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 اإلتحاد العربي للمحميات الطبيعية

ورشة العمل اإلقليمية  لتنفيذ البرنامج اإلقليمي حول المحميات
 2012/ 4   16 -20/الطبيعية 

NERMIN WAFA    
Head of Programs & Activities Division 
League of Arab States 

Presenter
Presentation Notes
N.B. This presentation does not pretend to present all existing valuation initiatives in the region but will highlight some of them, and draw attention on their underlying objectives.
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 قرار مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري

 
 

 ،ن مجلس الجامعة على المستوى الوزاريا
 

 ،وبعد الدراسة والمناقشة 
 يقــــــــــــرر

 
  بالصيغة الطبيعية للمحميات العربي لالتحاد األساسي النظام مشروع على الموافقة1.

 .المرفقة
 

 لالتحاد األساسي النظام على والتصديق للتوقيع العربية الدول دعوة2.
   

)10/3/2012- 2ج –)  137( ع .د – 7490رقم : ق( - 2012/3/10(  

Presenter
Presentation Notes
Present first valuation initiatives in the MENA Middle East North Africa region, which I am aware of.Not all initiatives will be presented here but some key ones.I’ll put emphasis on presenting the approaches and objectives of these first studies
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 مشروع النظام االساسي 
 اإلتحاد العربي للمحميات
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 تعاريف  :المادة األولي
 
يقصد بالعبارات والكلمات أدناه المعاني الواردة قرين كل 

 :منها
 .االتحاد العربي للمحميات الطبيعية: االتحاد 

الجمعية العامة لالتحاد العربي للمحميات : الجمعية العامة
 .الطبيعية

مجلس إدارة االتحاد العربي للمحميات :  لمجلسا
 .الطبيعية

رئيس مجلس إدارة االتحاد العربي للمحميات : لرئيس ا
 .الطبيعية

 .المدير العام لالتحاد العربي للمحميات الطبيعية:  المدير
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 .جامعة الدول العربية:  الجامعة
القتصادي واالجتماعي التابع  المجلس :المجلس االقتصادي واالجتماعي

 .لجامعة الدول العربية
 األمانة العامة لجامعة الدول العربية:  األمانة العامة

منطقة محددة جغرافًيا يجري تصنيفها وإدارتها لتحقيق  :المحمية الطبيعية
 .على الموارد الطبيعية المتجددة فيها أهداف المحافظة

 .النظام األساسي لالتحاد :النظام 
اد حمجموعة القواعد واللوائح التي يقرها المجلس لتشغيل االت:  النظام الداخلي

 .أهدافه وتنفيذ
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 العربي االتحاد" يسمى عربي اتحاد النظام هذا بموجب ينشأ .
 المالي، واالستقالل االعتبارية بالشخصية يتمتع "الطبيعية للمحميات

 .المستقلة القانونية شخصيته وله

 التأسيس  :المادة الثانية
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مقراإلتحاد: المادة الثالثة  
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 .يكون مقر االتحاد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية

http://www.travel925.com/middle_east/jordan/jordan_travel_001.html�
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يرتكز الطبيعية للمحميات متكامل عربي إقليمي منظور تطوير إلى االتحاد يهدف 
 من واالقتصادية، واالجتماعية البيئية وسماته لإلقليم المميز التقليدي التراث على
 .المستدامة التنمية تحقيق أجل

 
 : واآلليات المهام
 المحميات إقامة خالل من العربي الوطن بيئات في اإلحيائي التنوع صون 

 .الطبيعية
المشتركة المحميات إقامة تشجيع. 
منها واالستفادة وتبادلها ونقلها الطبيعية المحميات إدارة مجال في المعرفة زيادة 

 .اإلقليمية الدولية والمنظمات االتحاد في األعضاء الدول
 

األهداف والمهام واألليات: المادة الرابعة  
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الستقطاب البيئي والتعليم واالتصال التوعية جهود تعزيز 
 .عليها والمحافظة لطبيعية المحميات إنشاء لجهود الدعم

المحمية المناطق إلنشاء المدني المجتمع مؤسسات تشجيع 
 والمحميات الطبيعية الموارد إدارة في وإشراكها وإدارتها

 االتحاد في األعضاء الدول في
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واالجتماعية واالقتصادية العلمية والبحوث الدراسات تشجيع 
 مع والتعاون الطبيعية، المحميات عمل بتطوير المتعلقة والتشريعية
 بالمحميات الصلة ذات البحوث ومراكز العلمية المؤسسات

