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 خالييت  البيييةالالئحة الداخلية للشبكة العربية لل 

 تمهيـــد

لت ألامثل للعمل والسلىن الصحإلاا  لحماًت البِئت  ُحواهذ ألاخالكُاث البُئُت هي الطٍش

للاهىن، فان دوسها في الحفاظ على البِئت في باعخباسها جطىعا ًفشطه الىاحب ولِس كسشا ًفشطه ا

الىطً العشبي وحماًتها أساس ي ًجب الخأهُذ علُه والخعٍشف به عبر وسائل الخعلُم وؤلاعالم والخىاصل 

ت بسبب ما ج البِئت بالىطً العشبي بميىهاتها له خعشض اإلاخخلفت. وجأحي أهمُت جفعُل هزا الذوس هأولٍى

 خماعُت والثلافُت مً مهذداث جخعاعم بمشوس الىكذ.والاح اإلاخخلفت الطبُعُت والصىاعُت

همُت هزا الذوس واسدىادا ئىى الشصُذ الهائل مً ألاخالكُاث البُئُت اإلاخأصل في وئدساوا مجها ل 

ل والحاحت ئىى اسدثماسه في حماًت البِئت العشبُت  ةجشار وعلُذ خه الطٍى اإلاجخمع العشبي عبر جاٍس

اإلاىغمت العشبُت للتربُت والثلافت والعلىم سعذ عملي مخطىس، فلذ  وفم أسلىب علمي وجحسُجها

ساهمت عذد مً اإلاىغماث العاإلاُت والىطىُت الاحخماع ألاٌو للخبراء العشب سفُعي اإلاسخىي في مذًىت مب

ئعالن طشابلس واهطالق هخائجه وزُلت ووان أهم  م 21/6/2007 – 19طشابلس، لُبُا، خالٌ الفترة 

  .ييية"خالييت  البلل ية لشبكة العربا"

 – 29) الثاوي اثالاحخماعواإلاساهمت الفعالت في جىغُم شعاًت الهما كامذ اإلاىغمت ب

 9/12/2010-6م بطشابلس، لُبُا( والشابع ) 7/2009/ 9 – 7والثالث ) م بطشابلس، لُبُا(، 30/6/2008

أحذر مسلحت بالييت  البييية خلا في مجاالث إلعالن اهطالكها لخيىن بِذ الخبرة العشبي بخىوس(  م

وألافشاد بضيل مسخمش  للجهاث اإلاعىُت العاإلاُت وئجاحتهاخجاسب العشبُت وؤلاكلُمُت و اإلاعاسف وال

أهمُت ألاخالكُاث البُئُت وىسُلت هاحعت لحماًت البِئت واإلاحافغت لالسخفادة مجها في عملُاث  الخىعُت ب

 .علحها وجحسُجها

 تعريفت ال: ( 1)  متدة 

ىت  ،ذ بالعباساث آلاجُت الىاسدة في مجاٌ جطبُم هزه الالئحتًلص ِّ  ول مجها: هغحر اإلاعاوي اإلاب

 اإلاىغمت العشبُت للتربُت والثلافت والعلىم  : املنظمة 

  الذٌو ألاعظاء في اإلاىغمت   : الدول 

 اإلاذًش العام للمىغمت العشبُت للتربُت والثلافت والعلىم  : املدير العتم 

 ئداسة العلىم والبحث العلمي  ة:إلادارة املختص 

 خالكُاث البُئُتلل  ت العشبُتلضبىل ًتر دسُحاللجىت ال   :لجنةال  

  تضبىت العشبُت للخالكُاث البُئُس الملشّ    : املقرر 



 بصفخه العظى اإلاسجل في الضبىت العشبُت للخالكُاث البُئُت  :العضو 

 الصخصُت أو العلمُت أو ممثال للذولت

 ت للضبىت العشبُت للخالكُاث البُئُت سئِس  :الرئيس  اللجىت الدسُحًر

 

 أهداف الشبكة(: 2متدة )

وجبادلها وحغُحر العلمُت والعملُت الخطبُلُت حسعى الضبىت ئىى اإلاساهمت في ئزشاء اإلاعاسف والخبرة 

ث في مجاالث ألاخالكُاالسلىن الاحخماعي وجحسِىه وسفع الىعي ووضش الخجاسب والخطبُلاث الىاجحت 

