
 املوضوع
 

  تشكيل اجمللس التنفيذي للمنظمة

 

 (13 )الوثيقة رقم

 

 

 املرجع

  

 ( من الدستور 3ـ أ/ 2ـ أ/ 1مادة الخامسة )الفقرات أ/ال. 

  ( معن الظاعاا العدا لل للمع  مر  5المادة التاسعةة شرعرة ) الفقعرة

 الةاا.

 

 

 امللخص
  

   ضمظت مواد دستور المظامة والظااا الدا لل للم  مر الةاا 

إجراءات  ركيل المجلس التظفيذي والمواصفات المطلوب 

 وفرها فل أشضاء المجلس، ومدة شضويتهم التل  متد فل 

الةررين و لرابةةاالفترة من نهاية أشمال الدورة الةادية 

والةررين،  الخامسةللم  مر الةاا، وإلى نهاية الدورة الةادية 

 مع جواز  جديد شضوية األشضاء الحاليين.

 

 

 

 ملطلوبا اإلجراء
  

  ركيل المجلس التظفيذي من بين مرشحل الدول األشضاء. -
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 وثيقة

 المؤتمر العاممة من المدير الةاا إلى مقد  

 برأن

 تشكيل اجمللس التنفيذي للمنظمة 

 فيما بني دورتي املؤمتر العام الرابعة والعشرين واخلامسة والعشرين 

ــــــــــــــــــ  

 

 

 قععوا " يععة للتربيععة والةقافععة والةلععوا بععأن( مععن دسععتور المظامععة الةرب1ة ) الفقععرة أ / ل المععادة الخامسعع قضعع -

األشضعاء ويختعار  ن مرشعحل لعل العدوليذي معن بعيعظفتل المجلس الي مر الةاا بترك الجمةية الةمومية / الم

 ." … الم  مر الةاا بصفة استرارية الجمةية الةمومية / يسئضم إليهم رمن لل دولة، وي   اشضو  

نه " شلى الم  مر الةاا أن يختعار أشضعاء المجلعس التظفيعذي إ( من المادة المرار إليها ف2/  وطبقا للفقرة ) أ -

والم هلين بخبعر هم ولفعايتهم ألداء واجبعات مجاالت شمل المظامة ة فل ءمن األشخاص المرهود لهم بالكفا

  " ك  ظوع اال تصاصاتالمجلس اإلدارية والتظفيذية، وشلى الم  مر الةاا أن يراشل لذل

  اآل ل:( من المادة المرار إليها شلى 3لما  ظص الفقرة ) أ /  -

 بدأ شضوية المجلس التظفيذي من  اريخ انتهاء دورة الم  مر الةاا التل انتخب أشضاؤه فيها و متد إلى "

 ."نهاية الدورة الةادية التالية للم  مر الةاا ويجوز  جديدها

 

 

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

 أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

 

 13و/  24د ع  رقم: م ع/ وثيقة
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المادة التاسةة شررة من الظااا الدا لل للم  مر الةاا ا تصاصات اللجظة الةامة للم  مر، و ظص  و تظاول -

كل ترشيح أعضاء المجلس التنفيذي من بين مرشحي ها بـ "ا تصاص شلىالمادة هذه من ( 5الفقرة )

 ."الدول األعضاء

 

 كـذلل

 

مة من التظفيذي وفق الترشيحات المقد  للتكرا بتركيل المجلس أ ررف بةرض األمر شلى الم  مر الةاا 

 شضاء المجلس التظفيذي الحالل الذين  ظتهل شضويتهم بانتهاء الدورة الةاديةأل  لف اشضاء الدول األ

ا الةررينو الرابةة ة من دستور المظامة ألحكاا المادة الخامس للم  مر الةاا )مرفق( وذلك  ظفيذ 

 .المرار إليها

 .وع القرار المقترح إصداره بهذا الرأنلوثيقة مررومرفق مع هذه ا
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. 

 

 

 )مرفق( 

 

 أعضاء  اجمللس التنفيذي احلالي 

 

 

  أمين شاا وزارة التربية والتةليم للر ون اإلدارية والمالية 

 وزارة التربية والتةليم 

 .  المملكة األردنية الهاشمية 1

 شيسى الساليطةسامل األستاذ    

 

 

 للرقابة والخدمات المساندة وليل وزارة التربية والتةليم 

 وزارة التربية والتةليم 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة   .2

 شبد الرحمن محمد الحماديالمهظدس        

 

 وليل وزارة التربية والتةليم لر ون التةليم والمظاهج القائم بأشمال 

 والتةليم وزارة التربية 

 مملكة البحرين  .3

 الرحمن الجودر فوزي شبدالدلتور   

  

 

المكلفة بملفات اليونسكو واأللكسو  المسترارة لدى وزير التربية 

 وسكواإليسي

 الجمهورية التونسية   .4

 األستاذة فاطمة الطرهونل        

 

 األمين الةاا للجظة الوطظية للتربية والةقافة والةلوا  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   .5

 الدلتور مراد المحمودي        

 

 والتةليم الةالل لتربية الوطظية مسترار وزير ا
 

 جمهورية جيبوتي  . 6

  سليمان حسين موسـىاألستاذ       

 

