنفیذيللجھازوالعملّیاتاإلجتماعاتبعقدالمتعلّقةاألنظمةُتحّدد٥.٤.٤

ُیجّھزالعالمّیة،الخضرلمنّظمةالمالّیةالشؤونعلىُیشرفالذيصندوقأمینالتنفیذّیةاللجنةُتعّین٥.٤.٥
التقاریر المالّیة السنوّیة ویبلّغ المؤتمر ولجنة تنسیق منّظمة الخضر العالمّیة.

منفترتین،٥.١.٦الماّدةفيالمحّددةالمّدةتشملھمالالذینوالمستشارین،الصندوقأمینمنكلیخدم٥.٤.٦
ثالث سنوات.

الشبكات٥.٥
أحزاببینالعالمأنحاءجمیعفيالتواصلفّعالّیةزیادةلتعزیزحزًباالعالمّیةالخضرمنّظمةشبكةتعتبر٥.٥.١

وتحّركات الخضر.

العملومجموعاتأخرىوشبكاتإضافّیةمواضیعالعالمّیةالخضرمنّظمةتنسیقلجنةأوالمؤتمریخلق٥.٥.٢
وفقاً لإلجراءات المحّددة في كتاب القوانین.

العاّمةاألمانة٥.٦
منّظمةتنسیقلجنةقراراتوتنفیذبدعممھّماتھمتتمّثلالذینوموّظفینمتطّوعینمنالعاّمةاألمانةتتألّف٥.٦.١

الخضر العالمّیة، اللجنة التنفیذّیة، منّظم اإلجتماعات وأمین الصندوق. ُتبّین مسؤولّیات ومھام األمانة العاّمة في
كتاب القوانین.

آلخر.وقتمنالعالمّیةالخضرمنّظمةتنسیقلجنةتحّددهموقعفيالعاّمةاألمانةتتمركز٥.٦.٢

التوفیقھیئة٥.٧
فيللمساعدةأدنىكحّدأشخاصخمسمنتتألّفتوفیقھیئةالعالمّیةالخضرمنّظمةتنسیقلجنةُتعّین٥.٧.١

تسویة النزاعات حول الشؤون المتعلّقة بتفسیر ھذه األنظمة األساسّیة أو كتاب القوانین أو الشؤون األخرى التي قد
تؤّثر على النزاھة وأداء منّظمة الخضر العالمّیة. ینبغي تسویة النزاعات وفقاً لمبدأ التبعّیة.
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القوانین.كتابفيذلكخالفعلىینّصماباستثناءالتقریرلھاوتقّدمالتنفیذیةالسلطةقبلمنالھیئةتعقد٥.٧.٢

القوانین.كتابفيالتوفیقھیئةوتشغیلوالیةالمسؤولّیات،نطاقللتعیین،المفّصلةاألحكامُتحّدد٥.٧.٣

والتمثیلالقانونیّةالمسؤولیة:٦الماّدة
یقعحیثالقانونحدودضمنالعالمّیةالخضرمنّظمةإجراءاتعنشرعّیًامسؤولةالتنفیذّیةاللجنةُتعتبر٦.١
القانون.ھذامن٢للمادةوفقاًالعالمّیةالخضرلمنّظمةالرسميالمقّر

أشخاصخمسةمنتتألّفمجموعةمنأدنىكحّدتوقیعینالعالمّیةالخضرمنّظمةعنبالنیابةالعقودتتطلّب٦.٢
مرّشحین من قبل السلطة التنفیذیة.

المصرفّیة.الحساباتوعملّیاتالتوقیعاتحولالمفّصلةالتدابیرالقوانینكتابیتضّمن٦.٣

كممّثلیھاویعملمصالحھاعنوُیدافعالتنفیذّیةاللجنةقبلمنلھأُِذنشخصأيالعالمّیةالخضرمنّظمةیمّثل٦.٤
القانونّیین في أي والیة قضائّیة.