حفاظ على البِئت في الىطً العشبي وحماًتها خعللت بالفي اإلاجاالث اإلاالبُئُت واسخخذاماتها الشصُذة 

 ورلً مً خالٌ جحلُم ألاهذاف الخالُت:وجحسُجها 

السُاساث في  هاوحصجُع ئدماحألاخالكُاث البُئُت اإلاساهمت في بلىسة سؤٍت عشبُت حٌى  -1

عاث و   ذان العشبُت.لبلحماًت البِئت في اخطط والدضَش

ئوضاء كاعذة معلىماث صاملت للخبراء واإلاإسساث ججمُع ووضش اإلاعلىماث مً خالٌ  -2

عاث واإلا  .في الىطً العشبي ألاخالكُاث البُئُتشاحع والخجاسب في مجاالث والدضَش

مً جطبُم ألاخالكُاث البُئُت في حماًت البِئت والحفاظ علحها وجحسُجها مىاهبت جطىس آلُاث  -3

اإلاعلىماث وجحذًثها باإلاضاسهت في اإلاإجمشاث والىذواث ووسش العمل الخخصصُت  خالٌ جبادٌ

 الخجاسب العاإلاُت والىزائم واإلاسدىذاث راث العالكت. والاسخفادة مً

 أهمُت ألاخالكُاث البُئُت وىسُلت أساسُت لحماًت البِئت والحفاظ علحها وجحسُجهاالخىعُت ب -4

ش  ً والخعلُممشاهض الت مً خالٌ اإلاساهمت في جطٍى  . لفئاث اإلاجخمع اإلاخخلفت ربُت والخيٍى

ف  -5 بما الترازُت و للمجخمع العشبي التي جدضيل مجها ألاخالكُاث البُئُت و الذًيُت و باللُم الخعٍش

ألاخالكُاث البُئُت وحسخحرها لحماًت البِئت جلىم به البلذان العشبُت مً أوضطت في مجاالث 

 .والحفاظ علحها وجحسُجها

ض الخ -6 بحن الضبىت والضبياث الذولُت وؤلاكلُمُت راث  وجبادٌ اإلاعلىماث عاون والخيسُمحعٍض

ش ألاخالكُاث البُئُتالعالكت، والاسخفادة مً خبراتها   .في جطٍى

جلذًم اإلاضىسة والشأي في مجاالث اخخصاص الضبىت للجهاث العامت والخاصت بملابل أو بذون   -7

ب والخأهُل.ملابل   بما في رلً الخذٍس

 (: اسم الشبكة 3متدة )

 ."خالييت  البيييةلل "الشبكة العربية  :اسم الضبىت

 

  مقــر الشبكة (:4متدة ) 



جىص لها فخح فشوع في دٌو عشبُت أخشي ملش الضبىت بًيىن   .مذًىت طشابلس، لُبُا، ٍو

 

 (: إدارة الشبكة  5متدة ) 

ت جخيىن مً سئِس وعذد  أحذهم ممثال للمىغمت العشبُت اء أعظ 6جذاس الضبىت بىاسطت لجىت حسُحًر

وجخخاس اللجىت سئِسا الهُئت العامت للبِئت. ممثال وملشسا للجىت جششحه للتربُت والثلافت والعلىم وآلاخش 

 .ملشسا لها بحن أعظائها، هما جخخاس لها في أٌو احخماع لها

 

 (: اختصتصت  اللجنة التسييرية 6متدة )  

 بما ًلي: ًتدسُحر لجىت الالجخخص 

 .ش حٌى سحر عملها  ؤلاعذاد الحخماعاث الضبىت وئعذاد جلاٍس

 .وطع خطت عمل الضبىت ومخابعت ئحشاءاث اعخمادها وجىفُزها 

 .الخيسُم مع الضبياث ألاخشي راث العالكت 

 .ف بالضبىت وأوضطتها وجمثُلها محلُا وعشبُا وعاإلاُا  الخعٍش

  وعشبُا وعاإلاُا.اإلاضاسهت في ألاوضطت اإلاخعللت باخخصاصاث الضبىت محلُا 
 

 ( املوارد املتلية 7متدة ) 

اإلاىغمت في محزاهُتها وما ًشد مً مصادس مً خاسج محزاهُت اإلاىغمت أو  همما جخصصلضبىت مىاسد ايىن خج

مساهماث ًلبلها اإلاذًش العام لهزا الغشض وجخصص هزه اإلاىاسد لخغطُت أوضطت الضبىت أي مً 

وجخصص هزه اإلاىاسد  . إلاىغمتبافم اللىائح اإلاالُت اإلاعخمذة بحُث ًخم الصشف و  وجيالُف احخماعاتها

 لخحلُم أهذاف الضبىت.

