
 

 

 
1 

 
ة 

ص
هٌ
ل 
شغ

ام
لع
 ا
يز
ود
ال

 
ي 
حي
ش
وز

ال
د 
ح
 أ
ي
يي
تع
و
ر 
يا
خت
ا

ام
لع
 ا
يز
ود
ال
ة 

ص
وٌ
ل

 

  
وم
عل
ال
و
ح 
اف
ثق
ال
و
ح 
تي
تز
لل
ح 
تي
عز
ال
ح 
ظو

وٌ
لل

 
 

 

 



 

 
 

 

 شغل هٌصة الوديز العام   الهوضوع 

 (1)الوثيقح رقن:  

 

 

 

 الهزجع 

 
 

 .زسزٕض انًُظًخ 

 ٔ الئحزّ انزُفٛصٚخ. انُظبو األسبسٙ انًّٕحس نًٕظفٙ انًُظًبد انؼطثٛخ انًرظظخ 

  (.3/ق9خ د/زلطاض انًجهس انزُفٛص٘ ضلى: )و 

  ٙ1084ضلى ،25/12/2018اإلػالٌ انظبزض ػٍ اإلزاضح انؼبيخ ثشغٕض يُظت انًسٚط انؼبو انًإضخ ف. 

  (16/ ق 16لطاض انًإرًط انؼبو ضلى: )و ع/ز ع. 

 .رطشٛحبد انسٔل انؼطثٛخ األػضبء فٙ انًُظًخ 

  (.3/ ق  10لطاض انًجهس انزُفٛص٘ ضلى )و د / ز خ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهلخص

  ػهٗ ( يٍ انسسزٕض 6ـ  /االذزظبطبد)ة رٓبفمطفٙ ( انًإرًط انؼبو -/ انجًؼٛخ انؼًٕيٛخ4انًبزح ) َظذ

 انسٔل ثُبًء ػهٗ رٕطٛخ يٍ انًجهس انزُفٛص٘.يٍ ثٍٛ يطشحٙ ٚزى نهًُظًخ أٌ رؼٍٛٛ انًسٚط انؼبو 

  رضًُذ يٕاز انُظبو األسبسٙ انًّٕحس نًٕظفٙ انًُظًبد انؼطثٛخ انًزرظظخ ٔالئحزٓب انزُفٛصٚخ كًب

 انمٕاػس ٔاإلجطاءاد ٔانشطٔط انًزجؼخ فٙ اإلػالٌ ػٍ شغٕض يُظت انًسٚط انؼبو ٔكٛفٛخ االذزٛبض.

  كبفخ  ،1084، رحذ ضلى 25/12/2018ثزبضٚد  انؼبيخ نهًُظًخرضًٍ اإلػالٌ انظبزض ػٍ اإلزاضح حٛث

ٔشنك رُفٛصا  نمطاض انًجهس  ،انجٕاَت انًزؼهمخ ثبنشطٔط ٔاإلجطاءاد انًزجؼخ نهزطشح نًُظت انًسٚط انؼبو

 (.3/ق9انزُفٛص٘ ضلى: )و.د/ز.خ

  اذزٛبض ( ػهٗ شطٔط ػبيخ ٔشطٔط رطجٛحٛخ فٙ 16/ ق 16َض لطاض انًإرًط انؼبو ضلى: )و ع/ز ع

 ٔرؼٍٛٛ انًسٚط انؼبو.

 (يٍ انُظبو األسبسٙ 9رهمذ انًُظًخ ثشكم ضسًٙ ٔحست اإلجطاءاد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبزح )

 (.1( يطشحٍٛ نشغم يُظت انًسٚط انؼبو )يهحك 6) يهفبد انًّٕحس،

 يهفبد  أٌ، 2019يبضس  9 ( ثزبضٚد10)،زٔضرّ انربطخ انؼبشطحانًُؼمس فٙ انًجهس انزُفٛص٘  لطض 

ٔئضسبنٓب  ،انًمسيخاْى ضؤزػٕح نهًطشحٍٛ ئنٗ رطٕٚط  ٔٔجّ ،يسزٕفبح نشطٔط انزطشح ٔانزؼٍٛٛ ًطشحٍٛان

