
 
 

 الدولیة للتربیةدستور 
 

 االسم: 1المادة 
 

 :التالي ُیطلق على المنظمة االسم
 

 الدولیة للتربیة
 

 األهداف: 2المادة 
 

 األهداف التالیة: إلى تحقیق الدولیة للتربیة تسعى
 

 فیهاتعزیز وضع األعضاء ، و التعلیم والعاملین في قطاعمنظمات المعلمین قضیة  تأیید ) أ(
 المهنیة؛والدفاع عن حقوقهم النقابیة و  خیرهم،ومصالحهم و 

 
؛ الشعوب وفي كافة االمم جمیعل مساواةوال االجتماعیة السالم والدیمقراطیة والعدالةتعزیز  ) ب(

والعاملین في المعلمین تطویر التعلیم وقوة باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تطبیق تعزیز 
 ؛الجماعیةالتعلیم  قطاع

 
والعاملین في وللمعلمین شكل عام، عتراف بالحقوق النقابیة للعمال باال السعي والحفاظ على ) ت(

حق الو تحاد االالعمل الدولیة، بما في ذلك حریة ؛ تعزیز مقاییس التعلیم بشكل خاص قطاع
صناعیة، بما فیها اإلضراب إذا لزم الجراءات اإلاتخاذ و  تصافق الجماعيالو تنظیم الفي 

 االمر؛
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وضعهم  تعزیز، و التعلیم في قطاع نوالعاملیوظیف المعلمین تشروط ظروف العمل و تحسین  ) ث(
ووكاالتها  أمام األمم المتحدةتمثیل مصالحها المنظمات األعضاء و بدعم  ،باإلجمالالمهني 

 . وذات الصلة ناسبةاألخرى المدولیة الحكومیة الالمتخصصة والمنظمات 

 
حق التعلیم و  والعاملون في قطاعالتي یتمتع بها المعلمون الحریات المهنیة دعم وتعزیز   ) ج(

 ها؛تطبیقفي ة و ربویالسیاسات التالمشاركة في صیاغة في منظماتهم 

 
 الغرض: ولهذاالعالم، من دون تمییز،  حولاألشخاص التعلیم لكافة في تعزیز الحق   ) ح(

 
حكومیًا، الممولة والمراقبة المفتوحة و ة ربویاألنظمة التوحمایة إلى إنشاء السعي  )1(

اجتماعیًا ، الهادفة إلى تطویر المجتمع دیمقراطیًا و األكادیمیة والثقافیة المؤسساتو 
الناشطة والمسؤولة  في للمشاركة كل مواطن إعداد وثقافیًا واقتصادیًا وٕالى 

 المجتمع؛

 
لتحقیق الحق في المطلوبة الظروف السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة تعزیز  )2(

نطاق لتوسیع للجمیع، و  ساویةفرص تعلیم مت خلقل، و التعلیم في كافة االمم
 ولتحسین نوعیتها؛العامة  ربویةالخدمات الت

 
السالم والحریة، الحفاظ على ، و العالمي الفهمو  االرتیاح یرتكز علىتعلیم للمفهوم تعزیز   ) خ(

 الكرامة اإلنسانیة؛ واحترام
 
التعلیم والمجتمع على أساس نحیاز أو التمییز في تمییز العنصري واالمكافحة كافة أنواع ال ) د(

أو الرأي السیاسي، أو  ،أو الدین ،أو العمر ،أو المیول الجنسي ،أو الوضع العائلي ،الجنس
 أو العرقي؛ وطنيالاألصل الوضع االجتماعي أو االقتصادي، أو 

 
وفي مهنة التعلیم  مشاركة النساء ودورهن القیادي في المجتمعتطویر لخاص  إیالء اهتمام ) ذ(

 التعلیم؛ والعاملین في قطاعوفي منظمات المعلمین 

 

01/08/2007 2 



 متبادل بین المنظمات األعضاء؛التعاون الو تضامن البناء  ) ر(

 
في كافة البالد وعلى  التعلیم والعاملین في قطاعالمعلمین توثیق العالقات بین ع على التشجی ) ز(

 ، وذلك عبر منظماتهم؛التعلیمكافة مستویات 

 
 والعاملین في قطاعمعلمین مستقلة ودیمقراطیة لل تعزیز والمساعدة على تطویر منظمات  ) س(

الظروف السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة  فیها تعیق التي، وال سیما في البلدان تعلیمال
الخدمات وتحسین  ظروفه،و  عملهم شروطتقّدم والنقابیة، و اإلنسانیة  حقوقهمتطبیق وغیرها 

 ة؛ربویالت

 
مع أو قطاع التعلیم المستقلة والدیمقراطیة إن ضمن  اتحادات العمالتعزیز الوحدة بین كافة   ) ش(

 الحركة النقابیة الدولیة. زیادة تطویر القطاعات األخرى؛ وبالتالي المساهمة في 
 

 : المبادئ العامة3المادة 
 

 االجتماعیة.وحقوق اإلنسان والعدالة  لدیمقراطیةا مبادئتستند الدولیة للتربیة إلى  ) أ(

 
أي مراقبة  إلى الحكم فیها ذاتي وغیر خاضعتكون الدولیة للتربیة مستقلة عن أي حكومة.  ) ب(

 أو دینیة.  إیدیولوجیةمجموعة من قبل أي حزب سیاسي أو 
 

مع االتحادات عن كثب ن وتتعاو  (ITUC) الدولي للنقاباتتحاد باالترتبط الدولیة للتربیة  ) ت(
. لن یتأثر مجلس االتحادات العالمیةوتشارك في   األخرى (GUFs)العالمیة النقابیة 

في وال بمشاركتها باالتحاد الدولي للنقابات بارتباطها ذات حكم ذاتي مستقلة وضعها كهیئة 
الدولیة للتربیة في شؤون للمجلس بالتدخل یحق لالتحاد الدولي للنقابات وال  الالمجلس. 
 الداخلیة. 

 باإلضافة إلى ذلك:
 

 ؛العالمي الدولیة للتربیة مؤتمرمن مصادقة  إلىأي تغییر في هذه العالقة یخضع  )1(
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 مسألة تحددهانقابیة التحادات وطنیة لالمراكز إلى عضاء األمنظمات الانتساب  إنّ  )2(

 وحدها. عضاء هذه ألالمنظمات ا
 

 تنوعحریة و  متحتر كما المنظمات األعضاء الداخلیة. شؤون في تتدخل الدولیة للتربیة  ال ) ث(
 الدستور. مبادئ بموجب  التعبیر الداخلي

 
  : العضویة4المادة 

 
بحاث األتعلیم و ال عاملین في قطاعالو معلمین للتتألف الدولیة للتربیة من منظمات  ) أ(

الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان والعدالة  تعزیزوتسعى إلى الحرة نقابیة مبادئ الالتؤید 
تطویر ألعضائها، وٕالى والعمل  معیشةظروف ال سینحفي أممها، وٕالى تاالجتماعیة 

 التعلیم عبر العمل النقابي.

 
 1عاملین في قطاع التعلیمیة مؤلفة باألغلبیة من معلمین و وطنمنظمة یحق ألي  ) ب(

یتم قبولها كعضو في الدولیة للتربیة من قبل المجلس بتقدیم طلب عضویة و 
 التنفیذي، على أن:

 
أن وبالتالي  -3و 2باألهداف والمبادئ المذكورة في المادتین  تقرأن  )1(

 ؛ككلالمهنیة والنقابیة  افي تعزیز مصالح أعضائه فعلیاً  تشارك
 

 ؛6لتزامات العضویة المذكورة في المادة با الوفاءب تتعهدأن  )2(
 

ونطاق وطنیین وتمثیل المعلمین و/أو  تسم، قدر المستطاع، بطابعتأن  )3(
 "بلد"المصطلح . یتم تحدید افي قطاع التعلیم في بلدهالعاملین اآلخرین 

یمكن النظر أیضًا في  من جهة أخرى،وفق العضویة في األمم المتحدة. 

نظراً إلى  یجب تفسیر اإلشارات إلى المعلمین والعاملین في قطاع التعلیم الواردة في ھذا الدستور بمعناھا الشامل،تحدید نطاق العضویة:   1
 أّن المنظمات األعضاء قد تتضّمن أیضاً، على سبیل المثال، موظفین یعملون في مجال األبحاث أو في الخدمات الثقافیة أو الشبابیة.

                                                 



عضو فیه اإلقلیمي في بلد ال یوجد  صعیدمنظمات على الالطلبات 
 وطني.

 
ین والمصوتین حاضر الثلثي استثناءات لهذا الشرط من قبل أكثریة وضع یمكن 

  التنفیذي.في المجلس 
 
 اأهدافه بلورة عند، و اقیادته حدیدالدیمقراطیة الداخلیة في ت تمارسأن  )4(

 ؛ا، وفي إدارة كافة شؤونهاوأنشطته اوسیاساته
 

حزب سیاسي أو حكومة أو أي  لحكمتكون مستقلة وال تخضع أن  )5(
 ؛ةأو دینی ةإیدیولوجی مجموعة

 
هیئات نقابیة دولیة أخرى للمعلمین أو ب أو مرتبطة رسمیاً  ةنتسبكون مأال ت )6(

في حال اإلنتساب إلى هیئات  شرطال ینطبق هذا البناها اإلقلیمیة. إلى 
 إقلیمیة مستقلة. 

 
قبول یؤدي إذ ، التحقت بالعضویةسبق و جزًءا من منظمة أال تكون  )7(

 . انتساب مزدوجالطلب إلى 
 

فیه الدولیة للتربیة منظمة في حال تم استالم طلب من منظمة تعمل في بلد تملك   ) ت(
المعنیة العضو (األعضاء) ستشیر المجلس التنفیذي المنظمة (المنظمات) یعضو، 

في حال تمت المعارضة على قرار المجلس التنفیذي حول طلب و قبل اتخاذ قراره. 
نظام الداخلي. الدولي بموجب ال مؤتمریم استئناف إلى الد، یمكن تقما عضویة

 العالمي نهائیًا. مؤتمرقرار ال یكونو 
 

 وفق األصول من عتمدةلن یأخذ المجلس التنفیذي في االعتبار سوى الطلبات الم ) ث(
 قبل الهیئة الحاكمة لمقدم الطلب.
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للمنّظمات التي ال تستوفي بالكامل معاییر  اً أن تسمح أیض لدولیة للتربیةیحّق ل  ) ج(
 عضویةمن ضمن فئة خاصة  دخولالب(ب) أعاله الفقرة العضویة المذكورة في 

. ، ولفترة أو فترات محّددة، كما هو محّدد في النظام الداخلي للدولیة للتربیةاالنتساب
(ت) و (ث) الفقرَتین للشروط المذكورة في  اً وفق االنتسابلعضویة  یتم تقدیم الطلبات

 . أعاله

 
         
 

 : لجنة الخبراء حول العضویة5المادة 
 

تطبیق معاییر العضویة  بوضعلمجلس التنفیذي مهمتها إبالغ ایف لجنة من الخبراء یتم تأل ) أ(
یة مزید من التحقیقات بغإلجراء المجلس التنفیذي ضرورة فیها یرى  الحاالت التيفي 

إحدى المنظمات  بحقتهم التوجیه  فیها أو في الحاالت التي یتم ما التّوصل إلى قرار
 .العضو

 
 في النظام الداخلي.یتم تحدید إجراءات تألیف لجنة الخبراء وعملها   ) ب(

 
 : الحقوق واإللتزامات6المادة 

 
بالمسؤولیات الدستوریة نفسها، بما  ُتلَزمتملك كل منظمة عضو الحقوق الدستوریة نفسها و  ) أ(

 .19فیها دفع رسوم العضویة المنصوص عنها في المادة 
 
من تاریخ قبولها في  اإللتزامات التالیةیترتب على كل منظمة عضو الموافقة على  ) ب(

 :الدولیة للتربیة
 

 حول أهداف الدولیة للتربیة وعملها؛أعضائها زیادة الوعي لدى  )1(

 
 تعزیز مصالح الدولیة للتربیة؛ )2(
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ألهداف وفقًا الرئیسیة المتخذة  خطواتكافة البالدولیة للتربیة إعالم  )3(

 للتربیة؛الدولیة 
 

 األنشطة الوطنیة.بإطالع  علىالدولیة للتربیة إبقاء  )4(

 
 واالنسحاب منها واإلقصاء منهاالعضویة  تعلیق: 7المادة 

 
      االتهامات فيق یالتحقّ و تعلیق العضویة 

 
بناًء متطلبات الدستور  استیفاءعن  التوّقفمخالفة أو الما بمنظمة عضو  تهمتُّ ي حال اف ) أ(

مبادرة من المجلس ناًء على أو ب أخرى، عضو شكوى تقدمها الهیئة الحاكمة لمنظمة على
القضیة إلى لجنة الخبراء المؤلفة بموجب أحكام یحیل المجلس التنفیذي  التنفیذي نفسه،

 .للّتحقیق 5المادة 
 

 يثلثَ لجنة الخبراء، یحق للمجلس التنفیذي أن یقّرر بغالبیة  تحقیقنتائج صدور أثناء انتظار  ) ب(
أن یعّلق عضویة المنظمة  بصامكتملة النّ جلسة  والمصّوتین في الحاضریناألعضاء 

 الخاضعة للتحقیق.

