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الباب األول األهداف والوسائل
الفصل األول – تكوٌن المنظمة العربٌة للتربٌة وأهدافها
المادة ()1
المنظمة العربٌة للتربٌة منظمة تربوٌة نقابٌة عربٌة دٌمقراطٌة مستقلة ذات شخصٌة اعتبارٌة
ٌمثلها رئٌسها .
المادة ()2
تتكون المنظمة العربٌة للتربٌة من منظمات المعلمٌن والتربوٌٌن والعاملٌن فً المجال التربوي
فً الدول العربٌة المنتسبٌن الٌــها.
المادة()3
مقر المنظمة العربٌة للتربٌة فً القدس( عاصمة دولة فلسطٌن) وبسبب االحتالل الصهٌونً،
ٌكون مقرها مؤقتا ً فً بٌروت( عاصمة الجمهورٌة اللبنانٌة ) وٌجوز نقله بقرار من المؤتمر أو
المجلس الى أٌة دولة عربٌة أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك .
المادة()4
تعمل منظمة الدولة التً تستضٌف المقر على تقدٌم التسهٌالت والمساعدات ،واتخاذ اإلجراءات
الالزمة لدى الجهات الرسمٌة ،التً تمكن المنظمة العربٌة للتربٌة من القٌام بمهامها  ،بموجب اتفاق
ٌتم بٌن الرئاسة والمنظمة المضٌفة .
المادة()5
تعمل المنظمة العربٌة للتربٌة على تنفٌذ األهداف الواردة فً المادة الخامسة مـن القانون
االساس  ،وٌتخذ مجلس األمناء القرارات والوسائل الكفٌلة بتنفٌذها بما ٌنسجم مع المادة السابعة من
القانون األساس أٌضا ً .

الفصل الثانً – وسائل تحقٌق األهداف
المادة ()6
 - 1استثمار األموال المنقولة وغٌر المنقولة فً مشارٌع بما ٌحقق أهداف المنظمة العربٌة
للتربٌة.
 - 2تنظٌم الفعالٌات واالنشطة التً تؤدي الغرض.
 - 3عقد االتفاقات التً تدعم المنظمة وتحقق اهدافها.
 - 4توطٌد العالقات بٌن المنظمات األعضاء ،والتربوٌٌن ،ومع المنظمات التربوٌة العربٌة
والدولٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة بما ٌحقق أهداف المنظمة العربٌة للتربٌة وال ٌتعارض مع
اهدفها.
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الباب الثاني اللضويم وواجباتها
الفصل األول – شروط العضوٌة
المادة()7
ً
ٚشزسغ ف ٙانًُظًخ انز ٙرسغت ف ٙأٌ ركٌٕ ػعٕا ف ٙانًُظًخ انؼسثٛخ نهزسثٛخ يب ٚه: ٙ
 -1أٌ رهزصو ثبنقبٌَٕ األظبض ٔانُظبو انداخه ٙنهًُظًخ.
 -2اٌ ال ٚزؼبزض قبََٕٓب االظبض َٔظبيٓب انداخهٔ ٙأْداف انًُظًخ.
 -3أٌ ركٌٕ قٛبارٓب يًمهخ رًمٛيً سػٛب ً ألػعبآب ف ٙأنزٓب ٔيُزتجخ قبََٕبً.
 -4أٌ رهزصو ثزُفٛر انقسازاد انصبازح ػٍ رشكٛيد انًُظًخ انؼسثٛخ نهزسثٛخ .
 -5أٌ رهزصو ثدفغ اال زساكبد ف ٙيٕػدْب انًقسز .
المادة ()8
 .1رزقدو انًُظًخ انز ٙرسغت ف ٙػعٕٚخ انًُظًخ انؼسثٛخ نهزسثٛخ ثطهت إنٗ يجهط األيُبء ،
يسفق ثقبََٕٓب َٔظبيٓب ٔػدا أػعبآب ( يشفٕع ثبنًعزُداد انسظًٛخ انز ٙرؤكد ذنك ٔفقب ً
نإلجساءاد انًؼًٕل ثٓب ف ٙكم أنخ) .