 .الطبيعية
في االتحاد في األعضاء الدول بين والمشورة والتكامل التنسيق 

 .وتطويرها وإدارتها الطبيعية المحميات ءاإنش مجال
العربي العمل مستوى لرفع الطبيعية للمحميات عربية شبكة تأسيس 

 .والدولي اإلقليمي العمل مستوى إلى
بناء خالل من ة الطبيعي للمحميات اإلداري التطوير في اإلسهام 

 .الطبيعية المحميات إلدارة البشرية المواردو المؤسسية القدرات
المحمية المناطق إدارة خطة إعداد في والمشورة الفني الدعم تقديم 

 .أنماطها بكل
 



19.04.2012     Seite 11 Page 11 

إقليمي تقويم إلجراء االتحاد في األعضاء الدول دعم 
 واستشراف االحتياجات تحليل متضمنا الطبيعية للمحميات
 .المستقبل

الالزم الدعم توفير في االتحاد في األعضاء الدول مساعدة 
 .وإدارتها الطبيعية المحميات لتأسيس

والتركيز الطبيعية للمحميات المستدامة اإلدارة آليات تطوير 
 المصادر لتنمية المستدامة والشراكات االستثمار على

  ،اجتماعية اقتصادية مشاريع رعي، بيئية، سياحة( الطبيعية
 )المستدام االحتطاب المستدام، الصيد

داخل االتحاد في األعضاء الدول مواقف تنسيق على العمل 
 .ةالطبيعي بالمحميات المتعلقة القضايا ولح الدولية المحافل
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 :تكون العضوية في االتحاد على النحو التالي
العضوية الدائمة، وهي مفتوحة للدول األعضاء في الجامعة. 
 وهي مفتوحة للمنظمات األهلية واإلقليمية العربية )بصفة مراقب(العضوية ،

الصلة بالمحميات الطبيعية بعد حصولها على موافقة الجمعية  والدولية ذات
 .واللوائح المعمول بها في الجامعة العامة ، مع مراعاة األنظمة

 العضوية: المادة الخامسة
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 :يتكون االتحاد من
الجمعية العامة. 
مجلس اإلدارة. 
اإلدارة العامة. 

اجهزة االتحاد: المادة السادسة  
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الدول جميع ممثلي من وتتألف االتحاد أجهزة في سلطة أعلى هي 
 ،االتحاد في األعضاء

اقتضى كلما استثنائية جلسة عقد لها ويجوز سنتين، كل مرة وتجتمع 
    االنعقاد ويكون األعضاء، الدول إحدى من طلب على بناء ذلك األمر

 لالتحاد لداخليا النظام ويحدد األعضاء، الدول ثلثي بحضور صحيحا
 الخاص التصويت ونظام واجتماعاتها، العامة الجمعية أعمال سير
 .بها

 الجمعية العامة: المادة السابعة

http://www.lasportal.org/wps/portal/ar/inner?current=true&urile=wcm:path:/LAS/las/las_ar/about_las/member_states�
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لالتحاد العامة والبرامج السياسات إقرار. 
بين من العام المدير وتعيين اإلدارة، مجلس أعضاء انتخاب 

 لمرة للتجديد قابلة سنوات أربع لمدة األعضاء الدول مرشحي
 األعضاء الدول بين التداول قاعدة مراعاة مع فقط واحدة
 القومي بالعمل التزامه يراعى وأن وظيفي أساس وعلى

 اعتبارات أية دون اإلدارية القيادة على وقدرته الفنية وكفاءته
 .قطرية أو جغرافية أو سياسية

لالتحاد خلية والدا والمالية واإلدارية األساسية األنظمة اعتماد 
 االقتصادي المجلس اقرها التي األنظمة ألحكام طبقا

 .المتخصصة العربية للمنظمات واالجتماعي
 

 اختصاصات الجمعية العامة: المادة الثامنة
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المجلس على وعرضه لالتحاد التنظيمي الهيكل اعتماد 
 .عليه للتصديق واالجتماعي االقتصادي

العام والمدير اإلدارة لمجلس الدورية التقارير اعتماد. 
مرة للتجديد قابلة سنوات ثالث لمدة الحسابات مراقب تعيين 