 
قة العضویة أن تكون ممّثلة في نشاطات المنظمة، وأن تتلقى هبات المعلَّ ال یحق للمنظمة  ) ت(

تعلیق مشاركة ممّثلیها في البنى الحاكمة  اً . ویتم أیضكان بموجب أي مشروعمن المنظمة 
 . األصعدة كافةللمنظمة على 

 
لمتعّلقة بدفع رسوم العضوّیة ا أن تتابع استیفاء واجباتهایتعّین على المنّظمة المعّلقة العضویة  ) ث(

 .19ألحكام المادة  اً وفق
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 اً عشر شهر في غضون اثني (أ) أو (ح) بموجب الفقرتین الذي یتم التحقیق یجب استكمال   ) ج(
ال التحقیق في في حال لم یتم استكمالتنفیذي قرار بدء التحقیق. إصدار المجلس من تاریخ 

 تعلیق العضویة تلقائی�ا. قرار یلغى  ،اً غضون اثني عشر شهر 

 
بموحب قرار تّتخذه غالبّیة تعلیق عضوّیة منظمة ما  اً أن یقّرر أیضالتنفیذي یحق للمجلس   ) ح(

 من بناًء على شكاوىفي جلسة مكتملة الّنصاب والمصّوتین الحاضرین األعضاء ي ثلثَ 
أن  السرّ  انةمیحّق ألنظامها الداخلي. دستورها الخاص و  شروطبلم تلتزم  تفید بأّنهامنظمة ال

، یمكن إحالتها تحّقق أوًال في تلك الشكاوى، وفي حال لم تكن نتیجة ذلك التحقیق مرضیة
 فیها.إلى لجنة الخبراء للتحقیق 

 
  إجراءات تحقیق لجنة الخبراء 

 
لجنة الخبراء، یجب استیفاء إلى ما  منّظمةقضیة المجلس التنفیذي  أحالفي حال   ) خ(

                المتطّلبات التالیة: 
 

قبل تقدیم النتائج التي التهم وتجري جلسة وفق األصول  فية الخبراء تحقق لجن )1(
 تتوصل إلیها إلى المجلس التنفیذي. 

 
تبلیغ حسب عضویتها على  المنظمة التي تقوم لجنة الخبراء بمراجعة وضع تحصل )2(

، ونسخة عن التهم، والحق بالرد على التهم، ونسخة عن النتائج التي األصول
 تتوصل إلیها لجنة الخبراء.

 
المجلس التنفیذي التخاذ  إلى التي توصلت إلیها لجنة الخبراءالنتائج یتم تبلیغ  )3(

 .المناسبة كما هو محدد في النظام الداخلياإلجراءات 
 

 صاء من العضوّیةقنتائج التحقیق واإل
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یتم تعیین  أو أن ال أساس للشكوى،قد ُحّلت أن المسألة أظهرت نتائج التحقیق  في حال ) د(
 مجّدًدا في االجتماع التالي للمجلس التنفیذي.المنّظمة العضو 

 
أن ، یحق للمجلس التنفیذي مبّررةفي حال أظهرت نتائج التحقیق أن الّتهمة ضد المنّظمة  ) ذ(

 هاوضععن سّتة أشهر لتصحیح  ال تزید فترة هایمنح أو أنمن العضوّیة المنّظمة  قصيیُ 
أو  الستة أشهر فترةحتى انتهاء معّلقة عضوّیة المنّظمة  وتبقى. المجلس التنفیذيبما یرضي 

فترة الستة أشهر خالل المنّظمة وضعها في حال لم تصّحح  .حتى تصّحح المنّظمة وضعها
  .، یتم إقصاؤها من العضوّیةالمحّددة

 
غالبیة الثلثین من یفرض على ید المجلس التنفیذي إقصاء منظمة ما من العضویة إن  ) ر(

 تین في جلسة مكتملة النصاب.والمصوّ الحاضرین 
 

 رة لهذا القرار.األسباب المبرِّ بقرار المجلس التنفیذي و بتبلیغ المنظمة العضو المعنیة  یتعّین ) ز(
 

 ) شهرًا عن دفع مستحقات24(أربعة وعشرین یتم إقصاء أي منظمة متأخرة ألكثر من   ) س(
 من دون موافقة المجلس التنفیذي.  العضویة

 
من قبل المجلس التنفیذي لسبب غیر  اصاؤهأو إق اهتعلیقعضو تم منظمة ي یحق أل  ) ش(

روط المحددة لشّ ل اً العالمي وفق مؤتمرال أمامباالستئناف  العضویة التأخر عن دفع مستحقات
 في النظام الداخلي.

 
 العضوّیة  االنسحاب من

 
التبلیغ عن رغبتها الدولیة للتربیة  ةعضوی االنسحاب منیجب على المنظمة التي ترغب في  ) ص(

فترة  حتى انقضاء ساریة اإللتزامات المالیة تجاه الدولیة للتربیة وتبقى .أشهرستة هذه قبل 
 الستة أشهر.

 
ألصول ل وفقاً  عتمدةسحب العضویة المار سوى تبلیغات یأخذ المجلس التنفیذي في االعتب ال ) ض(

 لعضو.لمنظمة امن قبل الهیئة الحاكمة ل
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  : التنظیم8المادة 

 
 على النحو التالي:تكون الدولیة للتربیة منظمة 

 
 الهیئات الحاكمة ) أ(

 
 العالمي؛  مؤتمرال )1(

 
 المجلس التنفیذي؛ )2(

 
 لجنة الخبراء حول العضویة؛ ) ب(

 
 البنى اإلقلیمیة ) ت(

 
 الدائمة اللجان ) ث(

 
 الهیئات االستشاریة )1(

 
 مرأةوضع ال )2(
 
 الشؤون المالیة )3(

 
 الدستور والنظام الداخلي )4(

 
 اللجان األخرى ) ج(

 
 السر. ةأمان ) ح(
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  العالمي مؤتمر: ال9المادة 
 

 العالمي السلطة العلیا للدولیة للتربیة. مؤتمریكون ال ) أ(

 
 بما یلي: مؤتمرتقوم الجلسة العادیة لل ) ب(

 
 جدول العمل؛و  اتاعتماد قواعد اإلجراء )1(

 
واب الرئیس واألمین العام واألعضاء اآلخرین في المجلس انتخاب الرئیس ون )2(

 التنفیذي؛
 

 تعیین مدققي الحسابات؛ )3(

 
 ؛حساباتال تدقیقداخلّیة للجنة تعیین  )4(

 
 وبرنامجها؛ هاعمل ومبادئ الدولیة للتربیة تحدید سیاسات )5(

 
 .ین العامالنظر في تقریر أنشطة األم )6(

 
 النظر في التقریر المالي المدقق، واعتماد المیزانیة العامة، وتحدید رسوم العضویة. )7(

 
النظام الداخلي بتصویت أو  ،نالثلثی صالحیة تعدیل الدستور بتصویت أكثریة مؤتمریملك ال ) ت(

االستئناف المتعلقة بطلبات العضویة، أو  توباتخاذ القرارات النهائیة في حاال ،األكثریة
 من المجلس التنفیذي. ما صرف أعضاء بصرف المنظمات األعضاء أو أو  تعلیقب

 
 من مندوبین یمثلون المنظمات األعضاء ومن المجلس التنفیذي. مؤتمریتألف ال ) ث(

 
صیص مندوبین إضافیین لكل منظمة خیتم تو یحق لكل منظمة عضو بمندوب واحد؛   ) ج(

 وفقًا لآلتي:العالمي  مؤتمرال انعقاد دفعت رسوم عضویتها بالكامل قبلقد عضو 
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 عضو مندوب واحد؛  10،000 حتى )1(
 
عضو أو جزء منهم  10،000عضو، مندوب إضافي واحد لكل  10،000أكثر من  )2(

 .الواحدة منظمةللمندوبًا  50الـعدد المندوبین  أال یتجاوزعلى 
 

دفعت رسوم عضویتها بالكامل قبل انعقاد قد كل منظمة عضو لصیص األصوات خیتم ت ) ح(
عضو،  5،000عضو صوت واحد؛ وأكثر من  5،000 حتى :حسب اآلتيالعالمي  مؤتمرال

 عضو أو جزء منهم. 5.000صوت إضافي واحد لكل 

 
على أن تعطي تبلیغًا خطیًا مسبقًا  بالوكالة بالتصویت بالكامل تسدد رسومهایحق لمنظمة  ) خ(

 .لألمین العام
 

عدد المندوبین  حول األمین العاممن  مؤقت عضاء على تبلیغحصل المنظمات األت ) د(
 بتحدید والتحققیعّینها المجلس التنفیذي  اتعتمادلاللجنة  قومتو . لهاصصة خواألصوات الم

لن یتم التصویت أو من تحصیص اعتمادات المندوبین وحقوق تصویت كل منظمة عضو. 
 العالمي تقریر لجنة االعتمادات. مؤتمراالنتخاب بالمناداة على األسماء إلى أن یعتمد ال

 
، مع األخذ في وجدول أعماله المؤقت وموعدهالعادي  مؤتمریحدد المجلس التنفیذي مكان ال ) ذ(

 مؤتمریتم التبلیغ عن الدعوة إلى الو السابق واللجان اإلقلیمیة.  مؤتمرال االعتبار توصیات
 المعّین. لموعد) أشهر من ا9العادي أقله قبل تسعة (

 
 جلسة عادیة كل أربع سنوات على األقل. مؤتمرال یعقد ) ر(

 
قرار من المجلس التنفیذي (بتصویت أكثریة ب غیر عادي یمكن الدعوة إلى  عقد مؤتمر ) ز(

) 25الثلثین) أو بناء على طلب رسمي ومبرر وفق األصول من قبل خمس وعشرین (
 ربع العضویة المدفوعة على األقل.مجتمعة منظمة عضو على األقل تمثل 
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 : المجلس التنفیذي10المادة 
 

بین المؤتمرات العالمیة بموجب الدولیة للتربیة وأنشطتها شؤون المجلس التنفیذي  یعالج ) أ(
 .ومقرراته هذا األخیرقرارات 

 
 یقوم المجلس التنفیذي بما یلي: ) ب(

 
 جدول أعمال المؤتمر العالمي؛صیاغة  )1(

 
 ؛ومقرراته المؤتمر العالمي مراجعة تنفیذ قرارات )2(

 
وأهداف  ومقرراته قرارات المؤتمر العالميبموجب  خطواتالسیاسات وال إطالق )3(

 الدولیة للتربیة ومبادئها؛

 
وضع المیزانیات السنویة، وتقدیم میزانیة و بیانات المالیة والموافقة علیها، المراجعة  )4(

 عامة إلى المؤتمر الدولي؛

 
 ؛5و 4طلبات العضویة، بموجب المادتین النظر في  )5(

 
 ؛7، بموجب المادة المنظمات األعضاء أو إقصائها تعلیقالنظر في  )6(

 
واإلجراءات في ما ، المتعارف علیهاالنقابیة  اتالمقاییس، بموجب الممارستحدید  )7(

 ؛وشروط استخدامهمهم وأجورهم تعلیقیتعلق بتعیین الموظفین و 
 

 ؛وشروط استخدامهتحدید أجر األمین العام  )8(
 

 ؛إلى المؤتمر العالمي بقراراته وأنشطته رفع تقریر )9(
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 )، بما فیهم:26(مجلس التنفیذي من ستة وعشرین عضوًا یتألف ال  ) ت(