 .2ػهٗ يجهط االيُبء أٌ ٚصــدز قسازاً ثبنقجٕل أ انسفط ٔاثيؽ انًُظًخ ثبنقساز.
 .3نهًُظًخ حق االظزئُبف ندٖ انًجهط ف ٙحبل زفط يجهط االيُبء انطهت.

الفصل الثانً – واجبات المنظمات األعضاء
المادة ()9
تلتزم المنظمات األعضاء بالواجبات التالٌة :
 -1التضامن والتعاون وتوثٌق الروابط األخوٌة فٌما بٌنها .
 -2تنفٌذ قرارات تشكٌالت المنظمة العربٌة للتربٌة والمشاركة فً فعالٌاتها ،والعمل على
تحقٌق أهدافها.
 - 3دمج خطط عمل المنظمة العربٌة للتربٌة فً برامجها وخطط عملها .
 - 4تبلٌغ مجلس األمناء عن كل تغٌٌر فً قانونها أو نظامها وتزوٌدهم بقرارات مؤتمراتها
ومجالسها وتشكٌـل قٌاداتها .
 5دعوة مجلس األمناء لحضور فعالٌاتها ومجالسها ومؤتمراتها وبخاصة االنتخابٌة منها .
 - 6أن تؤدي اشتراكاتها فً كل عام.
 - 7التعرٌف بالمنظمة العربٌة للتربٌة لدى التربوٌٌن والمعلمٌن والمعلمات والجهات ذات
العالقة.
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الفصل الثالث – العقوبات
المادة ()10
اإلخالل بشروط العضوٌة وواجباتها ٌعرض المنظمة العضو الى واحد أو أكثر من اإلجراءات
التالٌة ،بقرار من المجلس بناء على اقتراح من مجلس األمناء :
 1عدم تسدٌد االشتراكات لمدة سنة ( تنبٌه من مجلس امناء ) .
 - 2عدم تسدٌد االشتراكات لمدة سنتٌن ( إنذار من مجلس امناء وعدم المشاركة فً التصوٌت)
 - 3عدم تسدٌد االشتراكات ألكثر من ذلك ( تعلٌق العضوٌة لحٌن تسدٌد االشتركات) .
 - 4عدم تنفٌذ قرارات تشكٌالت المنظمة العربٌة للتربٌة ( تعلٌق العضوٌة لدورة كاملة) .
 - 5غٌاب المنظمة (بدون عذر مقبول) عن حضور اجتماعٌن متتالٌٌن أو أربعة اجتماعات
منفصلة (تعلٌق العضوٌة لدورة كاملة) .
 - 6فقدان المنظمة شرعٌة تمثٌلها للمعلمٌن ( الغاء العضوٌة) .
 - 7خروج المنظمة عن أهداف المنظمة العربٌة للتربٌة ( إلغاء العضوٌة ) .
المادة ( )11
ٌحق للمنظمة التً صدر بحقها قرار مما ورد فً المادة السابقة (

 )10ما ٌلً :

 -1أن تعترض على ذلك خالل ثالثة أشهر من تارٌخ تبلٌغها به مع بٌان أسباب االعتراض .
وٌنظر فً هذا األمر فً أول اجتماع للمجلس .
 - 2للمنظمة التً ٌقرر المجلس إلغاء عضوٌتها ،الحق فً التقدم بطلب الى مجلس األمناء
الستعادة عضوٌتها فً المنظمة العربٌة للتربٌة ٌؤكد زوال األسباب ،وللمجلس المركزي
أن ٌبت فً الطلب بناء على اقتراح مجلس األمناء.
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الفصل الرابع – الحوافز التقدٌرٌة
المادة ()12
ٌحق لمجلس األمناء والمنظمات األعضاء أن تتقدم بمقترح للمجلس ٌتضمن تكرٌم القٌادات
النقابٌة والتربوٌة والمنظمات والشخصٌات العامة وما تراه مناسبا ً ومنح الحوافز التقدٌرٌة التالٌة :
 وسام المنظمة العربٌة للتربٌة. درع المنظمة العربٌة للتربٌة . -شهادة تقدٌر.