 .واحدة
وعرضها وبرامجه االتحاد وميزانية الختامي الحساب اعتماد 

 قبل من العتماده والمتابعة للتنسيق المنظمات لجنة على
 .واالجتماعي االقتصادي المجلس
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والهبات والتبرعات المساهمات قبول. 
مراقبين بصفة أعضاء قبول. 
النظام تعديل. 
الدول مرشحي بين من المساعد العام المدير تعيين 

 وذلك واحدة لمرة للتجديد قابلة سنوات أربع لفترة األعضاء
 .العام المدير من اقتراح على بناء
مكان في دوراتها تعقد أن منها بقرار العامة للجمعية يجوز 

 .االتحاد مقر خارج آخر
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ويتشكل لالتحاد التنفيذي الجهاز هو اإلدارة مجلس 
 لمدة العامة الجمعية تنتخبهم أعضاء خمسة )5 ( من

 أعضائه بين من المجلس وينتخب سنوات، أربع
 .ومقرًرا للرئيس ونائب رئيًسا

 مجلس اإلدارة: المادة التاسعة
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وقراراتها العامة الجمعية توجيهات تنفيذ. 
الجمعية على وعرضها االتحاد برامج اقتراح 

 .العامة
وبرامجه االتحاد وميزانية الختامي الحساب مناقشة 

 .العامة الجمعية إلى ورفعها
والداخلية والمالية واإلدارية األساسية األنظمة وضع 

 المجلس اقرها التي األنظمة ألحكام طبقا لالتحاد
 العربية للمنظمات واالجتماعي االقتصادي

 .العامة الجمعية على وعرضها المتخصصة

 اختصاصات مجلس اإلدارة:المادة العاشرة
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معينة موضوعات لدراسة متخصصة لجان إنشاء. 
العامة الجمعية الجتماع ة استثنائي دورة عقد اقتراح 

 .األعضاء الدول إحدى طلب على بناء
الجمعية إلى الرئيسيين الموظفين تعيين اقتراح 

 .العربية لدولا جامعة في به معمول لما وفقا العامة
في الدائمة العضوية من االنسحاب طلبات تلقي 

 .العامة الجمعية إلى وإبالغها االتحاد
بعمل صلة ذات تفاهم مذكرات توقيع على الموافقة 

 المنظمات أو المؤسسات أو االتحادات مع االتحاد
 .الدولية أو اإلقليمية األخرى
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من بدعوة األقل على السنة في مرتين المجلس يجتمع 
 أغلبية بحضور صحيًحا االجتماع ويكون رئيسه،
 وتتخذ .نائبه أو الرئيس بينهم من األقل على أعضائه

 حالة وفي .المجلس أعضاء أغلبية بموافقة القرارات
 ويحدد .الرئيس منه الذي الجانب يرجح التساوي

 .واجتماعاته أعماله سير للمجلس الداخلي النظام

 اجتماعات مجلس اإلدارة: المادة  الحادية عشرة
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 الجمعية أمام مسؤوال يكون عام مدير العامة اإلدارة رأسي
 :التالية بالمهام ويقوم والمجلس، العامة

كل واتخاذ .والمجلس العامة الجمعية قرارات تنفيذ 
 وتنفيذ االتحاد، إلدارة الالزمة ة الضروري اإلجراءات

 .بمهماته واالضطالع سياسته، وتطبيق برامجه
وتقديم وبرامجه االتحاد وميزانية الختامي الحساب إعداد 

 .إلدارةا مجلس إلى يرفع عنها تقرير
وتسييرها االتحاد أعمال تنظيم. 

 اإلدارة العامة: المادة  الثانية عشرة
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وال المحاكم، وأمام اليومي عمله شؤون في االتحاد تمثيل 
 خاص تفويض على بناء يمثله وكيل إال محله يحل أن يجوز
 .بذلك
اإلدارة ومجلس العامة الجمعية اجتماعات في المشاركة 

 يراه بما يستعين أن وله التصويت حق له يكون أن دون
  يراه ما حسب العلميون الموظفون من ذلك في لمساعدته
 .ضرورًيا

في بها المعمول لألنظمة طبًقا الداخلي النظام تعديل اقتراح 
 .للجامعة العامة األمانة
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عادي غير اجتماع إلى اإلدارة مجلس دعوة. 
لألنظمة وفًقا خدماتهم إنهاء أو االتحاد موظفي تعيين 