توكیلھ.حدودفيالشخصھذابأفعالقانوناملزموھوخاّصة،وكالةحاملالعالمّیةالخضرمنّظمةُتعیّن٦.٥

اإلنحالل:٧الماّدة
الخضرمنّظمةتنسیقلجنةأوالعالمّیةالخضرلمنّظمةالعضوّیةكامليأعضاءثلثأوالتنفیذّیةالھیئةتقترح٧.١

العالمّیة، أن یتّم حّل منّظمة الخضر العالمّیة. یجب أن ینظر المؤتمر في ھذا اإلقتراح وقد یقّرر حّل منّظمة الخضر
العالمّیة. تنظر لجنة تنسیق منّظمة الخضر العالمّیة في ھذا االقتراح  بالتشاور مع اإلّتحادات وقد تقّرر حّل منّظمة
الخضر العالمّیة، إذا كان غیر عملّیاً للمؤتمر أن ینعقد في الوقت المناسب. یجب أن ُیَتخذ قرار من قبل لجنة تنسیق

.٧.٤الماّدةعلیھتنّصماباستثناءالعالمّیةالخضرمنّظمةلحّلاآلراءبتوافقالمؤتمرأوالعالمّیةالخضرمنّظمة

السلطةقبلمنالعالمّیةالخضرمنّظمةلحّلالعالمّیةالخضرمنّظمةتنسیقللجنةاقتراحیوضعأنیجب٧.٢
التنفیذّیة أو من قبل أي عضوین من أعضاء لجنة تنسیق منّظمة الخضر العالمّیة، حین یتعّذر ممارسة الواجبات

بحّلالقرارإّتخاذیجبالواجب.النحوعلى)AISBL(للربحتسعىالالتيالمنّظمةلھذهالقانونّیةو/أواإلنتمائّیة

10



العالمّیةالخضرلمنّظمةاألساسّیةاألنظمة11

منّظمة الخضر العالمّیة من قبل لجنة تنسیق منّظمة الخضر العالمّیة بتوافق اآلراء باستثناء ما تنّص علیھ الماّدة
٧.٤.

اآلراءتوافقإلىالتوّصلُبغیةقانونّیاًنصاباًالعالمّیةالخضرمنظّمةتنسیقللجنةالمتبّقینالممّثلینیشّكل٧.٣
الخضرمنّظمةتنسیقلجنةفيممثالًیعدلمإذاأوالعملعناّتحادتوّقفإذا،٧.٢و٧.١المادةبموجبطلببشأن

العالمّیة.

الماّدةبموجبالعالمّیةالخضرمنّظمةلحّلإقتراحبشأناآلراءتوافقیتّملمإذااألصوات،بأغلبّیةقرارُیّتخذ٧.٤
(التي٥.٣الماّدةفيالمدّرجاإلّتحاداتمنكّلمنممّثلینھوالقرارھذالمثلالقانونيالنصاب.٧.٣و٧.١،٧.٢

مناّتخاذهسیتّمالذيالطلبُیعّممالبدیل.الرئیسيممّثلھمو/أوالرئیسيممّثلھمذلكفيبما)٧.٣للماّدةتخضع
وممّثلین.اّتحاداتبأغلبّیةالمطلوبةالمزدوجةاألغلبّیةتتمّثلاإلجتماع.قبلسلفاًأدنىكحّدساعة١٦٨كتابةخالل

ُیمارس منّظم اإلجتماعات تصویت مرجح في حال الوصول إلى طریق مسدود.

الخضرمنّظمةلحّلالقراراّتخاذلحظةمناعتباًراانحالل"،"حالةأّنھااألوقاتجمیعفيالِذكرُیشترط٧.٥
العالمّیة.

المصّفي(المصفیین)،وأجراالنحالل،لدىالتعیین،بشأن)i(قراًراالعالمّیةالخضرمنّظمةتنسیقلجنةتّتخذ٧.٦
)ii(النحوعلىالمختّصةالتجارّیةالمحكمةكاتبمكتبأمامالقراراتتلككلُتقّدمالتصفیة.وإجراءاتاألسالیب

الواجب وُتنشر في مرفقات الجریدة الرسمّیة تماشًیامع التشریعات الساریة.

ذلكیكنلمإذاأو،الموجودةاالّتحاداتبینبالتساوياألخرىواألصولالمتبقّیةالمالّیةالموجوداتتوّزع٧.٧
ممكناً، یوّزع على اتحاد أحزاب الخضر كي ُیستخدم لمنفعة المنّظمات المتقاربة التفكیر، في حالة التصفیة النھائّیة

لمنّظمة الخضر العالمّیة، بعد تسویة االلتزامات التعاقدّیة تجاه الموّظفین وغیرھا من االلتزامات.