المادة ()13
تمنح احدى الحوافز السابقة بموجب ضوابط خاصة ٌضعها مجلس االمناء:
 -1القٌادات التربوٌة والشخصٌات النقابٌة العربٌة والعالمٌة المتمٌزة فً العمل النقابً
والتربوي بما ٌخدم أهداف المنظمة العربٌة للتربٌة .
 - 2المتمٌزٌن من الشخصٌات العامة والمبدعة العربٌة والعالمٌة بما ٌلتقً مع أهداف المنظمة
العربٌة للتربٌة .
 – 3أصحاب المؤلفات واالبحاث العلمٌة والتربوٌة بالغة القٌمة .
 - 4المنظمات الفاعلة ذات التأثٌر فً المنظمة العربٌة للتربٌة .
 -5المساهمٌن والداعمٌن مادٌا اومعنوٌا من المؤسسات واالفراد.
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الباب الثالث
أحكام في رنبم اللنظلم اللعربم لللعربم وتشكبالتها
الفصل األول – المؤتمر العام
المادة()14
المؤتمر العام هو السلطة العلٌا فً المنظمة العربٌة للتربٌة  ،وقراراته ملزمة لتشكٌالتها
وللمنظمات األعضاء.
المادة ()15
ٌختص المؤتمر العام بما ٌلً :
 .1دراسة التقارٌرالمقدمة من مجلس األمناء  ،والتً تتضمن أنشطة المنظمة العربٌة للتربٌة فً
اختصاصاته كافة ،الى جانب المقترحات المقدمة من المنظمات األعضاء الى مجلس األمناء،
واتخــاذ القرارات والتوصٌات المناسبة بشأنها .
 .2تقوٌم نشاط المنظمة العربٌة للتربٌة .
 .3رسم السٌاسات النقابٌة والتربوٌة والعلمٌة للمنظمة العربٌة للتربٌة .
 .4بحث أسالٌب تنفٌذ أهداف المنظمة العربٌة للتربٌة وتحدٌدها .
 .5إقرار القانون األساس وتعدٌالته .
 .6انتخاب اعضاء مجلس األمناء( الرئٌس ونائب الرئٌس وخمسة امناء مساعدٌن لدورة كاملة)
(غٌر متفرغٌن) .
 .7حجب الثقة عن أعضاء مجلس األمناء أو عن أحدهم.
 .8تخوٌل المجلس بعضا ً من صالحٌاته .
 .9انتخاب رئٌس له ونائب للرئٌس ومقررٌن اثنٌن الدارة المؤتمر .
المادة ()16
ٌتكون المؤتمر العام من :
 .1اعضاء مجلس األمناء.
 .2ممثلً المنظمات األعضاء بعدد قدره اربعة أعضاء لكل منظمة.
المادة ()17
ٌ .1نعقد المؤتمر فً أحدى الدول العربٌة مرة كل أربع سنوات .
ٌ .2جوز دعوته استثنائٌا ً بقرار من المجلس أو بطلب ثلثً المنظمات األعضاء ،وال ٌناقش إال
الموضوع الذي دعً ( المؤتمر) من أجله .
 .3إذا لم توجه الدعوة الستضافة المؤتمر ( العادي أو االستثنائً ) من إحدى المنظمات
األعضاءٌ ،تم انعقاده فً دولة المقر ،وتتحمل كل منظمة تكالٌف نفقات وفدها  .وتوفر
منظمة دولة المقر التسهٌالت الالزمة بالتشاور والتنسٌق مــع مجلس األمناء .
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المادة ()18
ٌ - 1دعو الرئٌس – باقتراح من مجلس األمناء  ،وبناء على قرار المجلس بهذا الشأن المنظمات
األعضاء للمؤتمر قبل موعد االجتماع بثالثة أشهر على األقل .
 - 2تقوم كل منظمة بتبلٌغ مجلس األمناء والمنظمة المضٌفة بأسماء أعضاء وفدها الى المؤتمر
قبل الموعد بشهر على األقل أٌضا ً .
 - 3تكون اجتماعات المؤتمر قانونٌة إذا حضرها أكثر من نصف المنظمات األعضاء.
 - 4فً حالة عدم اكتمال النصاب ؛ ٌؤجل المؤتمر بإخطار جدٌد الى أجل مسمى وٌكون قانونٌا ً
بمن حضر .