 

 عضوية الشبكة (: 8متدة ) 

ت في الضبىت العشبُت   :الاحي البُئُت للخالكُاثٌضترط الهدساب العظٍى

 .أن ًخمخع بجيسُت ئحذي الذٌو العشبُت 

  أوضطت الضبىت اإلاخخلفت. ًجابُت فيأن ًيىن ممً لذيهم اللذسة على اإلاساهمت ؤلا 

 .أن ًلتزم بالىغم واللىائح اإلاعمٌى بها بالضبىت 

  خمحز بالىفاءة والجزاهت  العالُت. وألاخالقأن ًيىن حسً السحرة والسلىن، ٍو



 .بحلىكه اإلاذهُت 
ً
 أن ًيىن مخمخعا

  ًسىت. 25أن ال ًلل عمشه ع 

 

خم كبٌى ألاعظاء   صص لزلً.وفلا لىمارج حعذها الضبىت وفي احخماع ًخٍو

 لاعضتء املؤسسون (:  9متدة )

التي أوضئذ جىفُزا إلعالن ٌعخبر السادة اإلابِىت أسماؤهم في الىضف اإلاشفم أعظاء مإسسحن للضبىت 

خ   م. 21/6/2007طشابلس بخاٍس

 مدة عضوية اللجنة(:  11متدة )

ت  ت لجىت الالجيىن مذة عظٍى س اسخمشاس وأسبع سىىاث، دسُحًر
ّ
في   أعظاء اللجىتأي مً  في حالت حعز

، وفي هزه الحالت بىاء على اكتراح مً سئِس اللجىتجيلُف عظى بذًل للمذًش العام حّم أداء مهامه، 

 ٌسخىمل العظى الجذًذ مّذة مً حّل محله.

 اجتمتعت  اللجنة (: 11متدة )  

  لزلً. ، أو عىذما جذعى الظشوسةعلى ألاكل مشة واحذة في السىتمً سئِسها ججخمع اللجىت بذعىة 

 

 تقترير اللجنة (: 12متدة )  

ش مً خالٌ سئِسها  جلذم اللجىت  ئىى اإلاذًش العام مً خالٌ ؤلاداسة اإلاخخّصت. بأعمالها جلاٍس

 

 حضور اجتمتعت  اللجنة (: 13متدة )  

ذ. هاشاه مىاسبا ئىى حظىس احخماعاتجدعىة مً  للجىت  دون أن ًيىن له الحم في الخصٍى

 

 عضتء اللجنةتكليف أ (:14متدة )

أو مً ًشاه مىاسبا للمضاسهت في ألاوضطت ئها جيلُف أحذ أعظابىاء على جىصُت اللجىت،  ،للمذًش العام

حت  ؤلاكلُمُت والذولُت راث العالكت بعملها، دون أّي التزام أدبي أو مادي على اإلاىغمت، ئال بمىافلت صٍش

ش ِبمً اإلاذًش العام أو مً ًى ف بزلً جلٍش
ّ
عّذ اإلايل  ا ًشفع ئىى اللجىت في أٌو احخماع لها.ه، َو

 

 تعديل الالئحة (:15متدة ) 



خم ء الضبىت ًجىص حعذًل الالئحت بىاء على اكتراح مً أحذ اعظا خالٌ احخماع الخعذًل أو أهثر ٍو

 .وبمىافلت زلثي عذد ألاعظاء على ألاكللزلً  الضبىتجخصصه 

 

 

 م 2013 / 6/   6طشابلس، لُبُا، ًىم  حشسث بعىن هللا وجىفُله في 



 كشف لاعضتء املؤسسين للشبكة العربية للخالييت  البييية
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  م. سليمان الخزامي، عمان .4 

مدير المركز اإلقميمي لدراسات د. مجدي حفني،  .5 
 مصر وبحوث أخالقيات استخدام المياه،

 

  د. إياد حسين، األردن .6 

  د. عون المكرازي، تونس .7 
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