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الطلب من الجمعيات العامة للمنظمات العربية المتخصصة وضـع معـايير           "
مدير العام، والمدير العام المـساعد      للمفاضلة بين المرشحين لشغل وظيفة ال     

  ".لديها
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التأكيد على المنظمات العربية المتخصـصة وضـع مواصـفات ومعـايير            "
ام والمـدير العـام المـساعد يـتم         وشروط خاصة لشغل منصب المدير الع     

اعتمادها من الجمعيات العامة على أن يراعى في من يتولى هذه المناصـب             
  ".المهنية والمؤهالت الالزمة والخبرة المطلوبة والكفاءة الفنية واإلدارية

���0و�D��lא����D�m��,nא�����c2075(א�(�������Yא���د����Gدو���A)96�(�o�����#�
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الطلب من المنظمات العربية المتخصصة التي لم تستكمل إعداد المواصفات          "

والمعايير والشروط الخاصة لشغل منصب المـدير العـام والمـدير العـام             
 ".هانة العامة للجامعة بالمساعد، اإلسراع في استكمالها وموافاة األما

التأكيد على المنظمات العربية المتخصصة اعتماد مؤهل علمي وخبرة لعدد          "
من السنوات في مجال عملها ضمن الشروط الخاصة لشغل منصب المـدير            

من النظام األساسي الموحـد  ) 11(العام والمدير العام المساعد، وفقاً للمادة      
  ".للمنظمات العربية المتخصصة
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@ @@ @@ @@ @òí‰a…⁄a@òîàänÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aòí‰a…⁄a@òîàänÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aòí‰a…⁄a@òîàänÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aòí‰a…⁄a@òîàänÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½a@@@@@@@@
  

ARABARABARABARAB@@@@ADMINISTRATIVEADMINISTRATIVEADMINISTRATIVEADMINISTRATIVE    

DEVELOPMENT ORGANIDEVELOPMENT ORGANIDEVELOPMENT ORGANIDEVELOPMENT ORGANIZATION ZATION ZATION ZATION 

((((ARADOARADOARADOARADO))))@@@@@@@@
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òí‰a…⁄a@òîàänÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aòí‰a…⁄a@òîàänÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aòí‰a…⁄a@òîàänÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aòí‰a…⁄a@òîàänÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½a@@@@@@@@
    

��î�dnÛa@ƒí‰bm��î�dnÛa@ƒí‰bm��î�dnÛa@ƒí‰bm��î�dnÛa@ƒí‰bm@Z@Z@Z@Z  موافقة مجلس جامعة الدول العربية على االتفاقية بقراره رقم
 .1/4/1961 في دور انعقاده الخامس والثالثين بتاريخ )1754(

Ší†½aŠí†½aŠí†½aŠí†½aâb���ÈÛa@âb���ÈÛa@âb���ÈÛa@âb���ÈÛa@ZZZZ@@@@@@@@ ناصر بن علي بن جبران القحطاني/ سعادة الدكتور   
  2015 سبتمبر: ريخ التعيينتا @@@@@@@@
   2019سبتمبر : تاريخ انتهاء التعيين @@@@@@@@

@âb�����������ÈÛa@@Ší†����������½a@âb�����������ÈÛa@@Ší†����������½a@âb�����������ÈÛa@@Ší†����������½a@âb�����������ÈÛa@@Ší†����������½a@@@@
†Çb�½a†Çb�½a†Çb�½a†Çb�½aZZZZ@@@@@@@@

  

� � !e8�� ��",Eא�� �وא�&1{ �وא��8وط �=cא�����'�)�א�"א�
� �א�دא��� ����#,�� ������א� �����,�� �C�$א�� �א���م �وא���� �L]:ً�א���م

"���'�Bא����م�"�,��د��א��P'�,وא�،��,�����א��א�![D�P'����#���
��א� �����א_� ��6��B#%א�� �Q�دو�� GA� ��:�א��1 �ً:[L� ��'")50� ��8م�)

�o���#��o�814−18/4/2013א��C�$م�א������vא�����א���G,C�،. 
@@@@@@@@

âbÈÛa@Ší†½aâbÈÛa@Ší†½aâbÈÛa@Ší†½aâbÈÛa@Ší†½aZZZZ@@@@@@@@
 المواصفات التاليـة كحـد      لمنظمةالعام ل مدير   يتوفر فى المرشح لوظيفة ال     أنشترط  ي

  -:أدنى

 . العامة وتخصصاتهااإلدارةة األعمال وتخصصاتها او درجة الدكتوراه فى إدار 

 سـنوات فـى     7 سنة منهـا     14 ال تقل عن     الدكتوراهخبرة عملية الحقة لدرجة      

 .وظائف قيادية

 .اإلداريةخبرة مهنية فى مجاالت التنمية  

 .اإلدارة منشور فى مجاالت محكمة ومؤلفات ومقاالت فى مجاالت علمي أنتاج 

 . تامةإجادة الفرنسية كتابة ومحادثة أوية  اللغة االنجليزإجادة 

 . يتقدم المرشح بخطة عمل مكتوبة لتطوير المنظمةأن 
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†Çb�½a@âbÈÛa@Ší†½a†Çb�½a@âbÈÛa@Ší†½a†Çb�½a@âbÈÛa@Ší†½a†Çb�½a@âbÈÛa@Ší†½aZZZZ@@@@@@@@
 يتوفر فى المرشح لوظيفة المدير العام المساعد للمنظمة المواصفات التالية           أنشترط  ي

  -:كحد أدنى

 .لعامة وتخصصاتها اإلدارة اأودرجة الدكتوراه فى إدارة األعمال وتخصصاتها  

 سـنوات فـى   5 سنوات منها 10 ال تقل عن الدكتوراهخبرة عملية بعد نيل درجة      

 .وظائف قيادية

 .خبرة مهنية فى مجاالت التنمية اإلدارية 

 .اإلدارة منشور فى مجاالت محكمة ومؤلفات ومقاالت فى مجاالت علمي أنتاج 

 . تامةإجادة اللغة االنجليزية او الفرنسية كتابة ومحادثة إجادة 

  . يتقدم المرشح بخطة عمل مكتوبة لتطوير المنظمةأن 

 . يتجاوز عمر المرشح الخامسة والخمسين عند الترشيحإال 
@@@@@@@@
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@òîiŠÈÛa@Þë†Ûa@pbÇa‡g@…b¤a@òîiŠÈÛa@Þë†Ûa@pbÇa‡g@…b¤a@òîiŠÈÛa@Þë†Ûa@pbÇa‡g@…b¤a@òîiŠÈÛa@Þë†Ûa@pbÇa‡g@…b¤aIIIIìj�aìj�aìj�aìj�aHHHH@@@@@@@@
@@@@@@@@

* THE ARAB* THE ARAB* THE ARAB* THE ARAB@@@@STATESSTATESSTATESSTATES    

BROADCASTING UNION (ASBU)BROADCASTING UNION (ASBU)BROADCASTING UNION (ASBU)BROADCASTING UNION (ASBU)@@@@
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òîiŠÈÛa@Þë†Ûa@pbÇa‡g@…b¤aòîiŠÈÛa@Þë†Ûa@pbÇa‡g@…b¤aòîiŠÈÛa@Þë†Ûa@pbÇa‡g@…b¤aòîiŠÈÛa@Þë†Ûa@pbÇa‡g@…b¤aI@I@I@I@ìj�aìj�aìj�aìj�aHHHH@@@@@@@@
  