المادة()19
ٌجوز أن ٌدعى للمؤتمر مراقبون تربوٌون  ،من المنظمات العربٌة والدولٌة
واإلقلٌمٌة ذات العالقة .
المادة ()20
فً االنعقاد العادي للمؤتمر:
ٌ - 1رأس الرئٌس الجلسة األولى ،وفً حال غٌابه ٌنوب عنه نائب الرئٌس .
ٌ - 2فتتح رئٌس المنظمة الجلسة وٌقوم بانتخاب رئٌس للمؤتمر ونائبا ً له ومقررٌن اثنٌن الدارة
المؤتمر ،وعلى رئاسة المؤتمر اقرار مشروع جدول االعمال والتثبت من العضوٌة والتأكد
من النصاب وتشكٌل لجنة الصٌاغة ومناقشة تقرٌري مجلس االمناء االداري والمالً
والتصوٌت علٌه واقراراه.
ٌ - 3رأس الرئٌس المنتخب جلسات المؤتمر لمتابعة جدول األعمال .
 - 4ال ٌحق لرئٌس المؤتمر ونائبه والمقررٌن ان ٌكونوا من ضمن مرشحً مجلس االمناء.
ٌ - 5وزع أعضاء المؤتمر الى لجان لمناقشة خطط المنظمة العربٌة للتربٌة للدورة القادمة على
النحو التالً  :لجنة القانون ،لجنة التنظٌم وشؤون المعلمٌن والتدرٌب ،لجنة الثقافة والتربٌة
والتعلٌم والتعلٌم العالً والبحوث والدراسات العلمٌة ،لجنة االعالم والتواصل ،لجنة العالقات
العربٌة والدولٌة ،اللجنة المالٌة والمشروعات واالستثمارات ،وأٌة لجان أُخرى اذا رأى
المؤتمر لذلك ضرورة.
ٌ - 6ناقش المؤتمر تقارٌر اللجان وٌقرها ،ثم ٌحٌلها الى لجنة الصٌاغة .
 - 7تتخذ قرارات المؤتمر باالغلبٌة ( النصف )1 +من عدد الحاضرٌن إال فً حالتً تعدٌل
القانون األساس أو حجب الثقة ،فبأغلبٌة ثلثً الحاضرٌن.
 - 8انتخاب مجلس األمناء ( الرئٌس ونائب الرئٌس واألمناء المساعدون ) .
 - 9فً حال االنتخاب :
ٌ كون التصوٌت باالقتراع السري .
ٌ فوز من نال أكثر االصوات .وفً حالة التعادل ٌعاد االنتخاب مرة أخرى وعند التعادل
باالصوات مرة جدٌدة تجرى القرعة .
 - 10لكل منظمة صوت واحد فً االنتخابات.
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المادة()21
فً االنعقاد االستثنائً للمؤتمر :
ٌ - 1فتتح رئٌس المنظمة الجلسة وٌقوم بانتخاب رئٌس للمؤتمر ونائبا ً له ومقررٌن اثنٌن الدارة
المؤتمر.
 - 2ال ٌناقش المؤتمر إال الموضوع الذي دعً ألجله .

الفصل الثانً – المجلس المركزي
المادة()22
ٌتشكل المجلس المركزي من :
 -1مجلس األمناء
 -2ممثلً المنظمات األعضاء ،بحٌث تتمثل كل منظمة عضو فً المنظمة العربٌة للتربٌة
بعضوٌن.
المادة ()23
ٚتزص انًجهط ثًب ٚه: ٙ
 - 1رحدٚد يٕػد ٔيكبٌ اَؼقبا انًؤرًس ٔيكبَّ ٔيشسٔع جدٔل أػًبنّ ٔ ،إثيغّ نهًُظًبد
األػعبء قجم ثيثخ ا ٓس يٍ ربزٚخ اَؼقباِ .
ٔ - 2ظغ انتطػ نزُفٛر قسازاد مؤتمراتو .
 - 3يزبثؼخ رقٕٚى ػًم يجهط األيُبء .
 -5انجذ ثطهجبد االظزئُبف نهًُظًخ انؼسثٛخ نهزسثٛخ انًقديخ يٍ انٓٛئبد غٛس انًعزٕفٛخ
نشسٔغ انؼعٕٚخ ٔانز ٙزفعٓب يجهط األيُبء .