 
 كل منطقة؛من نائب رئیس و رئیس، لل) نواب 5الرئیس وخمسة ( )1(

 
 أمین عام؛ )2(

 
 من كل منطقة؛  ) أعضاء، إثنین10عشرة ( )3(

 
 ) أعضاء؛9تسعة ( )4(

 
) على األقل من المجموعة التي تتضّمن الرئیس ونواب الرئیس، وعضو 3یكون ثالثة (

  من العضو النسائي. ،نطقةمعلى األقل من كل 
 

 كل عضو من أعضاء المجلس التنفیذيمدة نتهي ت ) ث(

 
یكون كل عضو من أعضاء المجلس للمؤتمر العالمي. الجلسة العادیة  انتهاءعند  )1(

 من جهة أخرى،، في المنصب عینه إضافیتینلمدتین إلعادة انتخابه التنفیذي مؤهًال 
 بها؛التي یحق لألمین العام  المنصب مددعدد ما من حدود ل

 
 في الدولیة للتربیة.المنظمة التي ینتمي إلیها  تنتهي عضویةحین  )2(
 

شخص یشغل منصبًا خارج الدولیة في المجلس التنفیذي ال یمكن أن یكون عضوًا  ) ج(
 ومسؤولیته المستقلة تجاه الدولیة للتربیة. اً تعارضمللتربیة أو منظماتها األعضاء 

 
 التالیة: الحاالتفي ه بل عضو من منصعز یحق للمجلس التنفیذي ب ) ح(

 
المجلس  فيأحد األعضاء  بقاء على اً خطی اً اعتراضقدمت منظمة عضو إن  )1(

عضوًا أو مسؤوًال في المنظمة العضو  في وقت انتخابهكان قد  هفي منصبالتنفیذي 
 هذه؛
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بموجب المجلس التنفیذي لعضویة  المؤهالت المطلوبةلم یعد العضو یملك إن  )2(

 (ح)؛10المادة 

 
 . واجبللأو إهمال خطر سوء تصرف وقع إن  )3(

 
یحق للعضو في المجلس التنفیذي الذي یتم النظر في عزله من منصبه بأن ُیبّلغ خطیًا  ) خ(

یحق  المقدمة وبالرد علیها أمام اجتماع للمجلس التنفیذي. في حال عزله،عتراضات باال
 أمام المؤتمر العالمي.للعضو المعني باالستئناف 

 
بدیل. في حال قرر ذلك  ن، یحق للمجلس التنفیذي تعییمنصب ما شغورفي حال  ) د(

 وحدث الشغور:
 

حتى موعد انعقاد المؤتمر  یتم تعیین أحد نواب الرئیس رئیساً في منصب الرئیس،  )1(
 التالي؛

 
في منصب نائب الرئیس، یتم تعیین عضو من المجلس التنفیذي حتى موعد انعقاد  )2(

 المؤتمر التالي؛
 

 ؤتمر التالي؛میتم تعیین بدیل حتى موعد انعقاد الم، في منصب األمین العا )3(

 
كما تقدیم الترشیحات إلى مجلس الیدعو المجلس التنفیذي في أي منصب آخر،  )4(

في هذا  جیداً ینظر ة للعضو الذي یتم استبداله و وطنیمن المنظمة ال اً یطلب ترشیح
 یتم تعیین الشخص حتى موعد انعقاد المؤتمر التالي.الترشیح. 

 
 جلسة عادیة أقله مرة واحدة سنویًا.یعقد المجلس التنفیذي  ) ذ(
 
أو األمین العام الرئیس بإذن من للمجلس التنفیذي  غیر عادیة الدعوة إلى جلسةیمكن  ) ر(

إلى هذه الجلسة بناء على طلب رسمي ومبرر وفق األصول من أكثریة ثلثي تتم الدعوة و 
 تمثل مجتمعة أقله ربع العضویة المدفوعة. التي منظماتالأعضاء المجلس من 
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 : وظائف الرئیس ونواب الرئیس واألمین العام11المادة 

 
الرئیس، أو أحد نوابه في غیابه، بالمهام  یقومالرئیس الممثل الرئیسي للمنظمة؛ و یكون  ) أ(

 التالیة:

 
 س المؤتمر العالمي؛ ؤ تر  )1(

 
 ترؤس اجتماعات المجلس التنفیذي؛ )2(

 
 األمین العام. مع تشاورلتمثیل الدولیة للتربیة، با )3(

 
 یقوم بالمهام التالیة:و لتنفیذي الرئیسي للمنظمة؛ ایكون األمین العام المسؤول  ) ب(

 
األعضاء والبنى اإلقلیمیة واللجان القطاعیة المنظمات یتواصل مع  )1(

ومع ؛ وغیرها من اللجان الدائمة، والهیئات األخرى ضمن الدولیة للتربیة
واالتحادات النقابیة العالمیة والمنظمات  (ITUC)االتحاد الدولي للنقابات 
 ؛الدولیة الحكومیة ؛ ومع الهیئاتاألخرى غیر الحكومیة

 
بموجب قرارات  والمؤتمر العالمي اجتماعات المجلس التنفیذي ویعدّ  یدعو )2(

 المجلس التنفیذي؛

 
 المجلس التنفیذي؛و إجراءات المؤتمر خاص بحتفظ بسجل ی )3(

 
 تمر العالمي والمجلس التنفیذي؛ؤ قرارات الم ینفذ )4(

 
في حول األنشطة إلى المجلس التنفیذي وٕالى المؤتمر العالمي  اً تقریر  یقّدم )5(

 ؛كل اجتماع لهما
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بین اجتماعات المجلس التنفیذي، بموجب الدولیة للتربیة شؤون  یدیر )6(

 القرارات التي یتخذها المجلس التنفیذي والمؤتمر العالمي.

 
عمل أمانة عن  لعالميیكون مسؤوًال أمام المجلس التنفیذي والمؤتمر ا )7(

  شؤون الموظفین؛كافة و السر 
 

المجلس بین مواعید اجتماعات أقله مرة واحدة ونواب الرئیس واألمین العام  یجتمع الرئیس  ) ت(
 التنفیذي.

 
 : أمانة السر12المادة 

 
 (ب).11لتنفیذ المهام المذكورة في المادة أمانة السر  يموظفمساعدة العام  یلقى األمین ) أ(

 
مع  تشاورنه المجلس التنفیذي بالیعیّ العام مین لأل ًا واحداً نائبأقله  یتضّمن موظفو أمانة السر ) ب(

 األمین العام.
 

بتعیین الموظفین وفصلهم وأجورهم المتعلقة جراءات اإلو  المقاییس یحدد المجلس التنفیذي ) ت(
 .هماستخدام شروطو 

 
، باستثناء تعیین وشروط استخدامهمیهتم األمین العام بتعیین الموظفین وفصلهم وأجورهم  ) ث(

 المجلس التنفیذي.اإلجراءات التي یحددها المقاییس و بموجب نائب األمین العام، 
 

االستئناف في االجتماع التالي ُفصل فرد من قبل األمین العام، یحق للمعني في حال  ) ج(
المجلس  بدیل یحدده، عن طریق إجراء للمجلس التنفیذي، أو، بموافقة الموظف المفصول

 التنفیذي.

 
 : البنى اإلقلیمیة13المادة 
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 ) مناطق:5تؤسس الدولیة للتربیة خمس (س ) أ(

 
 افریقیا؛) 1(
 
 ) أمیركا الشمالیة والكاراییب؛2(
 
 والهادئ؛آسیا ) 3(
 
 ) أوروبا؛ 4(
 
 أمیركا الالتینیة) 5(
 

 صیص البلدان لها بموجب النظام الداخلي.خیتم تحدید المناطق وت ) ب(
 

 إقلیمیة بهدف: یةتأسیس بنیمكن   ) ت(

 
یاسات واألنشطة التي یجب المجلس التنفیذي حول السشورة إلى متقدیم ال )1(

 في المنطقة المعنیة؛طبقها الدولیة للتربیة أن ت

 
إقلیمیة وتمثیل  مشتركةبأي هیئة حكومیة  تتعلقسیاسات تطویر وتعزیز  )2(

 هذه الهیئة.  فيالمنظمات األعضاء 

 
یتم تقدیم تقاریر ي یوافق علیه المجلس التنفیذي. و قلیمیة بموجب نظام داخلاإلبنیة الإدارة  تتم ) ث(

 إلى المجلس التنفیذي. المذكورةحول البنیة اإلقلیمیة 
 

ما ب المشتركة بین األقالیموالبنى البنى اإلقلیمّیة الفرعّیة  اً أیضأن تنشئ  للتربیةللدولیة یحّق   ) ج(
دول السیاسات والنشاطات التي تتم ممارستها في  عنلمجلس التنفیذي ا لتبلیغ اً تراه ضروری

هیئة وجود من خالل ترتبط الدول ، حیث منطقة فرعّیة ما أو في دول أكثر من منطقة واحدة

01/08/2007 18 



ویرعى هذه  ثقافي أو لغوي.إرث من خالل أو  ما بین الحكومات لحكومات الدول المعنّیة
       مصادق علیه من المجلس التنفیذي.  داخليٌّ  نظامٌ  البنى

 
 : الهیئات االستشاریة14المادة 

 
بهدف تقدیم الشورة إلى المجلس التنفیذي حول سیاسات تأسیس هیئات استشاریة مكن ی ) أ(

المجاالت التعلیمیة والمهنیة القطاعیة بتتعلق، على سبیل المثال ال الحصر،  معینةوأنشطة 
 .الدولیة للتربیة ومنظماتها األعضاء عنى بهاالتي تالمشتركة بین القطاعات و 

 
أو فرقاء عمل أو مجموعات عمل أو طاوالت مستدیرة ن تتضّمن یحق للهیئات االستشاریة بأ ) ب(

 .هیئات شبیهة
 

بتألیف من المنظمات األعضاء في ما یتعلق یحق للمجلس التنفیذي بطلب توصیات  ) ت(
وٕاجراءاتها، یحدد أهدافها هو و ، متى یكون ذلك مناسبًا، الهیئات االستشاریة السالفة الذكر

  بالتراصف مع البرنامج وأولویات المیزانیة التي یضعها المؤتمر العالمي. 
 

 مرأة: لجنة وضع ال15المادة 
 

السیاسات واألنشطة التي  صدار توصیات حولإل مرأةوضع الخاصة بتأسیس لجنة  یجب ) أ(
في المجتمع، إن في التعلیم  المرأة والفتاةطبقها الدولیة للتربیة بهدف تعزیز مساواة یجب أن ت

 الحركة النقابیة.أو في 

 
تختار اللجنة و من بین أعضائه. من نساء  مرأةلجنة وضع الالمجلس التنفیذي  یؤلف  ) ب(

 یحدد المجلس التنفیذي أهدافها وٕاجراءاتها.و رئیستها. 

 
 الدستور والنظام الداخليلجنة : 16المادة 

 
 خاصة بالدستور وبالنظام الداخلي تقوم بما یلي:  لجنةأن یشّكل المجلس التنفیذي  على ) أ(
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مراجعة كافة االقتراحات لتعدیل الدستور والنظام الداخلي وتقدیم الشورة إلى المجلس  )1(

 ؛بناًء علیهالتنفیذي 
 
 حول الشؤون الدستوریة التي یحیلها إلیها المجلس التنفیذي. تقدیم الشورة  )2(

 
یعّین المجلس و لجنة الدستور والنظام الداخلي من أعضاء من المجلس التنفیذي. تتألف  ) ب(

 رئیسها.
 

 : اللجنة المالیة17المادة 
 

للدولیة لإلشراف على إدارة الشؤون المالیة لجنة مالیة  أن یؤسس المجلس التنفیذي على ) أ(
 العالمي.والمؤتمر إلى المجلس التنفیذي  ورفع تقاریرها ذات الصلةتربیة لل

 
یعّین ة من أعضاء من المجلس التنفیذي وتجتمع أقله مرة واحدة سنویًا. و تتألف اللجنة المالی ) ب(

 المجلس رئیسها. 

 
إلى المؤتمر  ،وباسمه ،التقاریر المالیة إلى المجلس التنفیذيیقّدم رئیس اللجنة المالیة  ) ت(

 العالمي.