�dnÛa@ƒí‰bm�dnÛa@ƒí‰bm�dnÛa@ƒí‰bm�dnÛa@ƒí‰bm��î��î��î��î@Z@Z@Z@Z  موافقة مجلس جامعة الدول العربية على االتفاقية بموجب
ن ـع والعشريـ في دور انعقاده الراب1100راره رقم ـق
 .15/10/1955اريخ ـبت

ñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmZZZZ@@@@@@@@9/2/1969  
âb���ÈÛa@Š����í†½aâb���ÈÛa@Š����í†½aâb���ÈÛa@Š����í†½aâb���ÈÛa@Š����í†½aZZZZ@@@@@@@@ عبد الرحيم سليمان أحمد الخير/المهندس سعادة   

  1/1/2015: تاريخ التعيين @@@@@@@@
   31/12/2018: تهاء التعيينتاريخ ان @@@@@@@@
@@@@@@@@

âbÈÛa@Ší†½aâbÈÛa@Ší†½aâbÈÛa@Ší†½aâbÈÛa@Ší†½aZZZZ@@@@@@@@
تم انتخاب المدير العام لالتحاد وفق المعايير والمواصفات المحددة بأحكـام نـص       ي

 الـدول العربيـة     إذاعـات عشرة باتفاقية اتحـاد     من المادة الخامسة    ) 3(الفقرة  

ابعة الجمعية العامة لالتحاد فى دورتها االستثنائية الـس       والمصادق عليها من قبل     

  -:، والتالي نصها30/11/1999المنعقدة فى تونس بتاريخ 

 الجمعية العامة من بـين      تنتخبه العامة مدير عام متفرغ      اإلدارةيرأس  "
 سنوات قابلة للتجديد مـرة      أربع األعضاء العاملين وذلك لمدة      مرشحي

 وظيفي يراعى فيـه التزامـه       أساس يكون اختياره على     أنواحدة على   
كفاءته العلمية وخبرته الفنيـة وقدرتـه علـى القيـادة         القومي  بالعمل  
 أن دون أية اعتبارات سياسية أو جغرافية أو قطريـة، علـى             اإلدارية

 أصوات األعضاء العـاملين     ثلثييصدر قرار التعيين أو التجديد بأغلبية       
  ".السريالحاضرين وباالقتراع 
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ÜÈÛaë@òÏbÔrÛaë@òîi�ÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aÜÈÛaë@òÏbÔrÛaë@òîi�ÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aÜÈÛaë@òÏbÔrÛaë@òîi�ÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aÜÈÛaë@òÏbÔrÛaë@òîi�ÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aâìâìâìâì@@@@
IIIIaaaaüüüüì�ØÛì�ØÛì�ØÛì�ØÛHHHH@@@@@@@@

@@@@@@@@
* THE ARAB* THE ARAB* THE ARAB* THE ARAB@@@@EDUCATIONAL, EDUCATIONAL, EDUCATIONAL, EDUCATIONAL, 

CULTURAL AND SCIENTIFIC CULTURAL AND SCIENTIFIC CULTURAL AND SCIENTIFIC CULTURAL AND SCIENTIFIC 

ORGANIZATION (ALESCO)ORGANIZATION (ALESCO)ORGANIZATION (ALESCO)ORGANIZATION (ALESCO)@@@@
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âìÜÈÛaë@òÏbÔrÛaë@òîi�ÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aâìÜÈÛaë@òÏbÔrÛaë@òîi�ÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aâìÜÈÛaë@òÏbÔrÛaë@òîi�ÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aâìÜÈÛaë@òÏbÔrÛaë@òîi�ÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aI@I@I@I@aaaaüüüüì�ØÛì�ØÛì�ØÛì�ØÛHHHH@@@@@@@@
@@@@@@@@

��î�dnÛa@ƒí‰bm��î�dnÛa@ƒí‰bm��î�dnÛa@ƒí‰bm��î�dnÛa@ƒí‰bm@Z@Z@Z@Z مجلس جامعة الدول العربية في دور انعقاده الحادي وافق 
 )2009(قرار رقم ال بموجب تأسيس المنظمةواألربعين على 

 .21/5/1964بتاريخ 
ñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmZZZZ@@@@@@@@25/7/1970  
âb���ÈÛa@Š����í†½aâb���ÈÛa@Š����í†½aâb���ÈÛa@Š����í†½aâb���ÈÛa@Š����í†½aZZZZ@@@@@@@@ عبد اهللا حمد محارب/ادة الدكتورعس   

  1/2/2013 :تاريخ التعيين @@@@@@@@
  1/2/2017 :تاريخ انتهاء التعيين @@@@@@@@

âb��������ÈÛa@@Ší†��������½aâb��������ÈÛa@@Ší†��������½aâb��������ÈÛa@@Ší†��������½aâb��������ÈÛa@@Ší†��������½a@@@@
†Çb�½a†Çb�½a†Çb�½a†Çb�½aZZZZ@@@@@@@@

  
  محمد عبد الباري القدسي/ سعادة الدكتور 

�وא�&1{ � �وא��8وط �=cא�����א�"א� k(�'� !e8�� ��",Eא�� 
�وא��,"م �A�:Bوא�� ���
,�� ������א� �����,�� �D]!�،א���م P'� ���#��وא�

ق�د�$���/16ع�.د/ع.�م��"+�D�kא��0D��l,�����א�&���א���م�
2002.� �

@@@@@@@@
âbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìßâbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìßâbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìßâbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìßZZZZ@@@@@@@@

1− �'�� −:א��8وط�א�
  .لمنظمة بااألعضاء الدول العربية إحدى يكون المرشح متمتعاً بجنسية أن 

 . ال يكون حامال او سبق له جنسية غير عربيةأن 

 . والماليةاإلداريةلمرشح خبرة سابقة فى مجال القيادة  يكون لأن 

 عاما ميالديا كحد    65 عاما ميالديا وال يزيد عن       40 ال يقل سن المرشح عن       أن 

 .أقصى

 . الوظيفةبأعباء يكون قادرا صحيا على القيام أن 
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2− ��J�+
 −:א��8وط�א�
 المجـاالت   إحـدى  فـي  يكون الموشح حاصال على درجة الـدكتوراه         أنيفضل   

 .المتصلة بعمل المنظمة

 يكون المرشح سبق له شغل احد المناصب العليا فى دولته او دولة عربيـة               أن 

   .أخرى

3−  −:�א�
at�H+�א�א
 . المرشحإليها ينتميدم الترشيح من الدولة العضو التى يق 

ستندات الخاصة باسـتيفاء شـروط ومواصـفات         الترشيحات الم  أوراقتتضمن   

 .الوظيفة

يصرف فيه خطته لعمل المنظمة     ) برنامج عمل  (مستقبلييتقدم المرشح بتصور     

 الكبـرى  التقـويم، المـشروعات      أسـاليب ،  واألوليات،  األداءوتصوره لتطوير   

 .المقترحة للوفاء باالحتياجات التربوية والثقافة والعلمية للدول العربية

4− 
�وא�#���qJAvא��J�H:− 
 وبرنامج العمل   - ترد من الدول     ىيقوم المجلس التنفيذي بدراسة الترشيحات الت      

