الوظائف الشاغرة

املوضــوع

وظيفة أمني اجمللس التنفيذي واملؤمتر العام (الفئة الثانية)

(الوثيقة رقم )16
املرجــع



المادة ( )6فقرة ( )4من دستور المنظمة.



المادة ( )9فقرة (و) من النظام األساسي الموحّد لموظفي
المنظمات العربية المتخصصة.



المادة ( )10من الالئحة التنفيذية ألحكام النظام األساسي الموحّد
لموظفي المنظمات العربية المتخصصة.



امللخــص

نصّت المادة ( )6فقرة ( )4من الدستور على اختصاص المدير
العام بـ:



"تعيين موظفي الفئة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة طبقا ألحكام
النظام األساسي المو ّحد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة
والالئحة التنفيذية ألحكام هذا النظام".



الموحد لموظفي
ونصّت المادة ( )9فقرة (و) من النظام األساسي
ّ
المنظمات العربية المتخصصة على "يعيّن المدير العام موظفي
الفئة الثانية من بين مرشحي الدول األعضاء بعد موافقة الجمعية
العامة".



كما ح ّددت المادة ( )10من النظام األساسي الموحّد والئحته
التنفيذية خطوات وأساليب اإلعالن والقبول والتعيين للوظائف
الشاغرة من الفئة الثانية.



قامت اإلدارة العامة باإلعالن عن شغور الوظيفة وتحديد تاريخ
 ،2018/03/15كآخر أجل لقبول الترشيحات للوظيفة.



تلقت المنظمة بموجب ذلك ترشيحات الدول األعضاء ،وتبيّن الوثيقة
المعروضة جملة اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة العامة في هذا
الشأن.

اإلجراء املطلوب



النظر في موضوع الوثيقة ورفع التوصية للمؤتمر العام

وثيقة رقم :م ت /د  / 109و16
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

وثيقة
مق ّدمة من المدير العام إلى المجلس التنفيذي
بشأن
الوظائف الشاغرة :
وظيفة أمين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام (الفئة الثانية)

---- نصّت المادة  /6/فقرة  /4/من دستور المنظمة على اآلتــي:
"يعيّن المدير العام موظفي المنظمة من الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة طبقا ألحكام النظام
األساسي الموحّد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة".
 نصّت المادة ( )9فقرة (و) من النظام األساسي الموحّد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة على اآلتــي:
"يعيّن المدير العام موظفي الفئة الثانية من بين مرشحي الدول األعضاء بعد موافقة الجمعية العامة".
 كما ح ّددت المادة ( )10من الالئحة التنفيذية للنظام األساسي الموحّد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة
خطوات وأساليب اإلعالن والقبول والتعيين للوظائف الشاغرة من الفئة الثانية وقد نصّت هذه المادة على اآلتــي:

" -1/10تقوم إدارة الشؤون اإلدارية والمالية بإبالغ المدير العام عن أي شغور في وظائف الفئة الثانية.
 -2/10إذا رأى المدير العام ضرورة لشغل إحدى وظائف الفئة الثانية الشاغرة ،تقوم اإلدارة العامة بإخطار
الوزارات المعنية بالدول األعضاء بذلك مع إيضاح الشروط الواجب توافرها في المرشح والمدة
المح ّددة لقبول الترشيحات.
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 -3/10تق ّدم الترشيحات لشغل وظائف الفئة الثانية خالل المدة المح ّددة باإلخطار ،وذلك وفق النموذج المعد
لهذا الغرض والذي يبين وصف كل وظيفة وظروف شغلها ومزاياها.
 -4/10تسجل الترشيحات الواردة من الوزارات المختصة بالدول األعضاء في كشوف خاصة تعدها إدارة
الشؤون اإلدارية والمالية وترفع إلى المدير العام .
 -5/10يجري المدير العام مقابلة مع المرشحين لتحديد المقبولين ،وله أن يدعو لحضور المقابلة من يرى من
موظفي المنظمة.
 -6/10تعرض ترشيحات الفئة الثانية على الجمعية العامة  /المؤتمر العام أو المجلس التنفيذي بعد تفويضه
من قبل الجمعية العامة.
 نظرا ألن وظيفة أمين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام ستكون شاغرة اعتبارا من ،2018/07/01
لبلوغ أمين المجلس الحالي ّ
سن التقاعد ،قامت اإلدارة العامة باإلعالن عن شغور الوظيفة لرؤساء
اللجان الوطنية في الدول األعضاء بتاريخ  ،2018/01/10على أن يغلق باب الترشيح بانتهاء
يوم عمل .2018/03/15
 تلقت االدارة العامة ترشيحات كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وسلطنة عمان
على النحو التالي (مرتبة حسب تاريخ ورودها لإلدارة العامة) :
 الدكتور مراد محمودي مرشح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ،بموجب الخطاب رقم( ) 055المؤرخ في  ( 2018/02/14مرفق بيان السيرة الذاتية ).
 السيد سالم بن هالل بن أحمد الحبسي مرشح سلطنة عمان بموجب الخطاب رقم (- 37794 )2818المؤرخ في  ( 2018/02/15مرفق بيان السيرة الذاتية ).
 تم تسجيل الترشيحات في كشفين أعدتهما إدارة الشؤون االدارية طبقا لما نصت عليه المادة ()4/10
من الالئحة التنفيذية للنظام األساسي الموحد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة (مرفقين).
 تم تشكيل لجنة خاصة بموجب قرار المدير العام رقم ( )23بتاريخ  16مارس  ،2018تتولى مهمة
مقابلة المترشحين لشغل هذه الوظيفة ودراسة ملفات تر ّشحهما ،ومعرفة خبراتهما العلمية والوظيفية،
والتأكد من استيفاءهما لشروط شغل الوظيفة حسب أحكام النظام األساسي الموحد لموظفي المنظمات
العربية المتخصصة ،حيث تم تحديد يوم  2018/03/28كموعد إلجراء المقابالت مع المترشحين.
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 في يوم  ،2018/3/16تم إخطار اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في كل من الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،وسلطنة عمــان بموعد إجراء المقابالت.
 درست اللجنة ملفي المترشحين من كل من:


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

(مرشح واحد)



سلطنة عمــان

(مرشح واحد)

 قامت اللجنة بمقابلتهما بتاريخ  ،2018/03/28واستندت في القيام بمهمتها إلى معايير كانت قد وضعتها
م ّسبقا ومعتمدة من المدير العام ،وهي التاليــة:
 المؤهل، التخصص، اللغة، تنوع الخبرات العملية، الشخصية. انتهت اللجنة الى أن شروط شغل الوظيفة ال تنطبق على السيد سالم بن هالل بن أحمد الحبسي مرشح
سلطنة عمان ،لعدم توفر شرط سنوات الخبرة لدرجة مدير أول وهي ( 24سنة) ،حسب أحكام النظام
األساسي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة.
 بناء على ما سبق رفعت اللجنة تقريرها إلى المدير العام بتاريخ  ،2018/03/28الذي قام بمقابلة
المرشحين في نفس اليوم ،تنفيذا لحكم المادة ( )5/10من النظام األساسي الموحد لموظفي المنظمات
العربية المتخصصة.

لذلــك
أتشرّف بعرض الموضوع على مجلسكم الموقـ ّر للنظـر في موضوع الوثيقة ،ورفع التوصية للمؤتمر
العام بالخصوص .
ومرفق مشروع القرار المقترح إصداره في هذا الشأن.
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وثيقة رقم :م ت /د  / 109و16
(مرفق )1
بيانات عن المرشحين لوظيفة أمين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