 
 المالیة الموارد: 18المادة 

 
تخضع النفقات إلى التنظیمات المالیة ضمن إدارة الدخل والنفقات. مهمة األمین العام ب ُیناط ) أ(

اللجنة المالیة على أساس االقتراحات التي یقدّمها تضعها إطار المیزانیة السنویة، التي 
 هذه المیزانیة إلى المجلس التنفیذي للمصادقة علیها. وتُقّدماألمین العام. 
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 یدقق فیهاو ، ل من كل عامو دیسمبر/ كانون األ 31بتاریخ حسابات الدولیة للتربیة  تُقفل  ) ب(
التقاریر المالیة وتقاریر المدقق یتم تقدیم المقاییس الدولیة. مسّجل بموجب  ختصممحاسب 

 إلى المؤتمر.تقاریر المدققین تقدیم  یتم، و إلى المجلس التنفیذي خالل اجتماعه السنوي

 
یتحمل  الو  خصوم المالیة.كضمان لل یتم اعتبار سوى الممتلكات الملموسة للدولیة للتربیة ال ) ت(

 المسؤولیة القانونیة لهذه الخصوم. أعضاء الدولیة للتربیة المنتخبون 

 
 التقویمیة.تكون السنة المالیة السنة  ) ث(

 
 : مستحقات العضویة19المادة 

 
 لفرد الواحدلیجب أن تدفعها المنظمات األعضاء المستحقات التي یحدد المؤتمر العالمي  ) أ(

في  لخصائصد ادَّ تحو  للبلدان.وفق مقیاس یأخذ في االعتبار مختلف الظروف االقتصادیة 
 النظام الداخلي.

 
غ العضویة المبلّ یتم حسابها على یونیو/ حزیران من كل عام، و  30ل دفع رسوم العضویة قبتُ  ) ب(

 دیسمبر/ كانون األول من العام السابق.  31عنها بتاریخ 
 

یحق إلتزاماتها المالیة، بسبب ظروف استثنائیة، ب الوفاءفي حال عجزت منظمة عضو عن  ) ت(
مؤقت أو في الحاالت القصوى إعفاء مؤقت من منحها مهلة أو تخفیض یذي للمجلس التنف

خطیة ومحدودة بمدة أقصاها سنتین، على خاصة كهذه الات تفاقاال تكونو دفع هذه الرسوم. 
 أن یخضع أي تمدید لها لمراجعة المجلس التنفیذي. 

 
 ضامنالت: صندوف 20المادة 

 
 صندوق تضامن. إنشاء الدولیة للتربیة على ) أ(
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تدعو الدولیة للتربیة منظماتها األعضاء بانتظام إلى مساهمات طوعیة في صندوق  ) ب(
 التضامن.

 
 صندوق التضامن.  لها النظام الداخلي على القواعد التي یخضع ینص ) ت(

 
 : اللغات الرسمیة21المادة 

 
 تكون اإلنكلیزیة والفرنسیة واأللمانیة واإلسبانیة اللغات الرسمیة في الدولیة للتربیة.

 
 : المقر الرئیسي والمكاتب األخرى22المادة 

 
 یقع المقر الرئیسي للدولیة للتربیة في بروكسل. ) أ(

 
 ن البلد الذي یقع فیه مقرها الرئیسي.یسیتم تأسیس الدولیة للتربیة بموجب قوان ) ب(

 
 یحدد المجلس التنفیذي موقع المكاتب األخرى بتوصیة من األمین العام. ) ت(

 
 : النظام الداخلي وقواعد اإلجراء23المادة 

 
النظام الداخلي وقواعد اإلجراء بهذا الدستور بغیة تنظیم مسائل كاالنتخابات وٕادارة اجتماعات  رفقیُ 

 المؤتمر والمجلس التنفیذي، فضًال عن مسائل أخرى یحیلها الدستور إلیها.
 

 : التفسیر24المادة 
 

ر النص یعتبام الدستور أو النظام الداخلي، في حال وجود أي سؤال أو شك في ما یتعلق بتفسیر أحك
المجلس  صالحیاتیقع تفسیر الدستور والنظام الداخلي ضمن نطاق . و اإلنكلیزي النص األصلي

 التنفیذي. 
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 : تعدیل الدستور25المادة 
 

ى األمین العام خالل فترة ال تقل عن لدستور خطیًا إللباقتراح تعدیل  م أي تبلیغاتیجب تسلی ) أ(
المنظمات األعضاء أقله  كافةیجب توزیعها على و ) أشهر من تاریخ افتتاح المؤتمر. 6ستة (

ي تعلیقات یرغب المجلس التنفیذي في تزوید أ مع) أشهر من افتتاح المؤتمر، 3قبل ثالثة (
 األعضاء بها.

 
 أصواتما ال یقل عن ثلثي مجموع أّیده إذا معتمدًا لدستور یعتبر التعدیل المقترح ل  ) ب(

 .سّجلت حضورها في المؤتمر المأهلة للتصویت والتيالمنظمات األعضاء 
 

 : حّل الدولیة للتربیة26المادة 
 

حل الدولیة للتربیة، على أن یتم إدراج  خذ قرارالهیئة الوحیدة المخولة ألهو المؤتمر العالمي  ) أ(
  قبل أقله ستة أشهر. بذلك اقتراح بذلك على جدول أعمال المؤتمر، وعلى أن ُیعطى تبلیغ

 
أقله أكثریة ثلثي األصوات.  إلى حل الدولیة للتربیة، على أن ینالیدعو الذي قرار ال ُینفَّذ  ) ب(

لدولیة لتأدیة أي التزامات مالیة على امر العالمي باتخاذ تدابیر معینة یلزم هذا القرار المؤتو 
  أصولها.ب صرفوللت ،، بما في ذلك التزاماتها تجاه موظفیهاللتربیة

 
 : االنتقال27المادة 

 
عنوان "التدابیر االنتقالیة" قوة دستوریة طالما أّن  تحتفي المستند  نصوص عنهاتملك األحكام الم

 هذه األحكام منطبقة.  
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 النظام الداخلي للدولیة للتربیة
 

 
 العضویة

 
 . طلبات العضویة1
 

المادة  أنظروفق األصول من قبل الهیئة الحاكمة للعضو ( عتمدمالعضویة، الیتم تقدیم طلب  ) أ(
بأّن  اً یتضّمن نموذج طلب معبأ، وٕاعالنمن الدستور)، إلى األمین العام على أن (ث) 4

 الطلب. ةمنظمة مقدمال رسیلتزم بأهداف ومبادئ الدولیة للتربیة، ونسخة عن دستو  العضو
 
خالل هذا االجتماع، الطلبات في أول اجتماع یلي استالمها. في ینظر المجلس التنفیذي  ) ب(

مع أي منظمات أعضاء في بلد  شاوراتنتائج المبجلس التنفیذي یبّلغ األمین العام الم
 المنظمة مقدمة الطلب. 

 
نه خالل خمسة یتم إرسال تبلیغ إلى المنظمة مقدمة الطلب وأي منظمة عضو في البلد عی ) ت(

قدیم استئناف إلى المؤتمر العالمي من ویمكن تقرار المجلس التنفیذي. عشر یومًا من اتخاذ 
 قبل:

 
 في البلد عینه تعارض قرار القبول؛ منظمة عضو )1(

 
 تم رفضه.قد أي منظمة عضو تدعم طلب عضویة  )2(

 
یومًا من اتخاذ قرار  120یجب تقدیم أي استئناف خطیًا إلى األمین العام خالل مهلة ال تزید على 

 یكون قرار المؤتمر العالمي نهائیًا.و المجلس التنفیذي. 
 
إجراءات  ، تتبعبراء من قبل المجلس التنفیذيإلى لجنة الخما ضویة إحالة قضیة ع عند ) ث(

 (ر).2 الفقرة في المشار إلیهااالستئناف 
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 االنتسابعضویة . 2

لعضوّیة الدولّیة  باً تقّدم طلللمنّظمة التي لفترة محّددة  انتسابعضوّیًة یقّدم المجلس التنفیذي   (أ)
، تستوفي معاییر العضویة بالكاملال ولكّنها برأي المجلس التنفیذي أو لجنة الخبراء  للتربیة

 أوضاعها لتستوفي معاییر العضوّیة بالكامل. ترتیبوذلك لتمكینها من 
 

مر. ویحّق للمجلس في بادئ األ لفترة أربع سنوات أو أقلّ  االنتسابعضوّیة (ب) یمكن منح 
، على أن تكون لمنّظمة ما لفترة أربع سنوات إضافّیة أو أقلّ  االنتسابعضوّیة التنفیذي منح 
 في كافة األحوال بفترات ال تزید عن ثماني سنوات. محّددةهذه العضوّیة 

 
 إلى كّل مؤتمر. منتسباً  التي تعّد عضواً یجب تقدیم الئحة بالمنّظمات  ) ت(

 
 ما یلي: نتسباً م اً یحّق لكّل منّظمة تعّد عضو  ) ث(

 
 للتربیة وبرامجهاالمشاركة في نشاطات الدولّیة  )1(

 
 ومشورتها ومساعدتها منشورات الدولّیة للتربیةالحصول على  )2(

    
 ما یلي:  منتسباً التي تعّد عضًوا  ةُیطلب من المنّظم ) ج(

 
 6إستیفاء الموجبات الدستورّیة للمنظمات األعضاء والمنصوص علیها في المادة  )1(

 ،(ب)
 

، على أن ال تقّل، سبة التي یحّددها المجلس التنفیذيبحسب الندفع رسوم العضوّیة   )2(
المنظمات رسوم من نسبة ن في المئة یاألشكال، عن خمسة وسبعمن  شكلفي أي 

 منطقة المعنّیة، في حال وجودها،األخرى في الاألعضاء 

 
تقدیم تقریر سنوّي إلى المجلس التنفیذي للدولّیة للتربیة حول الخطوات التي اتخذتها  )3(

 للتربیة بالكامل. المنّظمة الستیفاء معاییر عضویة الدولیة
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 ما یلي: نتسباً ما ً یحّق للمنّظمة التي تعّد عضو ال  ) ح(

 
لتربیة على الصعید العالمي أو للدولیة ل الحاكمة في انتخابات الهیئاتالتصویت  )1(

 .قلیمياإل
 

 وأقلیمي على الصعید اإل للتربیةللدولیة لخوض انتخاب هیئة حاكمة تسمیة ممّثل  )2(
 عالمي.ال

 
على الهیئات الحاكمة للدولیة للتربیة في اجتماعات بغیر صفة مراقب المشاركة  )3(

 أو العالمي.الصعید اإلقلیمي 
    

أن یقّرر ما إذا كانت المجلس التنفیذي یتعّین على ، االنتسابعضویة من في نهایة كل فترة  ) خ(
 المنظمة قد:

 
 ،وبالتالي یجب قبولها في العضویة، استوفت معاییر العضویة بالكامل )1(

  
تستوفیها بالكامل،  لم هالتستوفي معاییر العضویة ولكنُمرضیة  اجهودً  بذلتأو  )2(

، ترتیباتهامن أجل استكمال  االنتسابعضویة بالتالي یجب منحها فترة إضافیة لو 
  ،أعاله )1( ج)( ةالمنصوص علیه في الفقر  جمالياإل للحدّ ذلك خضع یعلى أن 

 
ویة بالكامل، وبالتالي یجب سحب لم تبذل أي جهد لتستوفي معاییر العض أو )3(

         منها.    االنتسابعضویة 
  

 لجنة الخبراء حول العضویة. 3
 

من قبل المجلس من أقله خمسة وأكثره سبعة أعضاء یتم تعیینهم لجنة الخبراء تتألف  ) أ(
دعو یباالتفاق مع الرئیس، . لها اً رئیسیّعین المجلس التنفیذي أحد أعضاء اللجنة و التنفیذي. 
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مین اإلداري للجنة ویقّدم كافة الخدمات اإلداریة المطلوبة إلنجاز مهام األ وهواألمین العام، 
 یعدها.إلى اجتماعات اللجنة و اللجنة، 

 
تحاد النقابي حركة االباختیار أعضاء اللجنة وفق خبرتهم المتعلقة بمنظمات المعلمین و یتم  ) ب(

یكونوا أعضاء في المجلس التنفیذي وال في الهیئات الحاكمة للمنظمات یجب أن  ال باإلجمال.
من شأنه المصالح  نازع فيقد تؤدي إلى تفي منظمات  أخرى یشغلوا وظائف األعضاء، أو

 تجّرد اآلراء. في التأثیر
 
خالل أول اجتماع للمجلس یتم تعیین اللجنة و ) سنوات. 4بع (على أر  لجنةال مدة تمتد ) ت(

إلعادة  بأن یتأهلوا عضاءویحق لألجلسة عادیة یعقدها المؤتمر العالمي. بعد  التنفیذي
صرف العضو إهمال الواجب، یحق للمجلس التنفیذي  سوء التصرف أوفي حال  نتخاب.الا

 من منصبه.
 