أثطٚم  10نؼبو فٙ أجم ألظبِ ٔانًإرًط ا أليبَخ انًجهس انزُفٛص٘ نٛزى ػطضٓب ػهٗ انًجهس انزُفٛص٘

حبزٚخ ػشطح ثؼس انؼبزٚخ ان ٕٚو يٍ اَؼمبز انسٔضح  15ػهٗ أٌ ٚزى رٕجٛٓٓب ئنٗ أػضبء انًجهس لجم ، 2019

يطشح زلبئك نكم  10ئنٗ  7نزرظٛض يٍ زٕطٛخ نهًإرًط ان انًجهس انزُفٛص٘ ضفغ. كًب (111انًئخ )

نالسزًبع ئنٗ ضؤٚزّ رًٓٛسا نهًفبضهخ ثٍٛ انًطشحٍٛ ٔشنك الذزٛبض ٔرؼٍٛٛ انًسٚط انؼبو انجسٚس نهًُظًخ 

 انؼطثٛخ نهزطثٛخ ٔ انثمبفخ ٔانؼهٕو.

 ى نًسزمجم ػًم انًُظًخ فٙ طرٓــى ٔاسزشـــطافٓــ، رؼـكس َظ(2يهحك ) ضؤٖ انًطشحٍٛ رهمذ انًُظًخ

 ظم األْساف انًطسٕيخ ٔانًؼطٛبد ٔانظطٔف انمبئًخ.

 .انٕثٛمخ انًؼطٔضخ رجٍّٛ رفظٛالً، كبفخ انزطارٛت ٔاإلجطاءاد انًزؼهّمخ ثٓصا انجُس 

 الإجزاء الهطلوب
 

 

 لطاضاد انًجهس انزُفٛص٘. ءفٙ ضٕانؼطثٛخ نهزطثٛخ ٔانثمبفخ ٔانؼهٕو  ػبو نهًُظًخٛبض ٔرؼٍٛٛ يسٚط زاذ 
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 وثٌقــة
 

 نقّدنة نن الهدًز العام إلى الهجلس التنفٌذي

 ةشــأن
 

 

 نصب المدير العام مشغل 

 :ًالقانون المرجع    أوالً/

للمنظمة  اإلدارة العامةقامت ، 2195، تحمل رقم 36/23/3129بموجب مذكرة رسمٌة مؤرخة فً  /0

 وجهت حٌث .العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم باإلعالن عن شؽور منصب المدٌر العام للمنظمة

 :استناداتها لدول األعضاء للتقّدم بترشٌحالدعوة بمقتضاها 

 (4ق /:د خ)م ت/ رقم (، تحت:)فً دورته الخاصة التاسعةالصادر التنفٌذي قرار المجلس ل  -

  .بالوظٌفةكافة الجوانب المتعلقة  تضمنالذي 

إلجراءات والترتٌبات الواجب اتباعها فً اإلعالن عن شؽور منصب المدٌر العام، وشروط ول -

( من النظام األساسً الموّحد لموظفً المنظمات :لمادة )الوظٌفة، المنصوص علٌها باشؽل هذه 

 :وهًوالالئحة التنفٌذٌة لهذا النظام،  العربٌة المتخصصة،

ترسل إلى الجهــات  ةــــرسمٌ اإلعالن عن شؽور منصب المدٌر العام من خالل مذكرة ( أ

ونسخة منها إلى األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة لتعمٌمها  بالدول األعضاء،المعنٌــة 

 الدائمة. على المندوبٌات

رٌق ــاء، عن طــة بالدول األعضــات المعنٌـــالترشٌح لشؽل المنصب ٌتم من قبل الجه ( ب

ًٌا وزارات  الخارجٌة لهذه الدول، وتقوم الدول بإبالغ ترشٌحاتها لمنصب المدٌر العام كتاب