المقدمة من المرشحين، ويرفع المجلس توصية للمؤتمر العام بـشأن الترشـيح         

 .لمنصب المدير العام

ينظر المؤتمر العام فى الترشيح لمنصب المدير العام فى ضوء ما يوصـي بـه                

 .يذي وكذلك برامج المرشحينالمجلس التنف

 ممـن   أكثـر  أو بمرشـح    تلتقي أنويجوز للجنة رؤساء الوفود بالمؤتمر العام        

 .تناولتهم توصية المجلس التنفيذي او من غيرهم

 دسـتور المنظمـة،   أحكـام يصدر المؤتمر العام قراره بتعيين المدير العام وفق          

 . للمؤتمر العامالداخليوالنظام 

 المـؤتمر العـام علـى    يبديه المقدم من المدير العام وما قد عتبر برنامج العمل ي 

 وأنـشطة البرنامج من مالحظات مرجعاً لتقرير المدير العام عن تنفيـذ بـرامج            

 .المنظمة الذى يعرض على المجلس التنفيذي والمؤتمر العام
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@òÏb¦a@Õ�bä½a@pb�a‰†Û@ïiŠÈÛa@Œ×Š½a@òÏb¦a@Õ�bä½a@pb�a‰†Û@ïiŠÈÛa@Œ×Š½a@òÏb¦a@Õ�bä½a@pb�a‰†Û@ïiŠÈÛa@Œ×Š½a@òÏb¦a@Õ�bä½a@pb�a‰†Û@ïiŠÈÛa@Œ×Š½a
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* THE * THE * THE * THE ARABARABARABARAB@@@@CENTER FOR THE CENTER FOR THE CENTER FOR THE CENTER FOR THE 

STUDIES OF ARID ZONES AND STUDIES OF ARID ZONES AND STUDIES OF ARID ZONES AND STUDIES OF ARID ZONES AND 

DRY LANDS (ACSAD)DRY LANDS (ACSAD)DRY LANDS (ACSAD)DRY LANDS (ACSAD)@@@@
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��î�dnÛa@ƒí‰bm��î�dnÛa@ƒí‰bm��î�dnÛa@ƒí‰bm��î�dnÛa@ƒí‰bm@Z@Z@Z@Z  موافقة مجلس جامعة الدول العربية على االتفاقية بموجب قراره
 .3/9/1968 في دور انعقاده الخمسين بتاريخ 2474رقم 

ñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmZZZZ@@@@@@@@25/9/1971  
âb���ÈÛa@Š����í†½aâb���ÈÛa@Š����í†½aâb���ÈÛa@Š����í†½aâb���ÈÛa@Š����í†½aZZZZ@@@@@@@@ رفيق علي صالح/ادة الدكتورعس   

  تم انتخابه لوالية ثانية في،8/2008: تاريخ التعيين @@@@@@@@
  .2012شهر يونيو 

  .2016 شهر يونيو في :تاريخ انتهاء التعيين @@@@@@@@
@âb������ÈÛa@@Ší†������½a@âb������ÈÛa@@Ší†������½a@âb������ÈÛa@@Ší†������½a@âb������ÈÛa@@Ší†������½a@@@@

†Çb�½a†Çb�½a†Çb�½a†Çb�½aZZZZ@@@@@@@@
  

  فتحي الصديق بيرام/ المهندس 

�و � �=cא�"א� !e8�� ��",Eא�� �وא�&1{ �א�����'�)�א��8وط
� �א���م �C�$א�� �א���م �א�����ML,�وא���� ����א%� �����א� 5/�

� �א�:�3,� Ggوא��א� �A�_2/$�د(א(� ،![D� P'� ���#��א_�����وא�
'����D�k+"���0D��)�3א��1,��/��5א� (� �Q�دو��GA)27� (�o���#�13�−
�GAدو����0D��l�)6�(�Yوא�m,nא�#�=��D�k+"��Nhא14/3/2004

)24�(�o���#�15−16/10/2003.� �
@@@@@@@@

âbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìßâbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìßâbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìßâbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìßZZZZ@@@@@@@@
  .شهادة دكتوراه فى العلوم الزراعية فى احد مجاالت عمل المركز 

 ذات صلة بمهام المركز ال تقل عـن         إدارية أو مؤسسات علمية    إدارةخبرة فى    

 . فى مجال اختصاصهاألبحاثونشر عدد من عشر سنوات 

 . اللغتين االنجليزية او الفرنسيةواحديالعربية  اللغة أجادة 

 .ال يزيد عمره عن خمسة وخمسين عاماً 
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†Çb�½a@âbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìß†Çb�½a@âbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìß†Çb�½a@âbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìß†Çb�½a@âbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìßZZZZ@@@@@@@@
، وخبرة فنيـة    شهادة دكتوراه فى العلوم الزراعية فى احد مجاالت عمل المركز          

 لمدة ال تقل عن سبع سنوات، او شهادة ماجستير فى احد مجاالت عمل              وإدارية

  .. لمدة ال تقل عن عشر سنواتوإدارية وخبرة فنية المركز

 األبحاث سنوات ونشر عدد من      خمس علمية ال تقل عن      إدارة مؤسسة خبرة فى    

 .فى مجال اختصاصه

 . اللغتين االنجليزية او الفرنسيةوإحدى اللغة العربية أجادة 

 .زيد عمره عن خمسة وخمسين عاماًيال  
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* THE ARAB* THE ARAB* THE ARAB* THE ARAB@@@@LABOUR LABOUR LABOUR LABOUR 

ORGANIZATION (A.L.O.)ORGANIZATION (A.L.O.)ORGANIZATION (A.L.O.)ORGANIZATION (A.L.O.)@@@@
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òîiŠÈÛa@ÝàÈÛa@òàÄäßòîiŠÈÛa@ÝàÈÛa@òàÄäßòîiŠÈÛa@ÝàÈÛa@òàÄäßòîiŠÈÛa@ÝàÈÛa@òàÄäß@@@@@@@@
  
  

��î�dnÛa@ƒí‰bm��î�dnÛa@ƒí‰bm��î�dnÛa@ƒí‰bm��î�dnÛa@ƒí‰bm@Z@Z@Z@Z  *          وافق المؤتمر األول لوزراء العمـل والـشؤون االجتماعيـة
 علـى الميثـاق     12/1/1965العرب الذي عقد في بغداد فـي        

العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية بإنـشاء منظمـة          
 كمنظمة متخصصة فـي إطـار جامعـة الـدول           العمل العربية 

  .العربية تعني بشؤون العمل والعمال
الثالـث   كما وافق مجلس جامعة الدول العربية في دور انعقاده* 

 على  21/1/1965 بتاريخ   2102واألربعين بموجب قراره رقم     
 .  الميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية

ñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmZZZZ@@@@@@@@15/9/1972  
âb���ÈÛa@Š��í†½aâb���ÈÛa@Š��í†½aâb���ÈÛa@Š��í†½aâb���ÈÛa@Š��í†½aZZZZ@@@@@@@@ فايز علي المطيري /األستاذ سعادة  

   2015 مايو: تاريخ التعيين @@@@@@@@
  2019 مايو :هاء التعيينتاريخ انت @@@@@@@@

âb��������ÈÛa@@Ší†��������½aâb��������ÈÛa@@Ší†��������½aâb��������ÈÛa@@Ší†��������½aâb��������ÈÛa@@Ší†��������½a@@@@
†Çb�½a†Çb�½a†Çb�½a†Çb�½aZZZZ@@@@@@@@

  
  حيدر أبشر محمد الطاهر/ لسيدا 

�א����� � �(�'� !e8�� ��",Eא�� �وא�&1{ �وא��8وط �=cא�"א
���C�$א�� �א���م �وא���� �א���م ،������א���!�א� �����P'� ���#�وא�

![D� �א���م ��,������א�&�� 0D�� lא��D�k+"��)1561� (�Y�دو��GA
�.�o���#�18−25/4/2015)�42(א���د��� �

@@@@@@@@
k–äß@ÝÌ’Û@bçŠÏaìm@lìÜĐ½a@ÁiaìšÛak–äß@ÝÌ’Û@bçŠÏaìm@lìÜĐ½a@ÁiaìšÛak–äß@ÝÌ’Û@bçŠÏaìm@lìÜĐ½a@ÁiaìšÛak–äß@ÝÌ’Û@bçŠÏaìm@lìÜĐ½a@ÁiaìšÛaâbÈÛa@Ší†½a@âbÈÛa@Ší†½a@âbÈÛa@Ší†½a@âbÈÛa@Ší†½a@ZZZZMMMM@@@@@@@@

 عربي  أب فى المنظمة ومن     األعضاء الدول العربية    احديان يكون حامال لجنسية      . 1

 .الجنسية

 يتفق مع اختصاصات ومهام المنظمة المتعلقة بقـضايا         جامعيحاصال على مؤهل     . 2

 .العمل
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 . تكون له خبرة فى مجاالت تتصل بعمل المنظمة ال تقل عن خمسة عشر عاماأن . 3

 ويكون له مهارات متميزة فـى       اإلداريةيتمتع بالكفاءة الفنية والقدرة على القيادة        . 4

 .التفاوض والعالقات الدولية

بتفرغ كامل فى المنظمة خالل فترة واليته وال يجوز الجمع بين عمله فى              يعمل   أن . 5

 . باجرأخرالمنظمة وبين اى عمل 

 .او الفرنسيةاالنجليزية و  العربيةإجادة اللغة . 6

 قامـت عليـه مؤسـسات العمـل العربـي           التي واألسس القوميالتزامه بالعمل    . 7

 .المشترك

 .اال يكون متزوجا من أجنبية . 8

 احـدي  الـدول العربيـة او فـى         احدي المناصب القيادية فى      تولى احد  أنسبق   . 9

 .المنظمات او المؤسسات الدولية

 .يتم ترشيحه من قبل وزارة العمل عن طريق وزارة الخارجية . 10

 .اال يكون المدير العام او المدير العام المساعد من جنسية واحدة . 11

 �v������Gא�=:�,C�!������Mא����A�����)k)��6و�2(�=����t���H
�"א���א��g�P��'�
��QAh3�k,Lم�و�� .א�����א�
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 عربي  أب فى المنظمة ومن     األعضاء الدول العربية    احدي يكون حامال لجنسية     أن . 1

 .الجنسية

 يتفق مع اختصاصات ومهام المنظمة المتعلقة بقـضايا         جامعيحاصال على مؤهل     . 2

 .العمل

 .أعوامفى مجاالت تتصل بعمل المنظمة ال تقل عن عشر  تكون له خبرة أن . 3

 .عاماً وقت انتخابه) 55(اال يزيد عمره عن  . 4

 .اإلداريةية والقدرة على القيادة يتمتع بالكفاءة الفن أن . 5
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 يعمل بتفرغ كامل فى المنظمة خالل فترة واليته وال يجوز الجمع بين عمله فى               أن . 6

 . باجرأخرالمنظمة وبين اى عمل 

 .للغة العربية واالنجليزية او الفرنسيةإجادة ا . 7

 .القوميالتزامه بالعمل  . 8

 .اال يكون متزوجا من أجنبية . 9

 .األعمال وأصحاب العمال فريقيبالتناوب بين يتم ترشيحه  . 10

 . سنوات وال يجوز التجديد له لفترة والية جديدةأربع لمدة انتخابهيتم  . 11

 �v������Gא�=:�,C�!������Mא����A�����"א���א�)��7و�2(�=�g�P��'�k(�����t���H

 .و��QAh3�k,Lא�$���Cא�����א���م�
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òîÇa‰ŒÛa@òîàänÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aòîÇa‰ŒÛa@òîàänÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aòîÇa‰ŒÛa@òîàänÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aòîÇa‰ŒÛa@òîàänÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½a@@@@@@@@
@@@@@@@@

* THE ARAB* THE ARAB* THE ARAB* THE ARAB@@@@ORGANIZATION ORGANIZATION ORGANIZATION ORGANIZATION 

AGRICULTURAL AGRICULTURAL AGRICULTURAL AGRICULTURAL 

DEVELOPMENT (AOAD)DEVELOPMENT (AOAD)DEVELOPMENT (AOAD)DEVELOPMENT (AOAD)@@@@
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òîÇa‰ŒÛa@òîàänÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aòîÇa‰ŒÛa@òîàänÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aòîÇa‰ŒÛa@òîàänÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aòîÇa‰ŒÛa@òîàänÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½a@@@@@@@@
  

  

��î�dnÛa@ƒí‰bm��î�dnÛa@ƒí‰bm��î�dnÛa@ƒí‰bm��î�dnÛa@ƒí‰bm@Z@Z@Z@Z@@@@@@@@ء المنظمـة   إنشاافق مجلس جامعة الدول العربية على اتفاقية        و

الثالـث  العـادي    فـي دور انعقـاده       2635قراره رقم   بموجب  

 .  11/3/1970والخمسين بتاريخ 

ñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmZZZZ@@@@@@@@27/9/1972  
âb����ÈÛa@Š��í†½aâb����ÈÛa@Š��í†½aâb����ÈÛa@Š��í†½aâb����ÈÛa@Š��í†½aZZZZ@@@@@@@@ طارق بن موسى الزدجالي/ادة الدكتورعس   

  2009 مايو 1: تاريخ التعيين @@@@@@@@
    2017ابريل : الثانيةالوالية تاريخ انتهاء  @@@@@@@@

Ší†��������½aŠí†��������½aŠí†��������½aŠí†��������½aâb��������ÈÛa@@âb��������ÈÛa@@âb��������ÈÛa@@âb��������ÈÛa@@@@@@
†Çb�½a†Çb�½a†Çb�½a†Çb�½aZZZZ@@@@@@@@

