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 الموضوع 

 منصب املدير العامشغل  

 ( 1: )الوثيقة رقم

 
 

 المرجع 

  

 /( من دستور المنظمة.1( والمادة السادسة فقرة )6المادة الرابعة الفقرة )ب 

 ( من النظام األساسي الموحد لموظفي المنظمات العربية 9المادة )

 المتخصصة.

 مواصفات من  ( بشأن اعتماد16/ ق16قرار المؤتمر العام رقم )م ع/ دع

 يرشح لمنصب المدير العام.

  ( 1/ ق 6م ت /د خ رقم ) الخاصة السادسةقرار المجلس التنفيذي في دورته

 .بشان شغور  منصب المدير العام

  (، 2/ق 7قرار المجلس التنفيذي في دورته الخاصة السابعة رقم )م ت/ د خ

 بشأن مراجعة وفحص ملفات المترشحين للمنصب.

 

 الملخص

  

 اختصاص  ،في دستور المنظمة بنص المادتين الرابعة والسادسة منه ورد

 المؤتمر العام في التعيين لمنصب المدير العام للمنظمة.

  نصت المادة التاسعة من النظام األساسي الموحد لموظفي المنظمات العربية

  .المتخصصة على اإلجراءات المتبعة في التعيين لمنصب المدير العام

   دع  م ع/) العام في دورته السادسة عشرة، وبموجب قراره رقم د المؤتمرحد

(، المواصفات والشروط والمعايير الواجب توافرها في المرشحين 16/ ق16

 رشحين.للملمنصب المدير العام، وكذلك اإلجراءات وأساليب الفحص 

 ر شغور ال(، وبعد 2117المجلس التنفيذي في دورته السادسة الخاصة )مايو  قر 

ر، المدير العام لمنصبجئ المفا . عالن عن شغور وظيفة المدير العاماإل قر 

مدير عام جديد  في دورة غير عادية الختيار وتعيين لالنعقاد المؤتمر العام  ودعا

 للمنظمة.

 19/10/2117العامة باإلعالن عن الوظيفة بتاريخ  ةقامت اإلدار. 

  بالسير الذاتية  مشفوعة ،عدد من الدول األعضاءتلقت اإلدارة العامة ترشيحات

 .للمرشحين

  قام المجلس التنفيذي في دورته الخاصة السابعة بمراجعة وفحص ملفات

 المترشحين للمنصب.

  اإلجراء المطلوب
 

ها، ورفع التوصية للمؤتمر العام في يي موضوع الوثيقة المعروضة وملحقالنظر ف

 شأنه.
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 وثيقــة
 مجلس التنفيذيمقدمة من المدير العام إلى ال

 بشــأن

 منصب املدير العام
------------------------ 

 

 

 

  تمت الدعوة إلى عقد دورة خاصة همنصبجئ للمدير العام المعي ن وشغور إثر الغياب المفاعلى ،

)استثنائية( للمجلس التنفيذي من قبل رئيسه، وذلك لمواجهة ما استجد من ظرف طارئ وشغور 

تيبات واإلجراءات الكفيلة بسد الفراغ في ظل خلو وضع الترذلك لمنصب المدير العام، و

انونية التشريعات النافذة المعمول بها في كافة منظمات العمل العربي المشترك من نصوص ق

 حاالت.تعالج مثل هذه الظروف وال

  خصصت  ،17/10/2117عقد المجلس التنفيذي دورته الخاصة )االستثنائية( السادسة بتاريخ

 ( التالي1/ق  6قراره رقم )م ت / د خ بشأنه وأصدر  ،المدير العام"لموضوع "شغور منصب 

 :نصـه

، شغور وظيفة المدير العام للمنظمةعن الفوري  دعوة اإلدارة العامة للمنظمة إلى اإلعالن. 1"

وفقا لإلجراءات والشروط المنصوص عليها في النظام األساسي الموحد لموظفي 

قرار المؤتمر العام في ته التنفيذية، مع مراعاة ما جاء المنظمات العربية المتخصصة والئح

ا لقفل تاريخ   ،16/8/2117تضمين اإلعالن يوم األحد مع ، (16 / ق16د ع  )م ع/رقم 

 .باب الترشيحات

، 2117سبتمبر  28دعوة المؤتمر العام إلى عقد دورة غير عادية يوم الخميس الموافق  .2

مدير عام للمنظمة، على أن تسبقها دورة خاصة  وليوم واحد فقط، تخصص الختيار وتعيين

 ات، تخصص للنظر في الترشيح2117تمبر سب 26للمجلس التنفيذي يوم الثالثاء الموافق 

المقدمة لشغل منصب المدير العام، ورفع توصيته للمؤتمر  في دورته غير العادية المشار 

 إليها.