 .ولألمانة العامة لجامعة الدول العربٌة لتعمٌمها على الدول األعضاء لمعنٌةا للمنظمة

 1 و /7غ ع  د/ عوثٌقة رقم: م 

 
 الوٌظوح العزتيح للتزتيح والثقافح والعلوم      

 أيبَخ انًجهس انزُفٛص٘ ٔانًإرًط انؼبو        
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 ( من النظام األساس22ًالمادة )بالشروط الواردة الرسمٌة المشار إلٌها أعاله،  كرةالمذ تضمنت كما /9

 :هًو ،المتعلقة بتعٌٌن الموظفٌنالعربٌة المتخصصة المنظمات  ًالموّحد لموظف

أب عربً ومن  ،ٌكون الموظؾ حامالً لجنسٌة إحدى الدول األعضاء فً المنظمة أن ( أ

 الجنسٌة.

ٌُبطل تعٌٌنه إذا تزوج من أجنبٌة خالل خدمته فً المنظمة. ( ب  ؼٌر متزوج من أجنبٌة، و

 سلًٌما من األمراض التً تعوقه عن أداء وظٌفته.   ج(

من وظٌفة  أو األمانة، أو تم فصله ٌسبق الحكم علٌه فً جناٌة أو جنحة مخلة بالشرؾ لم  د(

 ألسباب جزائٌة. سابقة

م ع/ د ع ) :قرار المؤتمر العام للمنظمة رقمإلى الرسمٌة المشار إلٌها أعاله،  كرةالمذ أشارت كما  /3

ٌُرشح لشؽل منصب المدٌر العام، وبما ال  المتضمن(، 06/ ق 06 المواصفات المطلوبة فً من 

تضمن القرار . حٌث ٌتعارض مع ما جاء فً النظام األساسً الموّحد للمنظمات العربٌة المتخصصة

شروًطا عامة وأخرى ترجٌحٌة، إضافة إلى بعض اإلجراءات الخاصة بالترشٌح  المذكور،

 :وهًوالتعٌٌن، 

 

:العامـة الشروط  ( أ

   أن ٌكون المرشح متمتًعا بجنسٌة إحدى الدول العربٌة األعضاء بالمنظمة.2أ/

   ال ٌكون حامالً، أو سبق له حمل جنسٌة ؼٌر عربٌة. أن3أ/

   أن ٌكون للمرشح خبرة سابقة فً مجال القٌادة اإلدارٌة والمالٌة.4أ/

ا على القٌام بأعباء الوظٌفة.أن 5أ/ ًٌ    ٌكون قادًرا صح

 

الترجٌحٌة: الشروط  ( ب

2 ٌُفضل أن ٌكون المرشح حاصالً على درجة الدكتوراه فً إحدى المجاالت المتعلقة بعمل المنظمة.  ب/

3 أن ٌكون المرشح قد سبق له شؽل أحد المناصب العلٌا فً دولته أو دولة عربٌة أخرى.  ب/
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الترشٌح: إجراءات  ( ج

2 شح.ولة العضو التً ٌنتمً إلٌها المرالترشٌح من الد ٌقّدم  ج/

3 المستندات الخاصة باستٌفاء شروط ومواصفات الوظٌفة. ،تتضمن أوراق الترشٌحات  ج/

ٌتقدم المرشح بتصور مستقبلً )برنامج عمل( ٌعرض فٌه خطته لعمل المنظمة وتصوره لتطوٌر   ج/ 4

م، المشروعات الكبرى المقترحة للوفاء باالحتٌاجات التربوٌة ٌاألداء واألولوٌات وأسالٌب التقو

 والثقافٌة والعلمٌة للدول العربٌة.

 

 :كاآلتًورد فً قرار المؤتمر العام المشار إلٌه أعاله، أسالٌب فحص الترشٌحات والتعٌٌن،  كما /4

التنفٌذي بدراسة الترشٌحات التً ترد من الدول، وبرامج العمل المقدمة من  ٌقوم المجلس   ( أ

 المرشحٌن وٌرفع المجلس توصٌته للمؤتمر العام بشأن الترشٌح لمنصب المدٌر العام.

ٌنظر المؤتمر العام فً الترشٌح لمنصب المدٌر العام فً ضوء ما ٌوصً به المجلس  ( ب

 التنفٌذي، وكذلك برامج عمل المرشحٌن.