  
  أحمد عبد الولي السماوي/ سعادة الدكتور 

�א����� � �(�'� !e8�� ��",Eא�� �وא�&1{ �وא��8وط �=cא�"א
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âbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìßâbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìßâbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìßâbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìßë@ë@ë@ë@@@@@†Çb�½a@âbÈÛa@Ší†½a†Çb�½a@âbÈÛa@Ší†½a†Çb�½a@âbÈÛa@Ší†½a†Çb�½a@âbÈÛa@Ší†½aZZZZ@@@@@@@@
 ال يتجاوز عمر المتقدم لشغل وظيفة المدير العام والمدير العام المساعد عن             أن 

 .عاما عند التعيين) 55(

 .ياًحص يكون الئقاً أن 

 أبحـدر مـن      فى المنظمـة وين    األعضاء الدول   احدي يكون حامال لجنسية     أن 

 غيـر   أخـرى  او يحمل جنسية     أجنبيةعربي الجنسية وان ال يكون متزوجا من        

 .عربية
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فى مجال الزراعـة    ) درجة الدكتوراه ( يكون حاصال على شهادة جامعية عليا        أن 

 , السمكية او المجاالت ذات الصلةأو

 ال  ، التنمية الريفية  الغذائي األمنان تكون له خبرة علمية فى مجاالت الزراعة،          

 . على درجة الدكتوراهحصولهبعد  أعواممنها خمس تقل عن عشرون عام 

 يكون قد تبوأ مناصب ال تقل عن درجة مدير عام او ما يعادلها ولدية خبـرة                 أن 

 . وماليةأدارية

 يتعارض مع حياد واسـتقاللية      حزبي ال يكون ممارسا الى نشاط سياسي او         أن 

 .المنظمة

 اعتبـارات سياسـية او جغرافيـة او         أية دون   القومي يكون ملتزما بالعمل     أن 

 .قطرية

 . الوظيفةبأعباء للقيام تؤهله التي يتمتع بالقدرات القيادية أن 

 . جامعة الدول العربيةوأنظمة يحترم ويلتزم بكافة مواثيق واتفاقيات أن 

 ال يكون قد سبق الحكم عليه فى اى جنايـة او جنحـة مخلـة بالـشرف او           أن 

 .األمانة
@@@@@@@@
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THE ARABTHE ARABTHE ARABTHE ARAB@@@@ATOMIC ENERGY ATOMIC ENERGY ATOMIC ENERGY ATOMIC ENERGY 

AGENCYAGENCYAGENCYAGENCY    (AAEA)(AAEA)(AAEA)(AAEA)    
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òí‰ˆÛa@òÓbĐÜÛ@òîiŠÈÛa@ò÷î�aòí‰ˆÛa@òÓbĐÜÛ@òîiŠÈÛa@ò÷î�aòí‰ˆÛa@òÓbĐÜÛ@òîiŠÈÛa@ò÷î�aòí‰ˆÛa@òÓbĐÜÛ@òîiŠÈÛa@ò÷î�a@@@@@@@@
  
  

��î�dnÛa@ƒí‰bm��î�dnÛa@ƒí‰bm��î�dnÛa@ƒí‰bm��î�dnÛa@ƒí‰bm@Z@Z@Z@Z  استناداً إلى المادة الثانية والخمسين من اتفاقية التعاون العربي
ر االستخدام الطاقة الذرية في األغراض السليمة وفي ضوء قر

 )77( المتخذ في الدورة 4149العربية رقم لدول امجلس جامعة 
، الذي أقر تعديل االتفاقية تم تعديل االتفاقية 26/3/1982بتاريخ 

بمصادقة عشر دول عربية وإنشاء الهيئة  17/8/1988في 
 .العربية للطاقة الذرية

ñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmZZZZ@@@@@@@@15/2/1989.  
âb���ÈÛa@Š��í†½aâb���ÈÛa@Š��í†½aâb���ÈÛa@Š��í†½aâb���ÈÛa@Š��í†½aZZZZ@@@@@@@@ مجيد المحجوب عبد ال/الدكتوراألستاذ ادة عس  

 وتم انتخابه لوالية ثانية في 15/2/2009: تاريخ التعيين @@@@@@@@
15/2/2013.  

  .14/2/2017: تاريخ انتهاء التعيين @@@@@@@@

�א����� � k(�'� !e8�� ��",Eא�� �وא�&1{ �وא��8وط �=cא�"א
�،���hא���D�E,��������א�&���א���م�وא��#����'D�P]!א���م��,��i�Qא�

,��� lא��D�k+"���i�Q�0D)ع.م.ق� :0D��14/27ع�.د� /o�8א�� :��Hم
�.�GA)27�(�o���#�13−14/5/2015دو���Yא���د���)�13−14/5/2015 �

@@@@@@@@
âbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìßâbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìßâbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìßâbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìßZZZZ@@@@@@@@

 . فى العلوم او الهندسةالدكتوراهحاصال على شهادة  

 . موثقة رسميا فى مجال العلوم الذرية او تطبيقاتهاأبحاثله  

 تطبيقاتهـا بعـد الحـصول علـى         له خدمة فى مجاالت العلوم الذرية او       

 . سنة15 لمدة ال تقل عن الدكتوراه

 أقـسام  مؤسسات او مراكـز او       أدارة سنوات فى    7له خبرة ال تقل عن       

 .علمية متخصصة بالعلوم الذرية او تطبيقاتها

 . تامةإجادة اللغة االنجليزية إجادة 
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 .ة عربي الجنسيأب فى الهيئة ومن األعضاء الدول إحدىحاصال لجنسية  

 أجنبيـة  تزوج من    أذاويبطل تعيينه   ) غير عربية  (أجنبيةغير متزوج من     

 .خالل خدمته فى الهيئة

 . وظيفتهأداء التى تعيقه عن اإلمراضسليماً من  

 تـم   أو األمانة أولم يسبق الحكم عليه فى جناية او جنحة مخلة بالشرف            

 . جزائيةألسبابفصله من وظيفة سابقة 

 من الالئحة التنفيذية للنظام     27ين الواردة بالمادة    مستوفيا لمتطلبات التعي   

  . المنظمات العربية المتخصصةلموظفي الموحد األساسي

  
@@@@@@@@



òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Šíbäí@2016 - 41 -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

åí†ÈnÛaë@òîÇbä–Ûa@òîàänÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aåí†ÈnÛaë@òîÇbä–Ûa@òîàänÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aåí†ÈnÛaë@òîÇbä–Ûa@òîàänÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aåí†ÈnÛaë@òîÇbä–Ûa@òîàänÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½a@@@@@@@@
  

ARABARABARABARAB@@@@INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL 

DEVELOPMENTDEVELOPMENTDEVELOPMENTDEVELOPMENT    AND MINING AND MINING AND MINING AND MINING 

ORGANIZATION (AIDMO)ORGANIZATION (AIDMO)ORGANIZATION (AIDMO)ORGANIZATION (AIDMO)    
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Çbä–Ûa@òîàänÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aÇbä–Ûa@òîàänÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aÇbä–Ûa@òîàänÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aÇbä–Ûa@òîàänÜÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½aåí†ÈnÛaë@òîåí†ÈnÛaë@òîåí†ÈnÛaë@òîåí†ÈnÛaë@òî  
  