 1و/  8خ م ت/ د  رقم:وثيقة 
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وفقا للنظم واللوائح الموحدة المعمول العام  بالقيام بمهام المديرتفويض المدير العام المساعد  .3

بها، وبما جاءت به قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي باستثناء إجراءات التعيين 

 العام.مدير الإلى حين تعيين و ،المراكز الخارجية والعكسإلى والنقل من اإلدارة العامة 

ءات الكفيلة بتنفيذ قرارات المجلس دعوة المدير العام المساعد إلى اتخاذ التدابير واإلجرا .4

( المتعلق 14/ ق117)م ت/ د رقم  د المئة وخاصة القرارالتنفيذي في دورته السابعة بع

 ."الخبراء والمتعاقدين المستعان بهمبمعالجة وضعية 

  من دستور المنظمة  /(6/المادة  من 1 الفقرة) نصتحد دت مواد الدستور فترة التعيين، حيث

 ما يلي:على 

يعيّن المدير العام والمدير العام المساعد طبقا ألحكام هذا الدستور لمدة أربع سنوات قابلة "

، وذلك طبقا للقواعد والشروط الواردة في النظام األساسي لموظفي فقط للتجديد مرة واحدة

 ".المنظمات العربية المتخصصة

  إجراءات اإلعالن  المتخصصةلموظفي المنظمات العربية  األساسي( من النظام 9) المادةنّصت

 :، وجاء بهــان في الظروف العادية لمنصب المدير العاميوالتعي

عن موعد شغور منصب المدير العام من قبل المنظمة قبل عام من تاريخ نهاية  اإلعالنيتم  -أ 

تتضمن شروط الترشيح والمؤهالت والية المدير العام وذلك من خالل مذكرة رسمية 

ونسخة منها إلى األمانة العامة لجامعة  األعضاءالدول الجهات المعنية ب إلىترسل المطلوبة 

 .الدائمة المندوبات إلىلتعميمها  الدول العربية

وعن  األعضاءيتم الترشيح لشغل منصب المدير العام من قبل الجهات المعنية بالدول  -ب

لمنصب المدير العام  طريق وزارات الخارجية لهذه الدول وتقوم الدول بإبالغ ترشيحاتها

 األعضاءلتعميمها على الدول  ة ولألمانة العامة لجامعة الدول العربيةنيللمنظمة المعكتابيا 

  .من موعد اجتماع الجمعية العموميةويقفل باب الترشيح قبل شهرين 

ه وتعيين األعضاءالمدير العام من بين مرشحي الدول  )المؤتمر العام(، تختار الجمعية العامة -ج

مع مراعاة قاعدة وفقا للفقرتين )أ( و )ب( لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط 

وعلى أساس وظيفي وأن يراعى التزامه بالعمل القومي وكفاءته  األعضاءالتداول بين الدول 

ويكون  دون أية اعتبارات سياسية أو جغرافية أو قطرية اإلداريةالفنية وقدرته على القيادة 
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، وفي حالة عدم حصوله على الثلثين يتم األعضاءتخاب المدير العام بثلثي أصوات الدول ان

 .إعادة االنتخاب بين االثنين الحاصلين على أكثر األصوات

من في  المطلوبةالمواصفات  (،16/ ق 16بموجب قراره )م ع/د ع حّدد المؤتمر العام كما  -

عن  اإلعالنلدول األعضاء ضمن خطابات التي أبلغت ل) ،يرشح لشغل منصب المدير العام

 على النحو التالي: وهي ،الوظيفة(شغور 

 :الشروط العامة - 1

 .أن يكون المرشح متمتعا بجنسية إحدى الدول العربية األعضاء بالمنظمة 

 .أن ال يكون حامال أو سبق له حمل جنسية غير عربية 

  االدارية والمالية.أن يكون للمرشح خبرة سابقة في مجال القيادة 

 .أن يكون قادرا صحيا على القيام بأعباء الوظيفة 

 :الشروط الترجيحية – 2

 ل أن يكون المرشح حاصال على درجة الدكتوراه في إحدى المجاالت المتصلة  يفض 

 بعمل المنظمة.