(من واقع الملف المقدم)
االسم بالكامل
د .مراد محمودي

تاريخ امليالد

الجنسية

املؤهل العلمي واألكاديمي

املناصب والوظائف األساسية التي
تقلدها

 1965/02/17جزائرية  -دكتوراه دولة في القانون  .1أستاذ التعليم العالي جامعي من
 1991الى اليوم  :كلية الحقوق
الدولي االقتصادي ،كلية
والعلوم ومعهد الحقوق والعلوم
الحقوق والعلوم السياسية،
السياسية  /جامعة سعد دحلب
جامعة وهران ،الجزائر .1998
البليدة .املركز الجامعي مرسلي عبد
 معادلة ماجستير في القانون،هللا  /تيبازة.
وزارة التعليم العالي والبحث
 .2محامي معتمد لدى املحكمة العليا
العلمي ،الجزائر.1989
ومجلس الدولة ،النقابة الوطنية
 دبلوم في القانون العام ،كليةللمحامين الجزائريين  1991إلى 2012
الحقوق ،جامعة عين شمس،
 .3نائب مدير مكلف بالبحث العلمي
مصر .1989
والعالقات
العليا
والدراسات
 دبلوم في القانون الجنائي،الخارجية بكلية الحقوق  ،جامعة
كلية الحقوق ،جامعة عين
سعد دحلب البليدة  1997إلى .2000
شمس ،مصر .1988

الخبرة في مجال العمل الدولي
واملنظمات

الكتب والبحوث
والدراسات املنشورة

 .1خبرات مكتسبة من قطاع وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي :
التدريس كأستاذ ،نائب عميد مكلف
بالدراسات العليا والبحث العلمي،
رئيس للمجالس العلمية ،عميد كلية
الحقوق ،مسؤول فريق ميدان
التكوين ،عضو بلجنة التقييم الذاتي
للمؤسسة ورئيس خلية الجودة.
 .2خبرات مكتسبة من املنظم ــات
الدول ـ ــية املتخصصة منها  :مدير إدارة
الثقافة باملنظم ـة العربية للتربية
والثقافة والعلوم ،وعضو بمجلسها
التنفيذي.
.3خبرات مكتسبة من الدوائ ـ ــر الـ ــوزارية

 النظري ـة العامـةللقانون ،دار النشر الفا
اديسون  ، 2006القبة
/الجزائر.
 املناطق الحرة في تونسدار النشر ،دار الحديث
 2015الجزائر  -مصر -
الكويت.
 املناطق الحرة فياألردن ،دار النشر ،دار
الحديث  2004الجزائر -
مصر  -الكويت.
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 ليسانس في الحقوق ،كليةالحقوق ،جامعة الجزائر
.1987
 بكالوريا ،شعبة آداب ،ثانويةاألمير عبد القادر ،الجزائر
.1983

 .4مدير الشهادة املهنية للكفاءة لتخريج
املحامين ،جامعة مولود معمري تيزي
وزو الجزائر.2001
 .5عميد كلية الحقوق ،جامعة سعد
دحلب البليدة  2001إلى .2005
 .6رئيس املجلس العلمي بكلية الحقوق،
جامعة سعد دحلب البليدة ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية - 2001
.2012- 2008
 .7املشاركة في برنامج الزوار الدوليين،
الواليات املتحدة األمريكية .2005
 .8مسؤول ميدان الحقوق ،جامعة سعد
دحلب البليدة ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية  2010إلى .2012
 .9عضو باللجنة الوطنية لترقية
األساتذة ،وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي 2010 ،إلى .2011
 .10مدير إدارة الثقافة ،املنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم  2012إلى
.2013

املختلفة  :وزارة التربية الوطنية ،منها  -املناطق الحرة في
أمين عام اللجنة الوطنية الجزائرية االمارات  -دار النشر
 2003الجزائر  -مصر -
للتربية والعلم والثقافة.
 .4خبرات من العمل في املهن الحرة :الكويت.
محامي معتمد لدى املحكمة العليا
 املناطق الحرة فيومجلس الدولة منذ .1991
 .5خبرات من العمل في مجـ ــاالت مصر ،دار النشر 2002
التنظـ ـ ــيم واالش ـ ــراف والتنسيق الجزائر  -الكويت.
واملتابعة للعديد من املؤتم ـ ــرات
والندوات واللقاءات على مستويات  -النظرية العامة
عدة ،منها مؤتمر وزراء الثقافة العرب للمناطق الحرة دار
بالبحرين  ،2012فعاليات بغداد النشر  2001الجزائر -
مصر  -الكويت.
عاصمة الثقافة العربية.
 .6االشراف واملشاركة في عديد
أطروحات الدكتوراه والعديد من  -مطبوعات في القانون.
مذكرات املاجستير بمختلف جامعات * محاضرات في املدخل
للعلوم القانونية.
الجزائر.
 .7خبرات في العداد ملشاركة الـ ـ ــدوائر * النظرية العامة في
الوزارية الوطنية في املجالس الحق.
العامة * االقتصاد السياس ي .
واملؤتم ــرات
التن ــفيذية
للمنظمات ال ـ ــدولية :اليونسكو * املجتمع الدولي.
* الحكم الرشيد.
واأللكسو من  2015حتى اآلن.
 .8خبرات مكتسبة من املساهمة في * الحريات العامة.