��î�dnÛa@ƒí‰bm��î�dnÛa@ƒí‰bm��î�dnÛa@ƒí‰bm��î�dnÛa@ƒí‰bm@Z@Z@Z@Z  أنشئت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بموجب قرار
 الصادر بتاريخ 1056المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 

، نتيجة لدمج مهام كل من المنظمة العربية للثروة 6/7/1988
المعدنية والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بعد حلهما 

حيث تم تعديل اتفاقية . المنظمة العربية للتنمية الصناعيةبمهام
إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية في الدورة االستثنائية 
لمجلس المنظمة العربية للتنمية الصناعية في بغداد بتاريخ 

17/1/1990. 
ñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmZZZZ@@@@@@@@17/1/1990 المنظمة العربية ( تاريخ دمج المنظمات الثالثة

تنمية الصناعية، المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس، لل
  ).المنظمة العربية للثروة المعدنية

âb���ÈÛa@Š��í†½aâb���ÈÛa@Š��í†½aâb���ÈÛa@Š��í†½aâb���ÈÛa@Š��í†½aZZZZ@@@@@@@@ عادل صقر الصقر / األستاذ  
  2/11/2014 :تاريخ التعيين @@@@@@@@
    1/11/2018 :تاريخ انتهاء التعيين @@@@@@@@

Š��í†½aŠ��í†½aŠ��í†½aŠ��í†½a@@@@âb���ÈÛaâb���ÈÛaâb���ÈÛaâb���ÈÛa@@@@
†Çb�½a†Çb�½a†Çb�½a†Çb�½aZZZZ@@@@@@@@

  

�א� � �وא�&1{ �وא��8وط �=cא�����א�"א� �(�'� !e8�� ��",E
،��C��(א�� ����#,�� ������א� �����,�� �C�$א�� �א���م �وא���� �א���م
�0D��lא��D�k+"�������,��Nh�=�#א��m,nא�![D�P'����#�وא�

�#="��o���#�2014�.�u'��"�)�א����ط�−��GA)47دو���Yא���د���)�814(
����23(دو���GA��Q)��D�k+"���0D��)�440���:A�2א���1א���''�Pא_�

����o���#�2014"��"�)��א����ط− �
âbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìßâbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìßâbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìßâbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìßZZZZ@@@@@@@@

• PC�!:�א���������!�C���S�GA���,�C����:− 
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 .الدكتوراه سنوات اذا كان من حملة 5 

 . سنوات اذا كان من حملة الماجستير10 

 . سنة اذا كان من حملة البكالوريوس15 

 .�#�#��T�����A����=و����G,C����Dא�:��د� •
• #�������������Tא�����'������+����D}C������[��������C�!��cא"�����א�:��5����������,D�א�

 .وא��و���
 .�אم�א��%"|(�#:�Pא%# •
�و��وא��S�GAل •��:#,'�GA��/��8א�����א��!�C�. 
• ���tH2'�م�:�م�א�����������������"�E#��Y��V��Yא�hא�����و�}�#%���'���א���������2دא��א_�����א�

�v,'�����$#"�Zא��'�v$���"א�د�و���#(�אم�א��ووא%������א�'��������א�3�#��א��د�
وא�#�������j���א�د�'�����ذא"'�VA"�و������ .������א���������)����Cא�

• ��������������q(�Rل���n�}��'م���אن���"ن��Sل��k(�'�!e8��P'�q(Rא�����א�
��C�$م�א��� ).)��,FA2א��������k(�'�!e8��Pא�����א�

�Da,�����אو�و •�$%&'�P'������:��56א"+�G,C�!c�3����L)��,FA2.( 
  

†Çb�½a@âbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìß†Çb�½a@âbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìß†Çb�½a@âbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìß†Çb�½a@âbÈÛa@Ší†½a@pbÐ•aìßZZZZ@@@@@@@@
• PC�!:�א���������!�C���S�GA���,�C����:− 

 . سنوات اذا كان من حملة الدكتوراه3 

 . سنوات اذا كان من حملة الماجستير7 

 . سنة اذا كان من حملة البكالوريوس10 

�א���� •�c�(#א��3א��GAد�����D��=�zو'��س�و����A����=���T#�#��. 
 .�אم�א��%"|(�#:�Pא%# •
• ���GA��/��8א��������A���[��������C!�א����������S�GAل�و'&��א��و��وא��دو�א

V�$#א��GAو. 
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• �1h�=���������A���Tg"���'א;��Eوא��א'��و'#��'. 
• ���tH2'�م�:�م�א�����������������"�E#��Y��V��Yא�hא�����و�}�#%���'���א���������2دא��א_�����א�

�#(�אم����',�vوא%���$#"�Zא��'�v$���"א�د�و���א�������وא�'��������א�3�#��א��د�
وא�#�������j���א�د�'�����ذא"'�VA"�و������ .������א���������)����Cא�

��ل����א�$����C�"ن��Sل��k(�'�!e8��P'�q(Rא�����א���م�������2ن •n�}���'�
��C�$م�א��� ).�q(R)��,FA2א��������k(�'�!e8��Pא�����א�

• '�P'������:��56א"+�G,C�!c�3����Lאو�و�����,Da��$%&)��,FA2.( 
@@@@@@@@
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òîiŠÈÛa@ñcŠ½a@òàÄäßòîiŠÈÛa@ñcŠ½a@òàÄäßòîiŠÈÛa@ñcŠ½a@òàÄäßòîiŠÈÛa@ñcŠ½a@òàÄäß@@@@@@@@
@@@@@@@@

THE ARAB WOMEN THE ARAB WOMEN THE ARAB WOMEN THE ARAB WOMEN 
ORGANIZATIONORGANIZATIONORGANIZATIONORGANIZATION@@@@@@@@
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òîiŠÈÛa@ñcŠ½a@òàÄäßòîiŠÈÛa@ñcŠ½a@òàÄäßòîiŠÈÛa@ñcŠ½a@òàÄäßòîiŠÈÛa@ñcŠ½a@òàÄäß    
@@@@@@@@

��î�dnÛa@ƒí‰bm@��î�dnÛa@ƒí‰bm@��î�dnÛa@ƒí‰bm@��î�dnÛa@ƒí‰bm@@Z@Z@Z@Z بتاريخ 1426االجتماعي بقراره رقم موافقة المجلس االقتصادي و 
 وموافقة مجلس جامعة الدول العربية رقم 68/د, 12/9/2001

 .10/9/2001 بتاريخ 116الصادر عن الدورة  6126
ñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmZZZZ  2003مارس  

Š��í†½aŠ��í†½aŠ��í†½aŠ��í†½aññññßb���ÈÛa@ßb���ÈÛa@ßb���ÈÛa@ßb���ÈÛa@òòòòZZZZ  مرفت التالوى/ سعادة السفيرة 

 2014األول من يونيو : تاريخ التعيين  

 :   تاريخ انتهاء التعيين  

Ší†½aŠí†½aŠí†½aŠí†½aññññßb�ÈÛa@ßb�ÈÛa@ßb�ÈÛa@ßb�ÈÛa@òòòò†Çb�½a@†Çb�½a@†Çb�½a@†Çb�½a@ññññZZZZ 
� k(�'� !e8�� ��",Eא�� �وא�&1{ �وא��8وط �=cא������א�"א�

� �������'���א������א� �א���2 ،�![D�P'����#�א�m,nא@�G,Cوא�
��"م� ���_5א�6 �:C� Nhא�� m'�;א� �QC��#+א� GA� �����,�

22/2/2012. 
� P'�!/�k(�'�!e8����",Eא���وא��8وط�وא�&1{�=cא�"א:−�

� �وא��א'� ��E)#א�� ���א��6 �'���א� �א����� k6��−א������� k6و���
���א6 �'���وא�دא���،א� �א����� �وא�8&ون ����'",��وא� �א��)�ل ���

�![D�P'����#��وא� �����,��G,C@א�m,nא�1א�D�k+"���0D��
�.�GA�8/3/2004א+#����QCא�V[���:C�Nhو��"م�)5( �

@@@@@@@@
Ší†½a@pbÐ•aìßŠí†½a@pbÐ•aìßŠí†½a@pbÐ•aìßŠí†½a@pbÐ•aìßññññßbÈÛa@ßbÈÛa@ßbÈÛa@ßbÈÛa@òòòòZZZZ@@@@@@@@
 فـى  األعـضاء  الدول العربيـة  احدي تكون المرشحة متمتعة بجنسية   أن 

 .المنظمة

 . فى دولة المقر خالل مدة واليتهااإلقامةلمرشحة قادرة على  تكون اأن 

 . سنة ميالدية40اال يقل سن المرشحة عن  
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òßbÈÛa@ñŠí†½a@k–ä½@òiìÜĐ½a@ñ�¨aë@pýçû½aòßbÈÛa@ñŠí†½a@k–ä½@òiìÜĐ½a@ñ�¨aë@pýçû½aòßbÈÛa@ñŠí†½a@k–ä½@òiìÜĐ½a@ñ�¨aë@pýçû½aòßbÈÛa@ñŠí†½a@k–ä½@òiìÜĐ½a@ñ�¨aë@pýçû½aZZZZMMMM@@@@@@@@
 او المـرأة  فى شؤون األقل جامعية على   إجازة تكون المرشحة حائزة على      أن . 1

 .قتصاد او القانونفى العلوم االجتماعية او العلوم السياسية او اال

 يكون لدى المرشحة خبرة ال تقل عن عشر سـنوات فـى مجـال العمـل                 أن . 2

 او الـدولي  العربي او اإلقليمي على المستوى  المرأةالخاص والمباشر بقضايا    

 .األقل الدول العربية على إحدىفى 

 مؤسـسة او    إدارةان يكون لدى المرشحة خبرة ال تقل عن عشر سنوات فى             . 3

 .ظمة يزيد عدد العاملين فيها على العشرين شخصاًمديرية او من

 اللغتين االنجليزيـة او     إحدىتاماً وكذلك    تتقن المرشحة اللغة العربية اقاناً       أن . 4

 قيمـة مـضافة     أجنبيـة  مـن لغـة      أكثر إتقان، ويكون   األقلالفرنسية على   

 .للمرشحة
òÜ™bÐ½a@�íbÈßòÜ™bÐ½a@�íbÈßòÜ™bÐ½a@�íbÈßòÜ™bÐ½a@�íbÈßZZZZMMMM@@@@@@@@

فيات للـشروط العامـة     يفضل المجلس التنفيذي بين سائر المرشحات المستو       . 1

 فـى مجـال قـضايا       األطول، السابقة بناء على الخبرة      1المتكررة فى الفقرة    

 .واإلقليمي الدولي وكذلك التعاون المرأة

الالتي قـد   ينظر المجلس كذلك فى المهارات القيادية للمرشحات السيما منهن           . 2

يبـدى  ، و الدولي او   اإلقليمي مناصب عليا فى دولهن او على المستوى         تبوأن

 وعلـى  اإلطـراف  التعاون المتعـدد  إدارةاهتماما خاصاً بقدرة كل منهن على      

 قواعد محترفة للتعامل مع سائر الجهات الشريكة للمنظمة كما سـائر            إرساء

 .المتعاونين معها والمعنيين بانشتطها

 لمـن   األفـضلية فى مجال تساوى المرشحات فى الكفاءات والخبرات تكـون           . 3

 فى اى من االختصاصات المذكورة فـى الفقـرة          األعلى تحمل الدرجة العلمية  

 ".المؤهالت والخبرة المطلوبة لمنصب المديرة العامة" من باب األولى

4@N@N@N@N    والمـداورة فـى مـا بـين الـدول           الجغرافي التوزيع   مبدأييراعى المجلس 

 . فى المنظمةاألعضاء



òîiŠÈÛa@pa…b¤üaë@pbàÄä½a@ñ‰a…g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Šíbäí@2016 - 51 -

تم  مقابالت مع مجموعة صغيرة من المرشحات وإجراءيمكن للمجلس ان يقرر  
 . من بين الترشيحاتأوليةاختيارها بصورة 

يمكن " لالعتماد األعلىيرفع المجلس التنفيذي اسم المرشحة المعنية الى المجلس  
 لهذه األعلىان يتم االعتماد من خالل قرار جوال دونما الحاجة النعقاد المجلس 

 ".الغاية
@@@@@@@@

@�íbÈ½a@�íbÈ½a@�íbÈ½a@�íbÈ½aOOOO@@@@a†Û@òßbÈÛa@ñŠí†½a@köbã@óÏ@òiìÜĐ½a@pýçû½aëa†Û@òßbÈÛa@ñŠí†½a@köbã@óÏ@òiìÜĐ½a@pýçû½aëa†Û@òßbÈÛa@ñŠí†½a@köbã@óÏ@òiìÜĐ½a@pýçû½aëa†Û@òßbÈÛa@ñŠí†½a@köbã@óÏ@òiìÜĐ½a@pýçû½aëwßa�Ûaë@ÁîĐ‚nÛa@ñŠöwßa�Ûaë@ÁîĐ‚nÛa@ñŠöwßa�Ûaë@ÁîĐ‚nÛa@ñŠöwßa�Ûaë@ÁîĐ‚nÛa@ñŠö@@@@@@@@
wßa�Ûaë@ÁîĐ‚nÛa@ñŠöa†Û@òßbÈÛa@ñŠí†½a@köbãwßa�Ûaë@ÁîĐ‚nÛa@ñŠöa†Û@òßbÈÛa@ñŠí†½a@köbãwßa�Ûaë@ÁîĐ‚nÛa@ñŠöa†Û@òßbÈÛa@ñŠí†½a@köbãwßa�Ûaë@ÁîĐ‚nÛa@ñŠöa†Û@òßbÈÛa@ñŠí†½a@köbãMMMM@@@@@@@@

 pýçû½apýçû½apýçû½apýçû½aZZZZ     األقل على أولىدرجة جامعية. 
 ÜÛaÜÛaÜÛaÜÛa����������������pbÌpbÌpbÌpbÌZZZZ@@@@@@@@@@@@أخرى أجنبية اللغة العربية ولغة أجادة. 
 ¨a¨a¨a¨a������������pa�pa�pa�pa�ZZZZ    البرامجوإعداد من الخبرة فى مجال التخطيط األقل على أعوامعشرة . 
 pa‰†ÔÛapa‰†ÔÛapa‰†ÔÛapa‰†ÔÛa@Z@Z@Z@Z 