 أن يكون المرشح قد سبق له شغل أحد المناصب العليا في دولته أو دولة عربية 
 أخرى.

 

   قرار المجلس التنفيذي في دورته الخاصة رقم )م ت / د خ من  (1)على ما جاء في الفقرة بناء

، باإلعالن عن شغور منصب المدير العام، 19/10/2117قامت اإلدارة العامة يوم  (،1/ ق 6

حد والئحتهات الرسمية ـالجهوإبالغ الدول األعضاء عبر   المحد دة في النظام األساسي المو 

ا من تاريخ اإلعالن فترة لتقديم الترشيحات وفق ا 91اإلعالن فترة الـ )وقد حد د التنفيذية.  ( يوم 

 نة في اإلعالن.المبي  للشروط والمعايير 

  ( ترشيحات11)عدد من الترشيحات من الدول األعضاء وعددها تلقت اإلدارة العامة ،

 لمرشحين ينتمون إلى جنسيات الدول األعضاء التاليـــة:

 ألردنية الهاشمية المملكة ا -

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  -

 مملكـة البحريـن -

 الجمهورية التونسية  -

 جمهورية العــــراق -
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 ا إلى نص التي تفيد باآلتـي:  ،الرابعة من دستور المنظمة دةالما من( 6)ب/الفقرة  رجوع 

 على بناء األعضاء الدول مرشحي بين من للمنظمة العام المدير العام المؤتمر نيعيّ "

 ".التنفيذي المجلس من توصية

  ( من إجراءات وفحص  16/ ق 6وإلى ما ورد في نص قرار المؤتمر العام رقم )م ع / د ع

 ي يقضي باآلتـــي:الترشيحات والتعييـن، والذ

 :فحص الترشيحات والتعيين

  يقوم المجلس التنفيذي بدراسة الترشيحات التي ترد من الدول وبرامج العمل المقدمة

من المرشحين، ويرفع المجلس توصية للمؤتمر العام بشأن الترشيح لمنصب المدير 

 العام.

 م في ضوء ما يوصي ينظر المؤتمر العام في الترشيح أو التجديد لمنصب المدير العا

 وكذلك برامج عمل المرشحين. ،به المجلس التنفيذي

  ويجوز للجنة رؤساء الوفود بالمؤتمر العام أن تلتقي بمرشح أو أكثر ممن تناولتهم

 توصية المجلس التنفيذي أو من غيرهم.

   وقام26/18/2117عقد المجلس التنفيذي دورته الخاصة )االستثنائية( السابعة يوم السبت ، 

( في 2/ ق  7بمراجعة وفحص ملفات المترشحين للمنصب وأصدر قراره رقم )م ت / د خ 

 هذا الشأن بالنص اآلتـــي:

تبار ملفات مرشحي الدول األعضاء المذكورة فيما بعد، ملفات مستوفاة لشروط "اع  .1

 الترشح والتعيين، وهي التالية:

 المملكة األردنية الهاشمية  -

 مملكة البحرين  -

 

 دولة فلسطيــن -

 دولــة الكـويــت -

 دولــة لـيـبـيـــــا -

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  -

 الجمهورية اليمنية  -
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 هورية التونسية الجم -

 جمهوريـة العـــراق -

 دولــة الكـويــت -

 دولــة لـيـبـيـــــا -

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  -

 الجمهورية اليمنية  -

 

وفي موعد  مع الطلب منها استيفاء بعض النواقص التي لم تتضمنها ملفات مرشحها،

 . 11/99/2912أقصاه 

 اعتبار ملفي  مرشحي كل مـن: .2

 اإلمارات العربية المتحدة  دولة  -

 دولــة فلسـطـيــــن -

 

غير مستوفيين للمستندات والشهادات والتصديقات المطلوبة والمؤيّدة لصحة المعلومات 

 الواردة في بيان السير الذاتية للمترشحين.