 المتخصصة العربية بالمنظمات الخاصة والنماذج واللوائح
 .واالجتماعي االقتصادي المجلس أقرها التي

الدول مرشحي من الثانية الفئة موظفي العام المدير يعين 
 الثالثة الفئة موظفي ويعين .الجمعية موافقة بعد األعضاء

 .األعضاء الدول مرشحي بين من والرابعة
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أن بعد العامة الجمعية تعتمدها مستقلة ميزانية لالتحاد يكون 
 االقتصادي المجلس عليها ويصادق المجلس، يقرها

 طبًقا للرقابة وتخضع المتبعة، لآلليات وفًقا واالجتماعي،
 .الجامعة في بها المعمول واللوائح  لألنظمة

 الميزانية:  المادة  الثالثة  عشرة
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   :تتكون موارد االتحاد من
طبًقا الموزعة االتحاد، في الدائمين األعضاء الدول أنصبة 

 .العامة األمانة موازنة في المقررة للنسب
العامة الجمعية تقبلها التي والهبات والتبرعات المساهمات. 
االتحاد مع تعاقدية عمليات إجراء من يتحقق آخر مورد أي 

 .مهماته ممارسة نتيجة أو

 الموارد: المادة  الرابعة   عشرة
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وحصانات ومزايا اتفاقية أحكام جميع االتحاد على يسري 
 دولة مع خاصا اتفاقا يعقد أن على العربية الدول جامعة
 هذه في الواردة والحصانات المزايا تطبيق بشان المقر

 .االتفاقية

 المزايا والحصانات: المادة  الخامسة  عشرة
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في بالفصل العربية الدول لجامعة اإلدارية المحكمة تختص 
 وفق واالتحاد الموظفين بين تنشأ التي المنازعات
 .المحكمة نظام في عليها المنصوص اإلجراءات

اإلدارية المحكمة عن الصادرة األحكام بتنفيذ االتحاد يلتزم 
 .وملزمة نهائية أحكاما باعتبارها العربية الدول لجامعة

 

 الفصل في النزاعات: المادة  السادسة  عشرة
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العامة، الجمعية أعضاء ثلثي بموافقة النظام تعديل يجوز 
 موافقة بعد إال المفعول ساري التعديل هذا يصبح وال

 قبل من وإقراره عليه، واالجتماعي االقتصادي المجلس
 .الوزاري المستوى على الجامعة مجلس

 تعديل النظام: المادة  السابعة  عشرة
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من )يوًما ثالثين( انقضاء بعد النفاذ حيز النظام هذا يدخل 
 موقعة دول سبع إيداع تاريخ

االنضمام أو التصديق وثائق وتودع عليه التصديق وثائق 
 األعضاء الدول سائر وتبلغ للجامعة، العامة األمانة لدى
 .وتاريخه إيداع بكل

 الدخول حيز النفاذ: المادة  الثامنة  عشرة



19.04.2012     Seite 31 Page 31 

أن فعليها باالنسحاب، االتحاد في األعضاء الدول إحدى رغبت إذا 
 الالزمة اإلجراءات يتخذ الذي المجلس إلى بذلك رسمًيا كتاًبا ترسل
 من سنة بعد إال نافًذا النسحابا يعد وال .العامة الجمعية إلى ويبلغه
 .المجلس إبالغ تاريخ

حتى عليها المترتبة االلتزامات بجميع ملتزمة المنسحبة الدولة تبقى 
 .العضوية صفة زوال

بتاريخ …… في العربية باللغة النظام هذا وثيقة حررت  /   /  
 األمانة لدى يحفظ واحد أصل من م،20   /  /   الموافق ـه14

 طبق صورة االتحاد في دائم عضو لكل يسلم و للجامعة، العامة
 .الوثيقة من األصل

 االنسحاب: المادة  التاسعة عشرة
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NERMIN WAFA 
SA22401@GMAIL.COM 
WWW. ARABLEAGUEONLINE.ORG   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thank you for 
 your attention 
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	���الجامعة : جامعة الدول العربية.�المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المجلس لاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية.�الأمانة العامة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية�المحمية الطبيعية: منطقة محددة جغرافيًا يجري تصنيفها وإدارتها لتحقيق أهداف المحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة فيها.�النظام : النظام الأساسي للاتحاد.�النظام الداخلي : مجموعة القواعد واللوائح التي يقرها المجلس لتشغيل الاتحاد وتنفيذ أهدافه.
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