 المنظمة والمهام المنوطة بها ومجـاالت نـشاطها وسياسـاتها           بأهداف معرفة تامة  -
  .العامة

 .المعرفة باستخدام تقنيات االتصال المعاصرة -
 السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية فى الـدول العربيـة          باألوضاع اإللمام -

 . وظيفتهبأعباء فى االعتبار عند القيام األوضاعليكون قادرا على اخذ هذه 
 . والوحدات التى تتبع الدائرة التى يشرف عليهااإلداراتالقدرة على التنسيق بين  -
 العمل مع فريق وتوجيهـه وتحفيـزه        إدارةان تكون له قدرات قيادية ومهارات فى         -

 .وخلق جو من التعاون بين العاملين فى الدائرة
 . ومتابعة االنجازاتاألهدافالقدرة على تخطيط وتحديد  -
واعتمادها بالتشاور مـع    والمشروعات التى يشرف عليها     قييم البرامج   القدرة على ت   -

 . لتنفيذهاالزمنيالمديرة العامة ومتابعة الجدول 
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@òiìÜĐ½a@pýçû½aë@�íbÈ½a@òiìÜĐ½a@pýçû½aë@�íbÈ½a@òiìÜĐ½a@pýçû½aë@�íbÈ½a@òiìÜĐ½a@pýçû½aë@�íbÈ½a@@@@@@@@
òßbÈÛa@ñŠí†½a@köbã@óÏòßbÈÛa@ñŠí†½a@köbã@óÏòßbÈÛa@ñŠí†½a@köbã@óÏòßbÈÛa@ñŠí†½a@köbã@óÏ@@@@ñŠöa†ÛñŠöa†ÛñŠöa†ÛñŠöa†ÛßìÜÈ½aë@Þb–müa@ßìÜÈ½aë@Þb–müa@ßìÜÈ½aë@Þb–müa@ßìÜÈ½aë@Þb–müa@òí‰a…⁄aë@òîÛb½a@æëû’Ûaë@òîmbòí‰a…⁄aë@òîÛb½a@æëû’Ûaë@òîmbòí‰a…⁄aë@òîÛb½a@æëû’Ûaë@òîmbòí‰a…⁄aë@òîÛb½a@æëû’Ûaë@òîmbNNNN@@@@@@@@

 @pýçû�½a@pýçû�½a@pýçû�½a@pýçû�½aZZZZ    مجـال االتـصاالت وتكنولوجيـا        فـى  األقـل  على   أولى درجة جامعية 
 . العامةاإلدارة أعمالالمعلومات او 

 ÌÜÛaÌÜÛaÌÜÛaÌÜÛa��������������������pbpbpbpbZZZZ   أخرى أجنبية اللغة العربية ولغة إجادة. 
 ¨a¨a¨a¨a��������������������������������ññññZZZZ لهعم من الخبرة فى مجال األقل على أعوام   عشرة. 
 pa‰†ÔÛapa‰†ÔÛapa‰†ÔÛapa‰†ÔÛa@Z@Z@Z@Z 

عاون معهـا    الت وأسلوب واختصاصاتها   واإلقليميةاً جيداً يعمل المنظمات الدولية      لماما -
 . العربية من دعمالمرأة وما يمكن ان تقدمه لمنظمة إمكانياتهاواالستفادة من 

القدرة على تمثيل المنظمة فى االجتماعات المختلفة وعرض وجهة نظرهـا كتابـة              -
 .وشفوياً

 . والوحدات التى تتبع الدائرة التى يشرف عليهااإلدارات القدرة على التنسيق بين  -
 .تقنيات االتصال المعاصرةالمعرفة باستخدام  -
 . التام بجميع التعليمات واللوائح والقواعد التى تحكم العمل فى دائرتهاإللماملقدرة على  -
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pbßìÜÈ½aë@Þb–müa@pbîuìÛìäØnÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½apbßìÜÈ½aë@Þb–müa@pbîuìÛìäØnÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½apbßìÜÈ½aë@Þb–müa@pbîuìÛìäØnÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½apbßìÜÈ½aë@Þb–müa@pbîuìÛìäØnÛ@òîiŠÈÛa@òàÄä½a@@@@@@@@
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î�dnÛa@ƒí‰bmî�dnÛa@ƒí‰bmî�dnÛa@ƒí‰bmî�dnÛa@ƒí‰bm��������@Z@Z@Z@Z 10تاريخ ) 116(جامعة الدول العربية في اجتماعه  وافق مجلس 
 على إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال 2001سبتمبر

اعي لجامعة والمعلومات، وقرار المجلس االقتصادي واالجتم
 الخاص بالموافقة على 2001 سبتمبر12 الدول العربية بتاريخ

 .يات االتصال والمعلوماتإنشاء المنظمة العربية لتكنولوج
ñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmñŠ�‘bj½a@ƒí‰bmZZZZ  2008يناير  
âb���ÈÛa@´ßþaâb���ÈÛa@´ßþaâb���ÈÛa@´ßþaâb���ÈÛa@´ßþaZZZZ   محمد بن عمر / المهندسسعادة 

  1/1/2016: التعينتاريخ   
 31/12/2019: انتهاء التعينتاريخ   
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âbÈÛa@@´ßþa@pbÐ•aìßâbÈÛa@@´ßþa@pbÐ•aìßâbÈÛa@@´ßþa@pbÐ•aìßâbÈÛa@@´ßþa@pbÐ•aìßZZZZ@@@@@@@@

 فـى مجـال االتـصاالت       كون صاحب شهادات جامعيـة متخـصص       ي أن 

 العامـة واالقتـصاد او الحقـوق او         اإلدارةوتكنولوجيات المعلومات او    

 . المناسبةاألخرىختصاصات العالقات الدولية او اال

 خبرة مهنية معمقة فى مجال االتصاالت وتكنولوجيـات          يكون صاحب  أن 

 . ستة15المعلومات والقطاعات المرتبطة بها ال تقل عن 

 مـسؤوليات رياديـة      قد تقلد مناصب رفيعة فى بلده ومـارس        كون ي أن 

 .وقيادية فى هذا القطاع
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 المؤسـسات والمنظمـات     ةإدار خبرة ومعرفة مختلفة فى       يكون لديه  أن 

 القطـاع   وإداراتوالموارد البشرية والماليـة والعمـل فـى مؤسـسات           

 . والخاصالحكومي

 والعربية  واإلقليمية خبرة ومعرفة معمقة بالمنظمات الدولية        يكون لديه  أن 

 .المتخصصة العاملة فى قطاع االتصاالت وتكنولوجيات المعلومات

ت تنظيم االتصاالت ومؤسـسات   خبرة ومعرفة بعمل هيئا  ان يكون صاحب   

 خـدمات تكنولوجيـات االتـصال       ومـزودي  االتصاالت   مشغليوشركات  

 . المرتبط بذلكالحكوميوالمعلومات والقطاع 
@@@@@@@@
@@@@@@@@
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