( من هذا القرار، توجيه مرشحيهم لتقديم رؤاهم 1الطلب من الدول المذكورة في الفقرة ) .3

تهم ومقترحاتهم لتطوير برامج عمل المنظمة، وأساليب تحسين أدائها وتفعيل وأولويا

، على أن يقوم كل مرشح 29/9/2912دورها اإلقليمي والدولي، وذلك قبل يوم الخميس 

 ".26/9/2912بعرض رؤيته أمام المجلس التنفيذي في دورته الخاصة يوم 

 ا لما ورد في قرار المجلس التنفيذي في دورت  أعاله، تلقت أمانة المبي ن ،ه الخاصة السابعةوتنفيذ 

وجب قرار المجلس، النواقص في المواعيد المحد دة بم المجلس التنفيذي والمؤتمر العام،

توا بموجب قرار المجلس التنفيذي ـ  بث  ين الثمانية الذين حاستيفاءها للمرش المطلوبدات والمستن

المجم عة  تإلى مجموع المستندات واإلثباتا تلك النواقص وقامت بإضافة ،(2/ق7رقم )م ت/دخ

 المقد م باأللوان.( 1)ملحق ملخص الالذي يعكسه و ،في ملحق هذه الوثيقة
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  كما تلقت المنظمة وبموجب قرار المجلس التنفيذي السالف الذكر ، عدد من الرؤى  المقدمة من

( من هذه الوثيقة، وهي 2( رؤى، تضمنها الملحق )6المترشحين لمنصب المدير العام وعددها )

الرؤى التي تعكس نظرة المترشحين واستشرافهم لمستقبل عمل المنظمة في ظل األهداف 

 المرسومة والمعطيات والظروف القائمة .

  تلقت المنظمة خطابا  من سفارة مملكة البحرين بتونس، يفيد برغبة 12/9/2117وبتاريخ ،

ة الترشيحات ليفة بن احمد ال خليفة من قائممملكة البحرين في سحب مرشحها سعادة الشيخ خ

 .لمنصب المدير العام

  تضمن سحب 18/9/2117كما تلقت خطاب وزير التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية، يوم ،

 مرشح دولته لمنصب المدير العام الدكتور محمد عبد الباري القدسي.

 

 ـكلـذل

ا على كل ما سبق عرضه وتوضيحه من قواعدو علق بالترشيح لمنصب وإجراءات تت استناد 

 المدير العام.

ورفع توصيته  ،التخاذ ما يراه مناسب االموقر  التنفيذيأتشرف بعرض الموضوع على المجلس 

 .الختيار وتعيين المدير العام ةلمؤتمر العام في دورته غير العاديبهذا الشأن إلى ا

 ومرفق مشروع القرار المقترح إصداره بهذا الشأن.
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 قرار  مشروع
 

 بشأن
 

  منصب املدير العام
------------------------ 

 

 إن المجلس التنفيذي 

 

 :إذ يشير إلى

 ( من دستور المنظمة.1والمادة السادسة فقرة ) ،(6نص المادة الرابعة )فقرة ب/ -

والئحتيه  ،( من النظام األساسيي الموحيد لميوظفي المنظميات العربيية المتخصصية9والمادة ) -

 .التنفيذية

 (.16/ق 16: )م ع/دع ر المؤتمر العام رقموقرا -

 (.2/ ق  7/ د خ (، ورقم )م ت1/ ق  6)م ت / د خ  وقراره رقم: -

 .هايوملحق( 1و / 8 د خ/ م ت)رقم: المعروضة  الوثيقة على اطالعهوبعد 

 رؤى التي ق د مت من طرفهم.ت المترشحين ومقابلتهم في ضوء اللملفا وبعد دراسته

 ناقشات.من م وفي ضوء ما دار

 :رررّ رّ ــــيقيق
  

 

 
 

 

 

 

  1ق /  8خ مشروع قرار رقم : م ت/ د 