 -6ارتبذ اإلجساءاد انيشيخ ثحق انًُظًبد انز ٙال رهزصو ثشسٔغ انؼعٕٚخ ٔٔاججبرٓب .
 -7إقساز انًٕاشَخ انعُٕٚخ ف ٙظٕء خطخ ػًم انًُظًخ انؼسثٛخ نهزسثٛخٔ ،إقساز انًُبقهخ ثٍٛ
ثُٕا انًٕاشَخ ثُبء ػهٗ اقزساح يٍ يجهط األيُبء .
 -8انًصباقخ ػهٗ رقبزٚس يدقق انحعبثبد.
 -9انجذ ف ٙقجٕل اإلػبَبد ٔإقساز ٔظبام اظزمًبز أيٕال انًُظًخ انؼسثٛخ نهزسثٛخ .
 -10اظزكًبل يٕقغ احد اػعبء يجهط األيُبء ف ٙحبل االظزقبنخ أٔ انٕفبح أٔ انغٛبة أٔ حجت
انمقخ .
 -11اقزساح رؼدٚم انقبٌَٕ االساسى نهًُظًخ انؼسثٛخ نهزسثٛخ إنٗ انًؤرًس .
 -12إقساز انُظبو انداخه ٙنهًُظًخ انؼسثٛخ نهزسثٛخ .
َ -13قم يقس انًُظًخ انؼسثٛخ نهزسثٛخ إنٗ أ٘ أنخ ػسثٛخ آخسٖ  ،إذا اقزعذ انًصهحخ ذنك .
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المادة()24
ً
ً
ٌ 1نعقد المجلس انعقادا عادٌا كل سنة فً دولة المقر أو فً أحد الدول العربٌة .
ٌ - 2جوز دعوته النعقادات استثنائٌة بناء على دعوة مجلس األمناء  ،أو بطلب من
أكثرٌــــــة المنظمات األعضــــــاء ( النصف.)1+
 - 3إذا لم توجه الدعوة الستضافة المجلس ( العادي أو االستثنائً) من إحدى المنظمات
األعضاءٌ ،تم انعقاده فً دولة المقر ،وتتحمل كل منظمة تكالٌف نفقات وفدها ،كما
توفر منظمة دولة المقر التسهٌالت الالزمة بالتشـاور والتنسٌق مع مجلس األمناء .
 - 4ال ٌناقش فً االنعقاد االستثنائً إال الموضوع الذي دعً المجلس من أجله .
 - 5تتخذ القرارات فً المجلس باالغلبٌة ( النصف  )1 +من عدد الحاضرٌن ،ما عدا فً
حالة حجب الثقة فتتخذ بأغلبٌة ثلثً الحاضرٌن .
المادة ()25
 1تكون اجتماعات المجلس قانونٌة إذا حضرها أكثر من نصف المنظمات األعضاء .
 -2فً حال عدم اكتمال النصاب ٌؤجل االنعقاد الى أجل مسمى بإخطار جدٌد .
ٌ - 3رأس اجتماعات المجلس الرئٌس وفً حال غٌابه نائب الرئٌس وفً حال غٌابهما
أحد االعضاء من االمناء المساعدٌن.
المادة ()26
الرئٌس المنظمات األعضاء للمشاركة فً اجتماعات المجلس وٌرفق بالدعوة
ٌ -1دعو
مشروع جدول األعمال وموعد االنعقاد ومكانه ،وذلك قبل موعد االنعقاد بثالثة
أشهر على األقل.
 -2على كل منظمة من المنظمات األعضاء أن تبلغ مجلس األمناء والمنظمة المضٌفة
بأسماء وفدها للمجلس  ،قبل موعد انعقاده بشهر على األقل .
المادة()27
ً
للمجلس أن ٌشكل لجانا لبحث الموضوعات التً ٌرغب فٌها لتحقٌق أهداف المنظمة العربٌة
للتربٌة  ،ثم تعرض توصٌاتها علٌه لٌقرها ،أو ٌقرر عرضها على المؤتمر .