العضو  مدةیعّین المجلس التنفیذي بدیًال لبقیة في لجنة الخبراء،  ما في حال شغور منصب ) ث(

 الذي شغر منصبه.
 

 التي یحیلها المجلس التنفیذي إلیها في ما یتعلق بما یلي: القضایانظر اللجنة إال في لن ت  ) ج(

 
معاییر العضویة بشكل طلبات العضویة التي ال یعتبرها المجلس مطابقة مع  )1(

 ضح؛او 

 
المنظمات األعضاء التي تم اتهامها من قبل منظمة عضو أخرى أو من قبل  )2(

 التقّید بمعاییر العضویة. عن  تخّلفتالمجلس بأّنها 
 

یتم و تحقیق. إلى اللجنة، یحق للرئیس بتعیین عضو أو أكثر إلجراء ما  قضیةحین تتم إحالة  ) ح(
الواجبة، بما في ذلك على التحقیق احترام قواعد العملیة تبلیغ المنظمة المعنیة بفتح التحقیق. 

الزمني  طارهذا التحقیق وفق اإلیتم إتمام و المستندات.  دیمبجلسة وبتقحق المنظمة المعنیة 
الذي تحدده اللجنة مسبقًا. یجب أن تنظر اللجنة في التقریر الناتج من هذا التحقیق ككل، 
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المنظمة العضو أو المقدمة الطلب  كانت إذاما للتّوصل إلى نتیجة حول  وهذا ضروري
 بمعاییر عضویة الدولیة للتربیة أم ال؛متقیدة 

 
 بالمعاییر: الخبراء أن المنظمة تتقّیدة في حال تبّین للجن ) خ(

 
المجلس  ُیقترح بأن یؤكدفي الدولیة للتربیة، عضو المنظمة الفي حالة  )1(

 ؛وضع عضویتها التنفیذي
 

یتم تبلیغ المجلس التنفیذي بعدم وجود للطلب، مقدمة المنظمة الفي حالة  )2(
 قبولها. في وجه قانوني عائق 

 
حدد المجلس التنفیذي أّن ی ما لمتبّین للجنة الخبراء أّن المنظمة ال تتقّید بالمعاییر، في حال  ) د(

 بالعملیة الواجبة: ال تتقّید أن المنظمة اإلجراءات التي تتبعها لجنة الخبراء منحازة، أو

 
ما المنظمة لمدة ثالث سنوات،  تعلیقیتم العضو في الدولیة للتربیة، منظمة الحالة في ) 1(
 المجلس التنفیذي یقم لم
  

 أقصر؛ تعلیقمدة باشتراط بتصویت األكثریة،      -
 

عند نهایة المنظمة عن العضویة.  إقصاءعلى تصویت البتصویت أكثریة الثلثین، ب -
تتقّید أو ال بمعاییر المنظمة النظر في ما إذا  تعید لجنة الخبراء، تعلیقالمدة 

 العضویة. 
 
یحق للمجلس التنفیذي و یتم رفض الطلب. للطلب، مقدمة المنظمة الفي حالة  )2(

 بمساعدة هذه المنظمة على التقّید بمعاییر العضویة.
 

ي یصف تحقیقها ویبرز، في حال لى المجلس التنفیذي، مع تقریر خطتقّدم اللجنة نتائجها إ ) ذ(
 ، تفاصیل تصویتها في ما یتعلق بالنتائج. باإلجماعاستنتاجات اللجنة لى یتم التوصل إلم 
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تقدیم طعن یحق للمنظمة و یتم تبلیغ المنظمة العضو أو مقدمة الطلب المعنیة بنتائج اللجنة.  ) ر(
أو أنه لم یتم إجراؤه وفق العملیة  اً إلى المجلس التنفیذي إذا ما اعتبرت التحقیق منحاز 

التّوصل إلى  فیذي أن یتأكد من أنالمجلس التنالواجبة. في حال تقدیم طعن كهذا، على 
في حال لم یتأكد المجلس من لعملیة الواجبة. قد تم بطریقة غیر منحازة ووفقًا ل نتائج اللجنة

  إلى اللجنة إلجراء تحقیق جدید.  القضیةعید إحالة یذلك، 
 

وذلك خالل خمسة  ما إلى أي منظمة عضو أو مقدمة طلب معنیة بقضیةیتم إرسال تبلیغ   ) ز(
االستئنافات إلى المؤتمر العالمي في ما یتعلق  یمكن تقدیمال عشر یومًا من اتخاذ القرار. 

 إال من قبل: نظر فیها المجلس التنفیذي على أساس نتیجة من لجنة الخبراءقد بقضایا 

 
 تم إیقافها أو إقصاؤها من العضویة؛قد منظمة  )1(

 
منظمة عضو تدخل فیها أمام لجنة الخبراء ما كانت معنیة بقضیة قد منظمة عضو  )2(

 أخرى؛
 

 تم رفض طلبها للعضویة بسبب نتیجة تّوصلت إلیها لجنة الخبراء.منظمة  )3(
 

یومًا  120مهلة أقصاها األمین العام في في هذه الحاالت، یجب تقدیم استئناف خطي إلى 
أّن االفتراض بستند هذا االستئناف إلى المجلس التنفیذي ویجب أن یمن اتخاذ قرار 

الخبراء والمجلس التنفیذي كانت منحازة أو أّنه لم یتم التقّید من لجنة اإلجراءات المتبعة 
 یكون قرار المؤتمر العالمي نهائیًا.و بالعملیة الواجبة. 

 
 من المیزانیة لتغطیة مصاریف اللجنة.  مبلغاً یخصص المجلس التنفیذي   ) س(

 
 

 المؤتمر
 

 . المندوبون4
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مؤقتًا إلى  یرسل األمین العام تبلیغاً قبل ستة أشهر من افتتاح المؤتمر على األقل،  ) أ(

 لها. ةت المخصصالمنظمات األعضاء یتضمن عدد المندوبین واألصوا

 
قبل ثالثة أشهر من و تقوم المنظمات األعضاء التي یحق لها بإرسال مندوبین إلى المؤتمر،  ) ب(

وقبل شهر من افتتاح . المذكورین بأسماء المندوبین افتتاح المؤتمر، بتزوید األمین العام
منظمة من مندوبًا  بتعیینه/هاد فییصدر األمین العام إلى كل مندوب اعتمادات تالمؤتمر، 

 .ما عضو
 

ال یقدر على حضور المؤتمر ببدیل من المنظمة المعنیة شرط الذي مندوب الاستبدال یمكن   ) ت(
عن هذا االستبدال یحمل توقیع مسؤول مفوض من أن یتلقى األمین العام تبلیغًا خطیًا 

 المنظمة المعنیة.
 

تملك أقله نسبة  التي لكي یتم افتتاح المؤتمر، یجب أن یكون أقله ثلث المنظمات األعضاء ) ث(
بحضور أكثریة  . ویعتبر النصاب مكتمالً مسجال األصوات المسموحة% من مجموع 50

  .المندوبین المسجلین
 
 والمدعوون. المراقبون 5
 

 دعوة منظمات وأفراد لحضور المؤتمر كمدعوین.ًا لما یرتئیه المجلس التنفیذي، یمكن وفق ) أ(

 
 من المراقبین من بین أعضائها أو موظفیها. معقول تعیین عددبمنظمة عضو لیحق  ) ب(

 
 إلى ذلك.  الرئیس مالمؤتمر في حال دعاه تناول الكالم فيیحق للمراقبین والمدعوین  ) ت(

 
 ة مكتملال الجلسات. 6
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یحضر  قرر المؤتمر إعالن جلسة مغلقة. في هذه الحالة، الی ما لم عامةة الجلسات المكتمل تكون
 الجلسة سوى المندوبین والمراقبین. 

 
 رئیس الجلسة . 7
 
نائب للرئیس، مع إعطاء األفضلیة إلى  المؤتمر یترأسرأس الرئیس المؤتمر. في غیابه/ غیابها، یت

للرئیس نائب  أي . في حال لم یكن الرئیس والألطول مدة هذا المنصب شغل ذيالنائب الرئیس 
 ینتخب المجتمعون رئیسًا للجلسة من بین أعضاء المجلس التنفیذي. متوفرین، 

 
 . لجان المؤتمر8
 

 عتمادات اللجنة ا ) أ(
 

المجلس التنفیذي لجنة اعتمادات تتألف من أقله ثالثة  نیّ (د) من الدستور، یع9بموجب المادة 
 تقوم اللجنة بما یلي: أعضاء. و 

 
 اعتمادات المندوبین؛ اتالتأكد من وتحدید تخصیص )1(

 
 كل منظمة عضو؛لتصویت الالتأكد من وتحدید حقوق  )2(

 
 ألعمال.أول جلسة لتقدیم تقریر إلى المؤتمر أثناء  )3(

 
 هاعتماداته بحقوق اعتماد المؤتمر لتقریر اللجنة، یتمتع أي مندوب قد تم االعتراض على بانتظار

 كاملة كمندوب. 
 

 لجنة االنتخابات ) ب(
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تضّمن مندوبین من كافة تتألف من أقله خمسة أعضاء وتینتخب المؤتمر لجنة انتخابات 
 تقوم اللجنة بما یلي:المناطق. و 

 
 ؛13بعدالة وبموجب الدستور والنظام الداخلي الحرص على إجراء االنتخابات  )1(
 
 رفع تقریر بنتائج كل عملیة انتخاب إلى المؤتمر.  )2(

 
 لجنة القرارات ) ت(

 
تتضّمن عضوًا و تتألف اللجنة من رئیس وخمسة عشر و ینتخب المؤتمر لجنة قرارات. 

 مندوبین من كافة المناطق.
 

 تقوم اللجنة بما یلي:
 

 ت القرارات التي یتم تقدیمها إلى المؤتمر؛النظر في كافة القرارات وتعدیال )1(

 
النقاش،  والتعدیالت، بما فیها جدول إعداد التوصیات المتعلقة بهذه القرارات )2(

 ؛عند االقتضاءوتقدیمها إلى المؤتمر 
 

 ؛عند االقتضاء وتقدیم نصوص مركبة إلى المؤتمرإعداد  )3(
 

 .  ومحتواها تقدیم توصیات متعلقة بإمكانیة قبول القرارات العاجلة )4(

 
مناقشة عند ُتمثل في اجتماع اللجنة  كيفي اللجنة  غیر ممثلةتدعو لجنة القرارات منظمة عضو 

 تقترحه هذه المنظمة العضو. ما قرار أو تعدیل 
 

 حسابات ال تدقیقلجنة  ) ث(
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منظمة عضو لمؤّلفة من ممثل واحد یعّین المؤتمر لجنة داخلّیة لتدقیق الحسابات  )1(
 المناطق الخمس.من كلٍّ من 

 
بحكم  أعضاءَ  ، أو مندوب،والرئیس واألمین العام رئیس اللجنة المالیة كلٌّ من یكون )2(

 .في لجنة تدقیق الحساباتالمنصب 
 

السنوّیة الحسابات المدّققة  بفحصتدقیق الحسابات الداخلّیة للجنة الیتمّثل دور  )3(
  إلى المؤتمر التالي.  عنهاورفع تقریر  للدولیة للتربیة

 
لمراجعة الحسابات یتعّین على لجنة تدقیق الحسابات أن تلتقي بین المؤتمرات  )4(

 للمؤتمر التالي. حول البیانات المالّیة وتحضیر تقریر 

 
لجنة تدقیق  أعضاءَ للمجلس التنفیذي المنظمات األعضاء أن تسّمي  یتعّین على )5(

المؤتمر، وذلك بناًء على قبل انعقاد ) أعاله 1مشار إلیهم في الفقرة (الحسابات ال
 . خبراتهم في المسائل المالّیة

 
في أمام المؤتمر لتعیینه من كل منطقة  واحٍد مسّمى بممّثلیوصي المجلس التنفیذي  )6(

       . تدقیق الحساباتالداخلیة للجنة ال
 

بحكم في لجنة تدقیق الحسابات، باستثناء األعضاء كل عضو  تنتهي مّدة والیة )7(
   .ذلك الذي تّم تعیین العضو خاللهل التالي، في نهایة المؤتمر المنصب

      
 تدقیق الحساباتل الداخلیة لجنةالو  تعقد لجنة االعتمادات ولجنة االنتخابات ولجنة القرارات ) ج(

 جلسات مغلقة.ضمن اجتماعاتها 
 
 البسیطة.یتم اتخاذ القرارات على أساس األكثریة تصویت ضمن اللجان برفع األیادي و یتم ال ) ح(

 
 أعماله.  تنفیذتأسیس لجان أخرى لیحق للمؤتمر  ) خ(
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 . قواعد النقاش9
 

ما لم نقاش، كل واحدة في أن یتناول الكالم مرة مندوب أو عضو المجلس التنفیذي لل یحق ) أ(
أو  عند تقدیم تقریر مالجنة في المؤتمر أي ممثل تمتع یو یوافق المؤتمر على خالف ذلك. 