 

( من دستور المنظمة اختصاصات الجمعٌة العمومٌة/ المؤتمر 7( فقرة )ب ـ 5كما تناولت المادة ) /5

تعٌٌن المدٌر العام للمنظمة من بٌن مرشحً الدول األعضاء بناًء العام حٌث نصت على ما ٌلً:" 

 ".على توصٌة من المجلس التنفٌذي

 

ا/ ًٌ  لعامة:ا اإلدارة قبل من التنفٌذٌة اإلجراءات   ثان

 المتضمن  3129دٌسمبر 33(، الصادر بتارٌخ 4/ق:بناء على قرار المجلس التنفٌذي رقم)م.ت/د.خ /0

 ن المجلس التنفٌذي إذ ٌشٌر إلى:" إٌلً: ما    

 معاٌنته وعلمه بجمع المدٌر العام بٌن وظٌفتٌن، ورؼبة المدٌر العام فً التخلً عن اإلدارة العامة    -

 للمنظمة.   

 االطالع على اللوائح واألنظمة وتوضٌحات األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة.وبعد  -

 وبعد المناقشات، -
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 ّررـــق

 اإلعالن عن شؽور وظٌفة المدٌر العام للمنظمة العربٌة للتربٌة و الثقافة والعلوم. -

من  اعتبارافتح باب الترشح لشؽل منصب المدٌر العام للمنظمة العربٌة للتربٌة و الثقافة والعلوم  -

 .:36/13/312على أن ٌقفل باب الترشٌح ٌوم 36/23/3129تارٌخ 

ورد فً البنود  اإلجراءات الالزمة لتنفٌذ ما اتخاذتكلٌؾ أمانة المجلس التنفٌذي والمؤتمر العام  -

 نظمة المعمول بها".ألو اأعاله وفقا للوائح 

 مذكرة رسمٌــــة مؤرخـــة فً عالن عن شؽور منصب المدٌر العام بموجباإلدارة العامة باإل قامت   

 كما سبق اإلشارة إلٌها أعاله، على أن ٌقفل باب الترشح للوظٌفــة 2195، تحمل رقم 36/23/3129   

 اء ــدول األعضــــمن ال ا المشار إلٌها أعاله،ت المنظمة، بموجب مذكرتهطلب. كما :36/3/312ٌوم     

 التنفٌذي فً دورته الخاصة وفًقا لما جاء فً قرار المجلس رشٌح لهذا المنصب التقّدم برؼبتها فً الت   

  (. 4/ق :)م ت/د خ ، تحت رقم:33/23/3129بتارٌخ ، الصادر (:)التاسعة   

 المذكرة الرسمٌة للمنظمة المشار إلٌها أعاله كما قامت األمانة العامة لجامعة العربٌة بتعمٌم

بموجب مذكرة  ومرفقاتها على جمٌع مندوبٌات الدول األعضاء لدى جامعة الدول العربٌة، وذلك

 .8479/6، تحمل رقم 41/23/3129رسمٌة صادرة عنها بتارٌخ 

 ة ــات المعنٌــالجه ة منــات مقدمـــعدد من الترشٌح ،المشار إلٌه أعاله وفق اإلعالن ،قت المنظمةلت /9 

 (. 2 فً وثٌقة ملحقة ٌنرشحم)ملفات ال مرشحٌن، (7)بلػ عددهم  ،بالدول األعضاء    

 ( 4/ق:)م.ت/د.خ رقم: بناء على قرار المجلس التنفٌذيأقفل باب الترشٌحات  :36/3/312بتارٌخ  /3

 .3129دٌسمبر  33الصادر بتارٌخ     

 ن ــد مــلتأكلبترتٌب ملفات المرشحٌن للمنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم اإلدارة العامة  قامت /4

 ة ـعبر الجهات الرسمٌة المعنٌفً اإلعالن. كما قامت بإبالغ المرشحٌن  الوثائق المطلوبةاستكمال     