الفصل الثالث – مجلس األمناء
المادة()28
مجلس األمناء وحدة متكاملة ذات مسؤولٌة تضامنٌة .
المادة()29
ٌ -1قوم المؤتمر بانتخاب مجلس األمناء (الرئٌس ونائب الرئٌس واالمناء المساعدٌن)
لمدة أربع سنوات من تارٌخ انتخابهم ،من بٌن مرشحً المنظمات األعضاء ،على
أن ٌكونوا من منتسبٌها وممن شغلوا مراكز قٌادٌة تربوٌة فٌها لمدة ال تقل عن ثالث
سنوات .
 - 2ال ٌجوز أن ٌشغل أي شخص موقع الرئٌس أو نائب الرئٌس ألكثر من دورتٌن
انتخابٌتٌن .
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المادة()30
ٌتكون مجلس األمناء من الرئٌس ونائب الرئٌس وخمسة أمناء مساعدٌن غٌر متفرغٌن،
وٌتولون االختصاصات التالٌة :
 - 1التنظٌم وشؤون المعلمٌن والتدرٌب .
2
3
4
5

 الشؤون المالٌة والمشروعات واالستثمارات . الثقافة والتربٌة والتعلٌم والبحوث والدراسات العلمٌة . شؤون االعالم واالتصال -شؤون العالقات الدولٌة والعربٌة والجمعٌات ذات العالقة

المادة()31
ٌجتمع مجلس األمناء :مرة كل ثالثة اشهر ،وكلما دعت الضرورة برئاسة الرئٌس وفً حال
غٌابه نائب الرئٌس .
المادة()32
ٌختص مجلس األمناء بما ٌلً:
 -1تنفٌذ قرارات المؤتمر والمجلس.
 -2متابعة المنظمات األعضاء فً تنفٌذ قرارات تشكٌالت المنظمة العربٌة للتربٌة المنوطة
بها.
 -3اقتراح موعد انعقاد المجلس ومكانه وجدول أعماله فً حال تعذراتخاذ قرارفً المجلس
بهذا الشأن.
 -4اقتراح خطة العمل السنوٌة للمنظمة العربٌة للتربٌة فً كل مجال من المجاالت.
 -5البت فً طلبات المنظمات لعضوٌة المنظمة العربٌة للتربٌة وعرضها على المجلس للبت
فٌها.
 -6اإلذن بالصرف على أعمال المنظمة العربٌة للتربٌة بحدود المٌزانٌة المعتمدة.
 -7تعٌٌن الموظفٌن بحسب حاجة المنظمة العربٌة للتربٌة ( مقرها ومؤسساتها ) ،وتحدٌد
أجورهم ودرجاتهم واختصاصاتهم .
 -8اقتراح مشروع الموازنة السنوٌة وإعداد الحساب الختامً.
 -9إصدار المجالت والنشرات والمطبوعات.
 -10اإلشراف على المؤسسات التابعة للمنظمة العربٌة للتربٌة وجهازها الوظٌفً ،وعلى
المشارٌع التً تقٌمها ،ووضع اللوائح التنظٌمٌة واإلدارٌة والمالٌة وسواها الالزمة لها.
 -11اقتراح ما تراه ضرورٌا ً لتعدٌل القانون األساس للمنظمة العربٌة للتربٌة ونظامها الداحلً.
 -12اقتراح توصٌة للمجلس بتجمٌد عضوٌة أحد أعضائها أو أكثر بما ال ٌزٌد على النصف .
 -13االستعانة بالخبراء وأهل الرأي فٌما ٌتصل بخطط المنظمة العربٌة للتربٌة ،وتشكٌل اللجان
التً تراها ضرورٌة الستمرار نشاطها وتنفٌذ مهامها.
 -14إعداد الدراسات والبحوث لتحقٌق أهداف المنظمة العربٌة للتربٌة.
 -15تنشٌط عمل المنظمة العربٌة للتربٌة وتطوٌر آدائها وتعزٌز دورها فً مختلف مجاالتها .
 -16المشاركة فً المؤتمرات العربٌة والدولٌة ،وتنسٌق جهود المنظمات األعضاء وتزوٌدها
بما ٌلزم لالسترشاد به فً هذه المؤتمرات .