 بند عند رفع أي على حق الرد) بما تراح إجراءاقبو قرار أو تعدیل (غیر متعلق اقتراح أ
 النقاش.

 
 علق األمر بنقطة نظام أو إجراءخطیًا إلى رئیس الجلسة، إال حین یت یقدم طلب تناول الكالم ) ب(

یحق لرئیس و . الذي یطلبون الكالم وفقًا لهترتیب الیدعو رئیس الجلسة المتكلمین وفق . ما
لنظام في حال لم تكن تعلیقات المتكلم ذات صلة سترعاء لمتكلم إلى االالالجلسة بأن یدعو 

 بالموضوع قید المناقشة.
 
بمشاركة غیر القرارات،  أو المحادثاتالنقاشات والمساهمین في یحق لكافة مقترحي القرارات  ) ت(

یحد رئیس الجلسة مدة كل  حیثجرائیة، اإلمسائل ال، إال في ما یتعلق بمدتها خمس دقائق
، قرار ما أو تعدیل لهحول  في نقاشي متكّلم أل وال یحقّ ثالث دقائق كحد أقصى. بمداخلة 

مندوب الوقت الحین یتخطى و  .لمّدة تزید عن ثالث دقائق ما عدل ُمقتِرح القرار، أن یتكّلم
النظام من دون تأخیر. ب االلتزامالجلسة دعوة المتكلم إلى ، یحق لرئیس له المخصص

بهدف إتمام بنود معینة من األعمال، یحق لرئیس الجلسة، بإذن من المؤتمر، تقصیر مدة و 
 . یندقیقتَ للمتكلمین إلى  المسموح بها الكالم

 
 یحق لألمین العام بالتكلم عن أي موضوع. ) ث(

 
 . القرارات والتعدیالت10

 
إحدى اللغات الرسمیة األربع، إلى األمین العام واستالمها منه بیتم تقدیم القرارات، المصاغة  ) أ(

تتم ترجمتها ویتم توزیعها إلى المنظمات األعضاء افتتاح المؤتمر. و  منأربعة أشهر أقله  قبل
 ثالثة أشهر من افتتاح المؤتمر.قبل أقله 
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إحدى اللغات األربع الرسمیة، إلى األمین العام قدیم تعدیالت القرارات، المصاغة بیتم ت ) ب(
تتم ترجمتها ویتم توزیعها إلى و من افتتاح المؤتمر.  شهر واحدأقله قبل واستالمها منه 

  أسرع وقت ممكن. في المندوبین 
 

ما اعترض وفٌد . في حال موافقًا للنظامتعدیل القرار أو كان التحدد لجنة القرارات ما إذا  ) ت(
 النهائي.  هومن القرارین  اً المؤتمر أی حددیلقرارات، لجنة ا رأيعلى 

 
 القرارات العاجلة ) ث(

 
 أقله ثالثة أشهر من افتتاح المؤتمر. قبل لمسائل الناشئة النظر في قرارات عاجلة لیمكن 

 
إحدى اللغات الرسمیة األربع، واستالمها من بیتم تقدیم القرارات العاجلة، المصاغة  )1(

لمؤتمر. في حال وقوع أحداث استثنائیة یة لفتتاحاالجلسة ال نهایةاألمین العام قبل 
النظر في قرارات عاجلة في ما یتعلق بهذه األحداث بموافقة المؤتمر، یمكن خالل 

یتم توزیعها تتم ترجمة القرارات العاجلة و و ثلثي المندوبین الحاضرین والمصوتین. 
 أسرع وقت ممكن. في على المندوبین 

في حال اعترض وفٌد . ما إذا كان القرار العاجل مسترعیًا للنظام تحدد لجنة القرارات )2(
 ما على رأي لجنة القرارات، یحدد المؤتمر أیًا من القرارین هو النهائي. 

 
 عاجلة شفهیًا إلى المؤتمر خالل النقاش.القرارات لتقدیم تعدیالت لیمكن  )3(

 
في حال . للنظام مسترعیاً عاجل القرار التعدیل سة ما إذا كان یحدد رئیس الجل )4(

 اعترض وفٌد ما على رأي لجنة القرارات، یحدد المؤتمر أیًا من القرارین هو النهائي. 

 
یعها على المندوبین، إال في قبل ترجمة النصوص وتوز  ما تبدأ مناقشة قرار أو تعدیل ال  ) ج(

 .ما قد تم تقدیمه شفهیاتعدیل قرار عاجل حال 
 
ًا لمزید من یشّكل القرار المعّدل أساستعدیًال لقرار تقّدمه، عضو المنظمة الفي حال قبلت   ) ح(

 .النقاش
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 . نقاط النظام، اقتراحات اإلجراء11

 
في أي وقت كان بنقطة نظام أو باقتراح إجراء. ما مسألة النقاش على مقاطعة یمكن  ) أ(

 .المذكورة نظامالردًا على نقطة  فوریاً یصدر رئیس الجلسة قرارًا و 
 
  اقتراح یعارض قرار رئیس الجلسة.یتم التصویت على الفور على أي  ) ب(

 
 جراء بغیة:اإلُیطلب اقتراح  ) ت(

 
 تأجیل الجلسة؛  )1(

 
 تأجیل النقاش؛ )2(

 
 النقاش و/أو التصویت على البند قید النقاش؛ رفع )3(

 
 البند التالي المدرج على جدول األعمال.مناقشة  )4(

 
أي اقتراح إجراء آخر، إال في حال استخدم  ىیتم التصویت فورًا على ما ُذكر أعاله أو عل ) ث(

 بالرد. حقهقّدم القرار قید المناقشة یي الوفد الذ
 

 . التصویت12
 

 قة تصویت.عند التسجیل، ُیسلَّم كل مندوب بطا ) أ(

 
إجراء تصویت بالمناداة على وفد ما  یتم التصویت بإبراز بطاقات التصویت. في حال طلب ) ب(

في المئة من  20تملك ما نسبته  ة وفودمدعومًا بأقله خمساألسماء، یجب أن یكون الطلب 
 .المذكور مجموع حقوق التصویت قبل اعتماد التصویت
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 یساعدون في:وهم عادین كحد أقصى  ةیعّین رئیس الجلسة ست ) ت(

 
 بطاقات التصویت، إذا ُطلب منهم ذلك؛ عدّ  )1(

 
 وعدها؛ ، وجمعهاوفدفي التصویت بالمناداة، توزیع أوراق االقتراع إلى كل  )2(

 
 صلة قد یطلبه رئیس الجلسة. يأي نشاط آخر ذ )3(

 
في حال حصل على عدد متساٍو من األصوات  ماقرار أو اقتراح أو تعدیل  ُیعلن عن إبطال ) ث(

 لصالحه وضده.
 

 قبل طرح القرار المعني للتصویت. ما یتم التصویت على تعدیل قرار ) ج(

 
تصویت الیحدد رئیس الجلسة ترتیب ال توفر أكثر من قرار واحد حول المسألة عینها، في ح ) ح(

هذه القرارات أو التعدیالت من قبل المؤتمر، بدًءا بالنص األبعد عن الوضع الراهن. على 
یجعل البدیل (البدائل)  ماب، ما في حال إجراء تصویت أكثریة لصالح قرار أو تعدیل لقرار

 .األخیرة) هیتم التصویت على هذا األخیر (هذ عن الحاجة، ال اً زائد
 

أبعد من غیره عن الوضع الراهن،  في حال لم یكن أي من القرارات أو تعدیالت القرارات  ) خ(
هذه القرارات أو تعدیالت القرارات. في حال إجراء على تصویت الیحدد المؤتمر ترتیب 

 یتم اعتبار البدیل (البدائل) زائد عن الحاجة والما،  تصویت أكثریة لصالح قرار أو تعدیل
 یتم التصویت علیه.

 
 . حقوق التصویت13

 
(ح) 9یتم تحدید عدد األصوات الذي یحق لكل منظمة كما هو منصوص علیه في المادة  ) أ(

من الدستور، حیث یتم حساب عضویة كل منظمة على أساس إجمالي رسوم االنتساب 
 المؤتمر.المدفوعة منذ تاریخ عقد المؤتمر السابق أو بین سنة االنتساب وتاریخ عقد 
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إلى خطیًا، مع توقیع مسؤول مفوض من المنظمة العضو المعنیة،  وكالةیجب تقدیم أي  ) ب(

، وال وكاالت بأكثر من ثالث القیامؤتمر. ال یحق ألي منظمة باألمین العام قبل افتتاح الم
 إال باسم منظمات من المنطقة عینها. القیام بالوكاالتمكن ی

 
 . االنتخابات14

 
 االنتخابات من قبل لجنة االنتخابات.یتم إجراء  ) أ(

 
حقوق نسخة عن تقریر لجنة االعتمادات الذي یبرز  وفدستلم كل قبل إجراء االنتخابات، ی ) ب(

 .بالوكالةتصویت الوحقوق  التصویت للوفود
 

یتم إجراء االنتخابات باالقتراع السري بالترتیب التالي: الرئیس، ونواب الرئیس، واألمین  ) ت(
المجلس  فين و خر اآلعضاء األن في المجلس التنفیذي، و و اإلقلیمیالعام، واألعضاء 

 التنفیذي. یحدد برنامج المؤتمر المدة التي تفصل بین كل من االنتخابات المذكورة أعاله. 
 

الترتیب یتم إعداد أوراق التصویت التي تبرز أسماء المرشحین، مذكورة بلكل اقتراع،  ) ث(
ممثل كل منظمة عضو عدد أوراق لتعطي لجنة االنتخابات شهرة. سماء الأل األبجدي

 التصویت المذكور في تقریر لجنة االعتمادات.
 

تعتبر غیر و ها. شغلیجب التصویت لعدد من المرشحین یساوي عدد المناصب التي یجب  ) ج(
 أو أكبر. قلصالحة أي ورقة اقتراع فیها عدد أ

 
یتم لهذا المنصب،  مكنة الشاغرةیساوي عدد األ المرشحین ألي منصب دفي حال كان عد ) ح(

 :إعالن المرشحین منتخبین، إال في حال
 

المئة من مجموع حقوق التصویت  في 20على األقل تملك  ة وفودطلبت خمس )1(
 تراعًا سریًا، أواق
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  أو النظام الداخلي.ذات الصلة ال یلبي المرشحون متطلبات المواد  )2(
 

أقله النصف زائد واحد من على مرشح اللمنصب الرئیس أو األمین العام، یجب أن یحصل  ) خ(
ذه األكثریة في مجموع األصوات لكي یتم انتخابه. في حال لم یحصل أي مرشح على ه

 ْین اللذین حصال على معظم األصوات. یتم عقد دورة حاسمة بین المرشحَ االقتراع األول، 
 

 ) مرشحین، تصّوت الوفود5توفر أكثر من خمسة ( في حال عند انتخاب نواب الرئیس، ) د(
یتم أوًال (ت)، 10ة األخیرة من المادة ) مرشحین فقط. لتلبیة متطلبات الجمل5لخمسة (

 اللواتي حصلن علىلمنطقة عینها، ا غیر المنتمیات إلىالعدد الالزم من المرشحات،  انتخاب
یتم بعد ذلك انتخاب عدد )، 1(ت)(10تلبیة متطلبات المادة أكبر عدد من األصوات. ل

أكبر عدد  الحاصلین علىو المناصب الباقیة  شغلل ینالمرشحین من المناطق األخرى الالزم
 من األصوات.