  وفق الشروط واإلجراءات المعتمدة فً هذا الشأن. بالنواقص لؽاٌة استكمالها فً دولهم

 ملفـات ،(21دورته الخاصة العاشرة )المنعقد فً  المجلس التنفٌذي فحص، :312مارس  :بتارٌخ  /5

 : (، المتضمن ماٌل4ً/ق21و أصدر قراره رقم:)م.ت/د.خ، 7الـ ) المرشحٌن    

  ة، ــة السعودٌــة العربٌــة، المملكــة التونسٌـمرشحً الدول األعضاء ) الجمهورٌاعتبار ملفات 

 ( ةـــة المورٌتانٌــمان، الجمهورٌة اإلسالمٌــراق، سلطنة عــودان، جمهورٌة العـجمهورٌة الس      
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 .مستوفاة لشروط الترشح والتعٌٌن      

 ه ـون فٌـــبلً )خطة عمل( ٌعرضـدعوة المرشحٌن إلى تطوٌر رؤاهم المقدمة إلى تصور مستق   

 روعات ـم والمشــاء واألولوٌات وأسالٌب التقوٌخططهم لعمل المنظمة وتصوراتهم لتطوٌر األد      

 ق مع ـــوالثقافٌة والعلمٌة للدول العربٌة بما ٌتوافالكبرى المقترحة للوفاء باالحتٌاجات التربوٌة       

  التنفٌـــذي (، وإرسالها إلى أمانة المجلس3133–3128استراتٌجٌة المنظمة للسنوات القادمة )      

  من  ٌوم 26هها إلى أعضاء المجلس قبل ٌتوج ٌتم ، على أن:312لــإبرٌ 21اه ــفً أجل أقص      

 من انعقاد الدورة.      

  ه ــــدقائق لكل مرشح لالستماع إلى رؤٌت 21إلى  8رفع التوصٌة للمؤتمر العام لتخصٌص من 

 ة ــتمهٌدا للمفاضلة بٌن المرشحٌن، الختٌار وتعٌٌن المدٌر العام للمنظمة العربٌة للتربٌة والثقاف      

 والعلوم.      

 للمرشحٌن لمنصب خطاًبا  والمؤتمر العام وجهت أمانة المجلس التنفٌذي، :312مارس  23بتارٌخ  /6

 العربٌــة ةـــان الوطنٌـــعن طرٌق اللج للمنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم، وذلك المدٌر العام    

 المشار إلٌه أعاله (4/ق21قرار المجلس التنفٌذي رقم:)م.ت/د.خ أعلمتهم بمقتضاه بحٌثٌات ،المعنٌة    

 ى ــٔاسزشطافٓى ــرَٓظطرؼكس ، ( 3)رؤى المرشحٌن فً وثٌقة ملحقة ضؤٖ انًطشحٍٛرهمذ انًُظًخ  /7

 انمبئًخ. بد ٔانظطٔفخ ٔانًؼطٛنًسزمجم ػًم انًُظًخ فٙ ظم األْساف انًطسٕي    
 

 كـذلل

 بو.ـــٔاسزُبًزا ػهٗ كم يب سجك ػطضّ ٔرٕضٛحّ يٍ لٕاػس ٔئجطاءاد رزؼهك ثبنزطشٛح نًُظت انًسٚط انؼ

 ( و بــرؤاهم فً )وثٌــقــة  2مرفقة بـملفات المرشحٌن فً )وثٌقة ملحقة  أتشرؾ بعرض موضوع الوثٌقة    

 اآلتٌة: األعضاء الدول ها، و تخص مرشحًفٌ الموقر للنظرالمؤتمر العام على  ،( 3ملحقة     

 ، ة عمانــسلطن راق،ــالع ةــ)الجمهورٌة التونسٌة، المملكة العربٌة السعودٌة، جمهورٌة السودان، جمهورٌ    

 فً للمنظمة انًسٚط انؼبو الرربش يب ٚطاِ يُبسجًب، ثشأٌ اذزٛبض ٔرؼٍٛٛ، الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة(    

 .(مرفق مشروع القرار المقترح إصداره فً هذا الشأن) ،ذات الصلة ضوء توصٌة المجلس التنفٌذي    



 