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المادة()33
ٌكلف مجلس األمناء مكتب تدقٌق حسابات قانونً .
المادة()34
أن ٌكلف أٌة منظمة عضو فً المنظمة العربٌة للتربٌة لتمثٌلها فً المؤتمرات
لمجلس األمناء
العربٌة والدولٌة ،على أن توافٌها بكل ما ٌصدر عن المؤتمر من وثائق ومقررات ،مشفوعة بتقرٌر
عن المهمة ،وأن تتحمل المنظمة المكلفة جمٌع النفقات المترتبة على ذلك.
المادة()35
صالحٌات الرئٌس:
 -1تمثٌل المنظمة العربٌة للتربٌة فً المحافل الدولٌة وامام المحاكم وهو الناطق باسمها فً
حدود سٌاستها .
 -2رئاسة المجلس ،وٌكون صوته مرجح عند تساوي االصوات .
 -3تسجٌل المنظمة العربٌة للتربٌة فً الجامعة العربٌة والتنسٌق معها.
 -4توقٌع المراسالت الصادرة عن مجلس األمناء .
 -5توجٌه الدعوات لحضور االجتماعات.
 -6التعاون مع مجلس األمناء التخاذ كافة االجراءات الالزمة النضمام المنظمة العربٌة للتربٌة
الى منظمة الٌونٌسكو والمنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم وغٌرها من المنظمات
التربوٌة العربٌة والدولٌة.
 - 7التنسٌق الدائم مع مجلس األمناء .

المادة()36
صالحٌات نائب الرئٌسٌ :نوب عن الرئٌس فً كل صالحٌاته عند غٌاب الرئٌس ،
المادة()37
ٌختص األمٌن المساعد للتنظٌم وشؤون المعلمٌن والتدرٌب بما ٌلً :
 -1امانة سر مجلس األمناء والمؤتمر والمجلس ،بما ٌتضمنه من اعداد وتجهٌز وتنسٌق
وصٌاغة ومتابعة مع الجهات المختلفة .
 -2االشراف على طباعة جمٌع المحاضر والبٌانات والمراسالت وتقارٌر اللجان وأٌة
اصدارات او نشرات او مطبوعات وتعمٌمها فً الوقت المناسب .
 -3اعداد ما ٌلزم لتكرٌم المتمٌزٌن من التربوٌٌن والمعلمٌن والنقابٌٌن والشخصبات العامة .
 -4ابراز أنشطة المنظمة العربٌة للتربٌةاعالمٌا ً وتنسٌق العمل االعالمً بٌن مجلس األمناء
والمنظمات االعضاء .
 -5توفٌر الدراسات التربوٌة والقانونٌة عن الحقوق النقابٌة للمعلمٌن العرب .
 -6اعداد سجل القٌادات التربوٌة والنقابٌة للمعلمٌن فً الوطن العربً بالتعاون مــع المنظمات
االعضاء .
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المادة()38
ٌختص األمٌن المساعد للشؤون المالٌة والمشروعات واالستثمارات بما ٌلً :
 -1الحفاظ على أموال المنظمة العربٌة للتربٌة المنقولة وغٌر المنقولة واالشراف على تنفٌذ
المٌزانٌة.
 -2تحضٌر مشروع المٌزانٌة والحساب الختامً للمنظمة العربٌة للتربٌة.
 -3مراقبة االنفاق فً حدود االعتمادات المقررة.
 -4اجراء الصرف فً حدود االعتماد بموجب اوامر صرف موقعة منه ومن الرئٌس ونائب
الرئٌس.
 -5تحصٌل االموال بموجب اٌصاالت ذات نسخ توقع منه ومن الرئٌس ونائب الرئٌس .
 -6اقتراح المشروعات واالستثمارات النماء مالٌة المنظمة العربٌة للتربٌة بما ال ٌتعارض مع
اهدافها .
المادة()39
ٌختص األمٌن المساعد للثقافة والتربٌة والتعلٌم والبحوث والدراسات العلمٌة بما ٌلً :
 -1االعداد للندوات وحلقات البحث والمؤتمرات التربوٌة.
 -2العمل على احٌاء التراث العربً ،وترسٌخ القٌم الحضارٌة .