المجلس التنفيذي ـ الدورة التاسعة بعد المئة ـ شعبان  1439هـ ـ مايو  2018م

6

 .11عضو لجنة االنتقاء لجراء املقابلة
مع املرشحين ملسابقة التوظيف،
املركز الجامعة مرسلي عبد هللا،
تيبازة  2014إلى اآلن .
 .12أمين عام اللجنة الوطنية الجزائرية
للتربية والعلم والثقافة ،وزارة
التربية الوطنية 2015 ،إلى اآلن.

ترتيب ومتابعة وتنفيذ الزيارة الرسمي ــة
لك ـ ــبار الشخصيـ ــات الدولية ،مثل زيارة
املدير العام للمنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم ،بمناسبة تكريمه
لفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية السيد عبد
العزيز بوتفليقة ،يناير .2018
 .9خبرات في إعداد وتنفيذ ومتابعة
ورشات وملتقيات وندوات دولية علمية
متخصصة  :نـ ــدوة دولية حول
االنسـ ـ ــان واملحيط الحيوى للدول
العربية بمشاركة  17جنسية
(اليونسك ـ ــو  ،مكتب اليونسكو
بالق ـ ــاهرة ،األلكس ــو وجـ ــامعة الدول
العربية)  /مايو .2017
 .10ملتقى دولي حول االستثمار في
املناطق الحرة ،بمشاركة سفراء ال ـ ــدول
الع ـ ــربية ومسؤولي املـ ــناطق الح ـ ــرة في
الوطن العربي والـ ـ ــدوائر املتخصصة
ومختلف الواليات ،بالشراكة مع جامعة
سعد دحلب البليدة وجامعة جيجل.
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وثيقة رقم :م ت /د  / 109و16
(مرفق )2

بيانات عن املرشحين لوظيفة أمين املجلس التنفيذي واملؤتمر العام
(من واقع امللف املقدم)

تاريخ امليالد

الجنسية

املؤهل العلمي واألكاديمي

أ .سالم بن هالل 1974/09/25
بن أحمد الحبس ي

عمانية

 دبلوم دراسات عليا بجامعةالقديس يوسف ،لبنان .2005

االسم بالكامل

 بكالوريوس تاريخ ،كليةالتربية بنزوى ،سلطنة عمان،
.1998
 الدبلوم العام من مدرسةاملهنا بن جيفر الثانوية .1994

املناصب والوظائف األساسية التي
تقلدها

الخبرة في مجال العمل الدولي
واملنظمات

الكتب والبحوث
والدراسات املنشورة

 مدير دائرة العالقات الخارجية واالعالم  -خبرة  20سنة في التعامل معباللجنة الوطنية العمانية للتربية املنظمات الدولية ،وبناء شبكات
تواصل معها لخدمة العمل باللجنة
والثقافة والعلوم
الوطنية العمانية للتربية والثقافة
والعلوم ،وتسهيل انجاز األعم ـ ــال
امل ـ ــرتبطة باملنظمات واملـ ــؤتمرات
والندوات والدورات في سلطنة عمان
وخارجها .
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مشروع قرار رقم :م ت /د  /109ق 16

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

مشروع قرار
بشأن
الوظائف الشاغرة :
وظيفة أمين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام (الفئة الثانية)

----إن المجلس التنفيذي

إذ يشير الى:
 دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. أحكام النظام األساسي الموحّد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة والئحته التنفيذية. الهيكل التنظيمي للمنظمة.وبعد االطالع على الوثيقة المعروضة رقم( :م ت  /د  / 109و  ،)16ومرفقيها.
وفي ضوء ما عرضه المدير العام ،وما دار من مناقشات.

يقــرّر :
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