 مدير شاا التةليم بمظطقة مكة المكرمة 

 . المملكة العربية السعودية 7

  األستاذ محمد بن مهدي الحارثل 

  

 13و / 24ع د/ عوثيقة رقم: م 
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 التربية والتةليم  ةوليل وزار
 

 

 جمهورية السودان   . 8

  الدلتور السر الريخ أحمد مختار 

 

 

 ورية العربية السوريةجمهال.   9

 

 

 لتربية والةقافة والةلوا األمين الةاا للجظة الوطظية ل

  .  جمهورية الصومال 10

 شصاا حسين الجامع  األستاذ

 

  األمين الةاا للجظة الوطظية للتربية والةقافة والةلوا 

 جمهورية العراق   .11

 حسظين فاضل مةلة   األستاذ

 

 

  المظدوب الدائم لسلطظة شمان لدى مظامة اليونسكو

 ان ـــمسلطنة ع    .12

  األستاذ ناصر بن حمد الرواحل  

 

  األمين الةاا للجظة الوطظية للتربية والةقافة والةلوا 

 دولة فلسطين   .13

  األستاذ مراد رزق هللا ضحى

 

  األمين الةاا للجظة الوطظية للتربية والةقافة والةلوا 

 ر ـدولة قط  .14

     الدلتورة حمدة حسن السليطل 

 

 مس ول التةليم الةربل 

 وزارة التربية الوطظية والبحث والةقافة والفظون

 مر المتحدة . جمهورية الق  15

 مرظغاما   دلتور سيف الدين إبراهيمال      

 

 وزارة التربية وليل 

 .  دولة الكويت 16

 هيةم صالح أحمد األثريالدلتور 

 

 جمةية المقاصد الخيرية اإلسالمية فل بيروت
 

 . الجمهورية اللبنانية 17

       محمد أمين فرشوخالدلتور 

 

  األمين الةاا للجظة الوطظية للتربية والةقافة والةلوا 
 

 دولـة ليبــيــا . 18

 الدلتور شبد المظةم أمحمد أبو الئحة   

 

 رئيس مرلز مطبوشات اليونسكو بالقاهرة

 .  جمهورية مصر العربية 19

  المهظدس محمد صفوت شبد الحميد سالم 
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   بوزارة التةليم الةالل والبحث الةلمل و كوين األطر  الكا ب الةاا  
 

 

 المملكة المغربية  . 20

 الدلتور محمد أبو صالح 

 

 األمين الةاا للجظة الوطظية للتربية والةقافة والةلوا 
 

 .  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 21

  الدلتور إسماشيل ولد شةيب

 

 

 األمين الةاا للجظة الوطظية للتربية والةقافة والةلوا القائمة بأشمال 

 الجمهورية اليمنية   . 22

 حفياة صالح ناصر الريخالدلتورة 
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 قرار مشروع 
 

 برأن

 تشكيل اجمللس التنفيذي للمنظمة 

 فيما بني دورتي املؤمتر العام الرابعة والعشرين واخلامسة والعشرين 

ــــــــــــــــــ  

 

  املؤمتر العام: إن 
 

معن ، والمعادة التاسعةة شرعرة الةقافعة والةلعواإلى المادة الخامسة معن دسعتور المظامعة الةربيعة للتربيعة و إذ يرير

 .الظااا الدا لل للم  مر الةاا

 .ومرفقها، 13و / 24: ا ع / دع ما جاء بالوثيقة المقدمة رقمشلى  بةد اطالشهو

  .بترشيحات اللجظة الةامة للم  مر الةاا وإحاطته

:يقـــّرر  

الةالةعة والةرعرين  ركيل المجلس التظفيذي معن بعين مرشعحل العدول األشضعاء معن  عاريخ انتهعاء العدورة الةاديعة  

 : لللم  مر الةاا شلى الظحو اآل ةررينالالرابةة وللم  مر الةاا إلى نهاية الدورة الةادية 

 المملكة األردنية الهاشمية   

 األستاذ 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة   

 األستاذ  

 13ق  /24ع  / دعمشروع قرار رقم: م 
 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم    

 أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام   
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 مملكة البحرين 

 ذاألستا

 الجمهورية التونسية  

 األستاذ

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

 ألستاذا

 جمهورية جيبوتي 

 األستاذ

 المملكة العربية السعودية 

 األستاذ

 جمهورية السودان  

 األستاذ

 الجمهورية العربية السورية  

 األستاذ

  الفيدرالية الصومال مهوريةج 

 األستاذ

 جمهورية العراق  

 األستاذ

 مان سلطنة ع  

 األستاذ

 دولة فلسطين  

 األستاذ

 دولة قطر  

 األستاذ

 جمهورية القمر المتحدة  

 األستاذ

 دولة الكويت  

 األستاذ
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 الجمهورية اللبنانية   

 األستاذ

 ا ــيــبـلي  دولـة

 األستاذ

 مصر العربية  جمهورية  

 األستاذ

 المملكة المغربية   

 األستاذ

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية   

 األستاذ

 الجمهورية اليمنية   

 األستاذ

 

ر شعن شعكره و قعديره للجهعود الطيبعة يةب عفإن عه  ،لتظفيذي الجديد التوفيق فعل مهمتعهوالم  مر الةاا إذ يرجو للمجلس ا

 .قاا بها المجلس التظفيذي السابق التل
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