 
 في حال ) ذ(

 
 م(ح) ول13انتخاب غیر متنازع علیه تم إجراء اقتراع سري له بموجب المادة  )1(

 (خ)،13یحصل المرشح (المرشحون) على األكثریة المحددة في المادة 

 
والنظام ذات الصلة واد مال یلبي المرشحون المتطلبات المنصوص عنها في ال )2(

 الداخلي ؛

 
 یتم إجراء انتخاب جدید وفق المهل التي یحددها المؤتمر. دعوة إلى ترشیحات جدیدة و تتم ال

 
(ت)،  10جملة األخیرة من المادة ) ومع مراعاة ال3((ت) 10مع مراعاة أحكام المادة  ) ر(

تم إجراؤها في المؤتمر أي انتخابات یاألخرى في المجلس التنفیذي و مناصب بالنسبة إلى ال
في ما یتم إعالن انتخاب المرشحین الذین یحصلون على أكبر عدد من األصوات العالمي، 

 ها.بعدد المناصب الواجب شغل یتعلق
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لمرشح لمنصب الرئیس أو نائب الرئیس أو األمین العام معینًا من أقله أربع یجب أن یكون ا  ) ز(
یجب تقدیم التعیینات لهذه و منظمات أعضاء من بلدان مختلفة، بما فیها منظمته الخاصة. 

المناصب، مع إعالن مّوقع من المرشح یقبل فیه التعیین، إلى األمین العام خالل مهلة أربعة 
یتم إرسال أسماء المرشحین إلى كافة المنظمات و تتاح المؤتمر. اف قبلر على األقل أشه

 افتتاح المؤتمر العالمي.  قبلاألعضاء خالل مهلة ثالثة أشهر على األقل 
 

، من األعضاءمرشح لمناصب أخرى في المجلس التنفیذي من أقله منظمتین الیجب تعیین   ) س(
ناصب، مع إعالن موقع من المرشح یتم تقدیم تعیینات لهذه المو ما منظمته الخاصة. بما فیه

 یقبل فیه التعیین، إلى األمین العام خالل المهل التي یحددها المؤتمر. 
 

أو سبب  ما ، نتیجة انسحابد المناصب الشاغرةكان عدد المرشحین أقل من عد في حال  ) ش(
 .الالزمة نتخابیةاالتدابیر الیتخذ المؤتمر ، آخر

 
 . سجل اإلجراء15

 
 تصویت ولكافة إجراءات المؤتمر.عملیة سجل لكل ب االحتفاظیجب أن یحرص األمین العام على 

 
 . مسائل أخرى16

 
 یوصي رئیس الجلسة المؤتمر باإلجراءات المالئمة.افة المسائل غیر المحددة أعاله، في ما یتعلق بك

 
 

 المجلس التنفیذي
 

 . اجتماعات المجلس التنفیذي17
 

الدولیــــة للتربیـــة المجلــــس التنفیـــذي. فــــي غیابـــه/غیابها، یتــــرأس المـــؤتمر نائــــب یتـــرأس رئـــیس  ) أ(
للــرئیس، مــع إعطــاء األفضــلیة إلــى نائــب الــرئیس الــذي شــغل هــذا المنصــب ألطــول مــدة. فــي 
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نائب للرئیس متوفرین، ینتخب المجتمعون رئیسًا للجلسة مـن بـین  أي حال لم یكن الرئیس وال
 أعضاء المجلس التنفیذي.

 
 أول اجتماع للمجلس التنفیذي قبل أن یغادراألعضاء موقع المؤتمر. عقدیتم  ) ب(

 
عـات التـي یجتمع المجلس التنفیذي أقله مرة واحدة خالل أي سـنة تقویمیـة فضـًال عـن االجتما ) ت(

للمجلـــس  غیـــر عـــاديلـــدعوة إلـــى عقـــد اجتمـــاع یعقـــدها مباشـــرة قبـــل المـــؤتمر وبعـــده. ویمكـــن ا
 الدستور. (ر) من 10التنفیذي بموجب المادة 

 
واألمین العام أقله مرة واحدة بین اجتماعي  الرئیسیجتمع رئیس المجلس التنفیذي ونواب  ) ث(

 المجلس التنفیذي.

 
 . لجان المجلس التنفیذي18

 
 (أ) اللجنة المالیة 

 
 فـي یـنص النظـام الـداخليو . ول بعـد المـؤتمرالل اجتماعـه األخـ المالیة اللجنةَ  التنفیذي یعّین المجلُس 

  على شروط اللجنة المالیة.منه (ت)  26 الفقرة
 

 النظام الداخلي(ب) لجنة الدستور و 
 

أقلــه ثالثــة مــن أعضــائه لتــألیف لجنــة یعــّین المجلــس التنفیــذي، خــالل اجتماعــه االول بعــد المــؤتمر، 
یكـون مجلس التنفیذي رئیس اللجنة الذي یترأس اجتماعات اللجنة و یعّین الو . النظام الداخليالدستور و 

 الناطق بلسان اللجنة. 
 
 

 البنى اإلقلیمیة
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 . تحدید المناطق19
 

هـــذه لالبلـــدان  اتیحـــدد المجلـــس التنفیـــذي تخصیصـــمـــن الدســـتور. و  13محـــددة فـــي المـــادة المنـــاطق 
ویخّصــص المجلــس  نشــر هــذه التخصیصــات فــي الكتّیــب.یــتم و الالزمــة. یقــوم بالمشــاورات المنــاطق و 
، حیــث یمكــن ذلــك، بعــد مشــتركة بــین األقــالیمال بنــىللفرعّیــة أو القلیمّیــة اإللبنــى لبلــدان أیًضــا التنفیــذي 

    مع المنظمات األعضاء المعنّیة.القیام بالمشاورات الالزمة 
 

 للبنى اإلقلیمیة النظام الداخلي. 20
 

ــذللبنــى ا النظــام الــداخليلبــي (أ) یجــب أن ی بموجــب ي یــتم تقدیمــه إلــى المجلــس التنفیــذي إلقلیمیــة، ال
 (ت) من الدستور، الشروط التالیة:13المادة 

 
(أ) مــــن 13إحــــدى المنــــاطق الخمــــس المنصــــوص عنهــــا فــــي المــــادة بمنطقــــة ال ُتحــــدَّد )1(

 الدستور.

 
 .ما تتضّمن البنیة اإلقلیمیة كافة المنظمات األعضاء في منطقة )2(

 
 مــدةووظــائفهم وأســلوب انتخــابهم و  ةح  تعیــین شــاغلي المناصــب اإلقلیمیــُیحــدد بوضــو  )3(

 االمین العام. إلیه خالل االجتماع االول للتجّمع اإلقلیمي الذي یدعو والیتهم
 

مختلــف  اجتمــاع مواعیــد، و كــم فــي البنیــة اإلقلیمیــةحالوأســالیب ُیحــدد بوضــوح تنظــیم  )4(
 كل اجتماع. فيمنطبق هیئاتها، والنصاب ال

 
للحضـــور الـــدائم ألقلـــه عضـــو واحـــد مـــن المجلـــس التنفیـــذي فـــي الدولیـــة  یوضـــع حكـــم )5(

ال للتربیــة فــي الهیئــة الحاكمــة للتجّمــع اإلقلیمــي. إّن أعضــاء المجلــس التنفیــذي الــذین 
یكونــون بحكــم المنصــب أعضــاء فــي البنــى الحاكمــة فــي منــاطقهم  ینتَخبــون كأعضــاء

اإلقلیمــي  لنظــام الــداخلياتصــویت، إال فــي حــال نــّص بالفــي البنــى، مــن دون حقــوق 
 أّنهم أعضاء في البنى الحاكمة اإلقلیمیة.على 

 

01/08/2007 42 



ـــة المســـؤ  )6( ـــة للتربی ـــر عـــن اإلدارة والتواصـــل و یكـــون األمـــین العـــام للدولی یرفـــع ول األخی
 تقاریر في كل اجتماع للمجلس التنفیذي.ال

 
ســود تقلیمیــة وأحكــام الدولیــة للتربیــة، أي نــزاع حــول أحكــام البنیــة اإل نشــوءفــي حــال  )7(

 .ونظامها الداخليأحكام دستور الدولیة للتربیة 
 

لــى نفقــات ع قــد ینشــأ عنــهبنیــة إقلیمیــة أي نشــاط خــاص بــي یجــب أن یرافــق أي اقتــراح أل ) ت(
مــن دون موافقــة المجلــس التنفیــذي أو  تنفیــذه المصــاریف ولــن یــتمالدولیــة للتربیــة بیــان كامــل ب

 األمین العام المسبقة.
 

 اإلضافیة. مستحقات العضویة 21
 

بنیــة إقلیمیــة فــرض مســتحقات عضــویة إضــافیة تُــدفع ي مــع مراعــاة موافقــة المجلــس التنفیــذي، یحــق أل
 من قبل المنظمات األعضاء في المنطقة المعنیة. أما رسم العضویة اإلضافي:

 
 (أ) 

إلــــى مســــتحقات العضــــویة التــــي  ُتضــــافنســــبة مئویــــة عبــــارة عــــن یكــــون ف )1(
 تفرضها الدولیة للتربیة.

 
 الدولیة للتربیة. قبل م تحصیله منویت )2(

 
مـن الحـاالت  فـي أي حالـة(ب) لن تكون مستحقات العضویة اإلضافیة المدفوعة إلى البنیـة اإلقلیمیـة 

 .  هاأو محتسبة على أساس مختلف عنمستحقات العضویة المدفوعة إلى الدولیة للتربیة أكثر من 
 

 

 لجان الدولیة للتربیة
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 اللجان  شكیل. ت22
 

 .والجنسيیأخذ المجلس التنفیذي في االعتبار التوازن اإلقلیمي عند تشكیل كافة اللجان، 
 

 . الهیئات االستشاریة23
 

ستشـاریة، بالتراصــف مــع البرنــامج وأولویــات المیزانیــة االهیئــة الیحـدد المجلــس التنفیــذي هــدف  ) أ(
 التي یضعها المؤتمر العالمي.

 
أو  مهامأو قوى  طاوالت مستدیرة أو مجموعات عملیحق للهیئات االستشاریة بأن تتضّمن  ) ب(

 هیئات مماثلة یتم تألیفها بهدف:

 
مهنیـــة أو مســـائل التربویـــة أو المســـائل التقـــدیم المشـــورة إلـــى المجلـــس التنفیـــذي حـــول  )1(

 أخرى تهم المعلمین والعاملین اآلخرین في قطاع التعلیم؛

 
نــدوات أو ال، بمــا فیهــا القیــام بهــا الدولیــة للتربیــةباألنشــطة التــي یترتــب علــى توصــیة ال )2(

 وتقدیم المشورة حول تنفیذها؛، ة أخرىطأنشأي دراسات أو المؤتمرات أو ال

 
 من المجلس التنفیذي؛ أو بتفویضنشطة األتنفیذ  )3(

 
 السیاسات أو البرامج المستقبلیة. مقترحاتالمساعدة على صیاغة  )4(

 
م من خالل األمین ریر خطیة تُقدّ ضمن تقاكافة األنشطة  فسیرعلى الهیئات االستشاریة ت ) ت(

 العام.
 

 لهیئة االستشاریة.الطاقم المسؤول عن تقدیم الخدمات لیعّین األمین العام  ) ث(
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نشاط خاص بأي بنیة استشاریة قد ینشأ عنه نفقات على ي یجب أن یرافق أي اقتراح أل ) ج(
المجلس التنفیذي أو الدولیة للتربیة بیان كامل بالمصاریف ولن یتم تنفیذه من دون موافقة 

 األمین العام المسبقة.
 