  م 9109 إتزيلهـ  ـ  0441 شعثاىـ  ًواكشوط:   الساتعح غيز العاديح الدورج ـ  ؤتمر العام الم 6

 

 

      

 الجمهورٌة التونسٌة المملكة العربٌة السعودٌة جمهورٌة الســودان راقـجمهورٌة الع مانسلطنة ع   اإلسالمٌة المورٌتانٌةالجمهورٌة 

    
  

 لبن محمد بن رمضان جلو ناجً سعٌد بن عمر بن محمد آل عمر الصادق الهادي عبد الرحمن المهدي حسنٌن فاضل معّلة أمٌنة عبٌد رمضان الحجري محمد ولد اعمر

30 .09 .0965 10 .19 .0975 90 .09 .0957 0961619699 23.19 .0955 0957601607 
 

  دكتوراه
 القتصادفً ا

 الجزائر -جامعة وهران 

9113 

 

 دكتوراه 

 فً اإلحصاء التربوي

 الملكة المتحدة -جامعة بلٌموث

 9100 

 

 دكتوراه
 دولًال قانونفً ال

 كلمنتسجامعة سانت 

9100 

 

 زمالة كلٌة األطباء الملكٌة
 مرحلة ما بعد عضوٌة

 كلٌة األطباء الملكٌة 

9106 

 

 دكتوراه 
 الحدٌث والمعاصرفً التارٌخ 

 جامعة مانشستر

 0994 

 

 دكتوراه  
 فً األثار اإلسالمٌة

  IVبارٌس السوربون/-جامعة بارٌس
 0988 

 

 مستشار مكلف بمهمة 
 الجمهورٌة اسة رئلدى 

 

مدٌر عام مساعد بالمنظمة 
 اإلسالمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة

 

 التعلٌم المهنً عام مدٌر
 وزارة التربٌة

 مدٌر جامعة الحدود الشمالٌة وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً
 

مدٌر عام المعهد التونسً للدراسات 
 االستراتٌجٌة

 برتبة وزٌر 

 المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم
 

  ( للمؤتمر العام7)غٌر العادٌة السابعةالدورة 
 

 9109إبرٌل  99:  نواكشوط

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 قائمة بأسماء المرشحٌن لمنصب المدٌر العام للمنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم

 
ALECSO  

 ألكسو



 

  م 9109 هايوهـ  ـ  0441 شعثاى  ـًواكشوط   غيز العاديح الساتعح الدورج ـ  المؤتمر العام  7
 

                
 

 نشروع قزار

 أنـةش

  شغل ننصب الهدًز العام
 

 المؤتمر العام إن 
 

 إذ يشير إلى:

 زسزٕض انًُظًخ. -

 انُظبو األسبسٙ انًّٕحس نًٕظفٙ انًُظًبد انؼطثٛخ انًرظظخ ٔ الئحزّ انزُفٛصٚخ. -

 (.3/ق9لطاض انًجهس انزُفٛص٘ ضلى: )و د/ز خ -

 .1084ضلى 25/12/2018انًسٚط انؼبو انًإضخ فٙ اإلػالٌ انظبزض ػٍ اإلزاضح انؼبيخ ثشغٕض يُظت  -

 (.16/ ق 16لطاض انًإرًط انؼبو ضلى: )و ع/ز ع  -

 رطشٛحبد انسٔل انؼطثٛخ األػضبء فٙ انًُظًخ. -

 (. 3/ ق  10لطاض انًجهس انزُفٛص٘ ضلى )و د / ز خ  -

 :على اطالعهوبعد 
 

 .(1ٔ2ٓب)ٛحمهئ ( 1/ ٔ 7ؽ ع ز  /عو )ضلى: انًؼطٔضخ  انٕثٛمخ -

 :وبناء على
 

 يٍ يُبلشبد. يب زاض -

رز  ــيق     :

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 1ق  /7غ ع / د عهشزوع قزار رقن: م 

 الوٌظوح العزتيح للتزتيح والثقافح والعلوم       

 أيبَخ انًجهس انزُفٛص٘ ٔانًإرًط انؼبو        

 