اإلضافیّةاألحكام:٨المادة
اإلدارةللعمل،مفّصلةقوانینیتضّمنقوانینكتاباآلراءبتوافقالعالمّیةالخضرمنّظمةتنسیقلجنةتعتمد٨.١

وعملّیات منّظمة الخضر العالمّیة وفقاً لھذه األنظمة األساسّیة.

األقّلعلىأشھرثالثةمّدتھإشعارتوجیھبعداألساسّیةاألنظمةھذهالعالمّیةالخضرمنّظمةتنسیقلجنةتعّدل٨.٢
لالتحادات. تُبّت لجنة تنسیق منّظمة الخضر العالمّیة بشأن التعدیالت المقترحة بتوافق اآلراء. تقترح لجنة تنسیق
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منّظمة الخضر العالمّیة وأعضاؤھا تعدیالت لألنظمة األساسّیة للبّت فیھا في مؤتمر منّظمة الخضر العالمّیة بعد
توجیھ إشعار مّدتھ أربعة أشھر للجنة تنسیق منّظمة الخضر العالمّیة. قد ال تعّدل لجنة تنسیق منّظمة الخضر

العالمّیة األنظمة األساسّیة خالل فترة سّتة أشھر قبل مؤتمر منّظمة الخضر العالمّیة.

اآلراء.بتوافقتعملالتيفقطالعالمّیةالخضرمنّظمةتنسیقلجنةقبلمنالقوانینكتابعلىتعدیالتُتجرى٨.٣

عمالًالبلجیكي،المونیتورمالحقفيوُتنشرالعدلوزارةإلىالحالّیةاألساسّیةاألنظمةفيالتغّیراتكّلُتقّدم٨.٤
للربح،ھادفةالغیرالمنّظماتیدیرالذي١٩٢١حزیران/یونیو٢٧فيالصادرالبلجیكيالقانونمن٣بالماّدة

المنّظمات والمؤّسسات الدولّیة التي ال تسعى للربح.

المنّظماتللربح،ھادفةالغیرالمنّظماتیدیرالذي١٩٢١حزیران/یونیو٢٧فيالصادرالقانونیشمل٨.٥
والمؤّسسات الدولّیة التي ال تسعى للربح، أي تقصیر في األنظمة األساسّیة الحالّیة.

وُتطّبقالتحكیمبواسطةأوبروكسلمحاكمقبلمنالحالّیةاألساسّیةاألنظمةبتطبیقالمتعلّقةالشؤونُتحّدد٨.٦
قوانین بلجیكا.

أوبالفرنسّیةالسیاسّیةاألنظمةھذهبینالشّكأواإلختالفحالةفيسواھا،دوناإلنكلیزّیةالنسخةتسود٨.٧
النسخة األصلّیة باإلنكلیزّیة.

التنفیذحیزفيدخول:٩المادة
لكتابالعالمّیةالخضرمنّظمةتنسیقلجنةاعتمادمعبالتزامناألساسّیةاألنظمةھذهتنفیذیجري٩.١

القوانین.

12



العالمّیةالخضرلمنّظمةاألساسّیةاألنظمة13

نحن، الموّقعون أدناه ممّثلو منّظمة الخضر العالمّیة، المقیمین على أداء الوالیة الممنوحة من قبل منّظمة الخضر
تشرین٢٧بولیفیا،الباز،فياألساسّیةاألنظمةھذهنعتمد،٢٠١٢نیسان/أبریلفيدكارفيالعالمّیة

.٢٠١٣الثاني/نوفمبر

ممّثلي اّتحاد أحزاب الخضر في أفریقیا
الدكتور فرانك ھابینیزا

أدامو غاربا

ممّثلي اّتحاد أحزاب الخضر في األمریكتین
مارغو صوریا سارافیا

مانویل دیاز كابدیفیال

ممّثلي اّتحاد أحزاب الخضر في آسیا والمحیط الھادئ
كیلي ین

لیاقت علي شیخ
مارغریت بالیكرز

ممّثلي حزب الخضر األوروّبي
ستیف إموت

مارجا كاكونین
إیفا غویز

خوان بیریند

كیروز وتدّققت لغوّیًا من قبل رنده خوري وبشرى ت ترجمة ھذه الوثیقة من اللغة اإلنجلیزیة من قبل إديتم 
الكّسار كجزء من دورة تدریبیة مع الجامعة األمریكیة للتكنولوجیا في لبنان.
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