 -3العمل على ترسٌخ قٌم الثقافة العربٌة واحٌاء قٌم التراث بٌن صفوف المعلمٌن والتربوٌٌن
العرب ومتابعة القضاٌا الثقافٌة فً الوطن العربً والدولً.
 -4اقتراح الندوات التربوٌة والثقافٌة المصاحبة ألعمال المؤتمر أو المجلس وعرضها على
المجلس.
المادة()39
ٌختص أمٌن المساعد للعالقات العربٌة والدولٌة والجمعٌات ذات العالقات بما ٌلً:
-1
-2
-3
-4
-5
المادة()40
ٌختص أمٌن المساعد لشؤون االعالم واالتصال بما ٌلً:
-1
-2
-3
-4
-5
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الباب العارب  :النظام اللالي
المادة()41
واردات المنظمة العربٌة للتربٌة تتكون من :
 اشتراكات المنظمات األعضاء . الهبات واإلعانات غٌر المشروطة التً تقدم من البلدان ومن المؤسسات الحكومٌة وغٌرالحكومٌة واالفراد واالعضاء والمنظمات بما ال ٌتعارض مع أهداف المنظمة العربٌة للتربٌة.
 رٌع مشارٌع المنظمة العربٌة للتربٌة وأموالها .المادة()42
تبدأ السنة المالٌة للمنظمة العربٌة للتربٌة مع بداٌة السنة المٌالدٌة( فً الٌوم األول من شهر
ٌناٌر– كانون الثانً) ،وتنتهً مع نهاٌة السنة المٌالدٌة( فً  31دٌسمبر – كانون األول ) .
المادة()43
تقسم نفقات المنظمة العربٌة للتربٌة الى أبواب صرف تحددها الالئحة المالٌة وتجوز المناقلة من
باب الى آخر .
المادة()44
أٌ -حسب االشتراك السنوي للمنظمة العضو بمبلغ وقدره  $ /3000 /سنوٌا ً  ،فقط ثالثة آالف
دوالر أمٌر كً ال غٌر سنوٌا ً .
ب  -للمجلس أن ٌقرر فً أي إنعقاد له زٌادة معدل االشتراك أو خفضه وفقا ً للمٌزانٌة ولما ٌراه
فً صالح المنظمة العربٌة للتربٌة.
المادة()45
ٌجوز للمنظمة العربٌة للتربٌة أن تمتلك األموال المنقولة وغٌر المنقولة وفق حاجاتها
الضرورٌة .
المادة()46
ال ٌجوز صرف أي مبلغ إال فً حدود االعتمادات المقررة فً ابواب المٌزانٌة وفصولها فً
سبٌل تحقٌق أغراض المنظمة العربٌة للتربٌة.
المادة()47
ٌقوم مجلس األمناء بالصرف وفقا ً للخطة التً أقرها المجلس وال ٌجوز أن تتجاوزها إال
بقرار منه .
المادة()48
ال تتحمل المنظمة العربٌة للتربٌة أٌة نفقات إقامة لممثلً المنظمات األعضاء فً أثناء انعقاد
المؤتمر والمجلس والفعالٌات التً تقٌمها .
14

المادة()49
تكون نفقات سفر وإقامة مجلس األمناء ( الرئٌس أو نائب الرئٌس أو أعضاء األمانة ) لكل
مهمات المنظمة العربٌة للتربٌة التً ٌوفدون الٌها على حساب منظماتهم .
المادة()50
تودع أموال المنظمة العربٌة للتربٌة فً بلد المقر أو فً أي بلد عربً آخر ٌقره مجلس
األمناء  ،وٌكون الصرف واإلٌداع فٌها بتوقٌع من الرئٌس ونائبه واالمٌن المساعد للشؤون
المالٌة.

المادة()51
ٌحدد مبلغ السٌولة الذي ٌحق لالمٌن المساعد للشؤون المالٌة االحتفاظ به فً صندوق المنظمة
العربٌة للتربٌة بما ال ٌزٌد عن ( )$1000الف دوالر امٌركً او ما ٌعادلها .

وهللا الموفق

المجلس المركزي
المنظمة العربٌة للتربٌة
2015/10/8
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