 مرأة. لجنة وضع ال24
 

 بما یلي: مرأةتقوم لجنة وضع ال(أ) 
 

 ؛بالمرأة والفتاةتقدیم المشورة إلى المجلس التنفیذي حول المسائل المتعلقة  )1(
 

ولیـــة نشـــطة التـــي یجـــب أن تعتمـــدها وتتخـــذها الدالتوصـــیة بالسیاســـات واأل )2(
و المـؤتمرات أو الدراسـات أو األنشـطة األخـرى، النـدوات أللتربیة، بما فیها 

 وتقدیم المشورة حول تنفیذها؛
 

 تقاریر سنویة خطیة من خالل األمین العام إلى المجلس التنفیذي. قدیمت )3(
 

 مع اجتماعات المجلس التنفیذي. تزامنًا تجتمع اللجنة (ب) 

 
للجنــة وضــع المــرأة، وهــو یــدعو إلــى  الطــاقم المســؤول عــن تقــدیم الخــدماتیعــّین األمــین العــام  ) د(

 رئیس. ال التشاور معیعدها بعقد اجتماعات اللجنة و 

 
نشاط خاص بلجنة وضع المرأة قد ینشأ عنه نفقات على ي یجب أن یرافق أي اقتراح أل  ) ح(

الدولیة للتربیة بیان كامل بالمصاریف ولن یتم تنفیذه من دون موافقة المجلس التنفیذي أو 
 المسبقة.األمین العام 

 
 

 عضویة بحكم المنصب ال. 25
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یــة، باســتثناء لجنــة بحكــم المنصــب فــي كافــة لجــان الدولیــة للترب عضــوینیكــون الــرئیس واألمــین العــام 
 تصویت.بال اً حقوقفي هذا الصدد ن ایملكاالنتخابات، و 

 
 

 األنظمة المالیة
 

 . اللجنة المالیة26
 

عییـنهم التنفیذي یتم ت المجلس عضوَین إضافیَّین منالمسؤولین ومن تتألف اللجنة المالیة من  ) أ(
یتــرأس اجتماعــات مجلــس التنفیــذي رئــیس اللجنــة الــذي یعــّین المــن قبــل المجلــس التنفیــذي. و 

 .هایكون الناطق بلسانة و اللجن
 
 .التعیینمؤهًال إلعادة  هذا العضو یكونمدة أربع سنوات و عضو لالیتم تعیین  ) ب(

 
 تقوم اللجنة بما یلي: ) ت(

 
 وباسمه إلى المؤتمر؛ ،مالي واقتراح میزانیة على المجلس التنفیذيتقدیم تقریر  )1(

 
تقدیم التوصیات إلى المجلس التنفیذي في ما یتعلق بإدارة الدولیة للتربیة وٕادارتها  )2(

 المالیة؛
 

متأخرات مستحقات العضویة وتقدیم التوصیات في ما بالمجلس التنفیذي  إبالغ )3(
 ؛26(ب) من الدستور والنظام الداخلي  7یتعلق بتنفیذ المادة 

 
وشروط  الموظفین طاقمتقدیم التوصیات إلى المجلس التنفیذي في ما یتعلق بأجور  )4(

 ؛استخدامهم
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وشروط  ر األمین العامالمجلس التنفیذي في ما یتعلق بأجتقدیم التوصیات إلى  )5(
 ؛استخدامه

 
 قرار مقترح؛التضمینات المالیة ألي قرار أو إبالغ المجلس التنفیذي ب )6(

 
التنفیذي إلى اللجنة في ما یتعلق  سأي مسألة قد یحیلها المجلبالغ بتحلیل واإل )7(

والنفقات واالستثمارات والحسابات والممتلكات ومصاریف التشغیل  اتباإلیراد
 الخاصة بالدولیة للتربیة.

 
قبل كل اجتماع للمجلس  مباشرةو  للمسؤولین بالتزامن مع كل اجتماع عادياللجنة تجتمع  ) ث(

 التنفیذي.
 
، وفي میزانیة منصرمةعن السنة ال العمومیةمیزانیة المدقق و ال البیانتنظر اللجنة سنویًا في  ) ج(

 ة، یقدمها األمین العام.تالیوفي میزانیة للسنة ال جاریةُمراجعة للسنة ال
 

عن السنة  العمومیةمیزانیة المدقق و ال البیانتنظر اللجنة في في سنة انعقاد المؤتمر،  ) ح(
سنوات القادمة بما ة، وفي میزانیة عامة للجاریة المنصرمة، وفي میزانیة مراجعة عن السنال

 ة هذه من قبل األمین العام.عمومیتتم صیاغة المیزانیة الفیها سنة انعقاد المؤتمر القادم. 
 

 ام مهامها. تعتبرها ذات صلة بإتم ي معلومات أخرى من األمین العام قداللجنة أ جمعت ) خ(
 

 . مستحقات العضویة27
 

 منظمة عضو.كل یحدد المؤتمر المستحقات الواجب دفعها إلى الدولیة للتربیة من قبل  ) أ(

 
یتم من كل عام و  آذار / مارس 31وز مستحقات العضویة خالل مهلة ال تتجایجب دفع  ) ب(

من العام  أیلول / سبتمبر 30تاریخ وفق مجموع عضویة المنظمة العضو في احتسابها 
 السابق. 
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من  تشرین الثاني/ نوفمبر 30تبّلغ كل منظمة عضو الدولیة للتربیة خالل مهلة ال تتجاوز  ) ت(
أي  تقّدمو من العام السابق أیلول/ سبتمبر  30تاریخ كل عام عن مبلغ عضویتها في 

منظمة المطلوبة لحساب المستحقات. یحق للمجلس التنفیذي بأن یطلب من أخرى معلومات 
 هذه المعلومات. عضو إثباتال

 
تشرین الثاني/  30المعلومات المطلوبة قبل تاریخ  بتقدیمعضو المنظمة ال لم تتقیدفي حال  ) ث(

، یحق للمجلس التنفیذي شهر واحدفي غضون هذه المعلومات  إثباتطلب  بتلبیةأو  نوفمبر
لدولیة مستحقًا لیصبح من مصادر أخرى،  قّدمةتحدید مبلغ فردي على أساس المعلومات الم

 للتربیة.
 

 العضویة بعملة قابلة للتحویل یحددها المجلس التنفیذي.مستحقات یتم دفع  ) ج(
 

أقل من المبلغ  آذار/ مارس 31قبل تاریخ في أي سنة،  ،في حال كانت الدفعات المستلمة ) ح(
بالمتأخرات المترتبة علیها، المنظمة العضو  ، یتم إبالغالمحدد بموجب الفقرات السابقة

، إن في السنة عینها أو في آذار/ مارس 31تستخدم كافة الدفعات المستلمة بعد تاریخ و 
 السنوات القادمة، لتقلیص أو إلغاء هذه المتأخرات أوًال.

 
ظروف إلتزاماتها المالیة، بسبب ب الوفاء عاجزة عنعضو المنظمة الفي حال كانت  ) خ(

 مع هذه المنظمة یتضّمن: خاصنفیذي التّوصل إلى اتفاق لمجلس التل استثنائیة، یجوز
 

 تأخیر الدفع؛ أو )1(

 
 ة؛ أو مخّفضدفع عضویة  )2(

 
 الدفع بعملة غیر قابلة للتحویل؛ أو، في الحاالت القصوى، )3(

 
 اإلعفاء من دفع جزء من مستحقات العضویة أو كلها. )4(

 
 تجدیدهاُعقدت خاللها، غیر أن نهایة السنة المالیة التي  فيعادًة ات الخاصة تهي االتفاقتن ) د(

تصل إلى لفترة  اتفاق خاص إبرامیمكن وفي ظروٍف استثنائّیة، جائز في السنة القادمة. 
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 ةت المتعلقة بالدفع بعملة غیر قابلة للتحویل القیمة الفعلیة للدفعتحدد االتفاقاثالث سنوات. 
شّكل أساس حساب عدد المندوبین واألصوات في ا بالعملة القابلة للتحویل التي تالمتفق علیه

  خاصة.بأي اتفاقیات  یبلَّغ كل مؤتمرللمنظمة المعنیة.  المخصص ذلك ،ؤتمرمال
 

وفق  ،منظمة عضوكل ل المخصص ، ذلكوبین واألصوات في المؤتمریتم حساب عدد المند ) ذ(
منذ المؤتمر السابق أو منذ سنة  عضویتهمعدد األعضاء الذین تم دفع مستحقات  توسطم

ن األعوام ي ما یتعلق بالمتأخرات المستحقة عف المناسبةت تعدیالالاالنتساب، بعد إجراء 
 السابقة.

 
 خرىالدخل األمصادر . 28

 
 .أي دخل آخریضع المجلس التنفیذي سیاسة الستالم 

 
 . اإلنفاق29

 
إنفاق األموال ضمن إطار المیزانیة ومع مراعاة قرار المؤتمر والمجلس  ُتعطى صالحیة ) أ(

 التفویض.  صالحیةالتنفیذي، إلى األمین العام الذي یملك 

 
اء مكان آخر بنأي فتح حسابات مصرفیة في البلد المضیف للمكتب الرئیسي أو في مكن ی ) ب(

كل حساب عن دیم كشوفات یتم تقو موافقة المجلس التنفیذي. على تعلیمات األمین العام وب
 .اجتماع لهاإلى اللجنة المالیة في كل 

 
ألي  وقیعیجوز منح صالحیة التكافة الحسابات. كما یكون األمین العام المّوقع على  ) ت(

 هم بقرار من المجلس التنفیذي بناء على توصیة األمین العام.حدیدن یتم تأشخاص آخری
 

عن  القیمة الزائدةأخرى قابلة للتداول ذات  سنداتیجب أن تحمل الشیكات وأوامر الدفع وأي  ) ث(
 األصول. قمبلغ یحدده المجلس التنفیذي توقیع شخصین مفوضین وفأي 
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منطبقة على دفع مصاریف األشخاص المسافرین في یضع المجلس التنفیذي األنظمة ال ) ج(
المصرفیة،  ة بالمؤتمر، والعملیاتبیة، واإلجراءات المالیة المتعلقرحالت عمل للدولیة للتر 

 وأي مسائل أخرى یعتبرها ضروریة. 

 
 ضامن. صندوق الت30

 
 ضامنیتم استخدام صندوق الت ) أ(
 

 اعلى تحقیق هدفه امساعدته غیةب الفردیةمعلمین اللتطویر برامج تعاون مع منظمات  )1(
 .اتعزیز فعالیتهب

 
 ظروف كالكوارث الطبیعیة، أو حاالت الطوارئلمساعدة المنظمات األعضاء في  )2(

لحیاة؛ دة لاالضطهاد، أو غیر ذلك من الظروف المهدِّ  حاالت ، أو الحروب، أوةالمجاع
 المنظمة و/ أو أعضائها خالل أزمة معینة. صمود فيهذه اإلغاثة القصیرة األمد  همتسا

 
ُیطلب و تتم دعوة كافة المنظمات األعضاء إلى المساهمة في الصندوق بحسب إمكانیاتها.  ) ب(

 األعضاء تجدید مساهمتها في الصندوق سنویًا.من المنظمات 

 
 % من دخل مستحقاتها السنویة.0.7 بنسبة تساويتساهم الدولیة للتربیة في الصندوق سنویًا  ) ت(

 
یتم إنشاء الصندوق في حساب ذات فوائد خاصة منفصل عن حسابات الدولیة للتربیة  ) ث(

 األخرى.
 

یتم استخدام هذه األهداف التي س ة طلب مساعدة یحددتقّدم المنظمات األعضاء المحتاج ) ج(
 المساعدة من أجلها.

 
هذا القرار إلى اللجنة القرار ویرفع المعلومات الضروریة التخاذ على یحصل األمین العام  ) ح(

 المالیة.
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استخدام األموال وجهة تزّود المنظمة (المنظمات) التي تحصل على المساعدة تقریرًا حول  ) خ(
 المخصصة لها.

 
مة المساهِ الصندوق إلى كافة المنظمات األعضاء  اتاستخدام سنویة حولتقاریر  قدیمیتم ت ) د(

 .فیه
 

 ضمن في هذا الشأن على حدةیتم إعداد تقریر یخضع الصندوق إلى تدقیق خارجي، و  ) ذ(
 إلى المؤتمر العالمي.لتقدیمه التقریر المالي 

 
 

 التعدیالت
 

 النظام الداخليیالت . تعد31
 

 .النظام الداخليتعدیل  صالحیةیملك المؤتمر  ) أ(
 
إلى األمین العام قبل افتتاح المؤتمر بستة  النظام الداخليحات تعدیل مقتر یتم تقدیم  ) ب(

التعدیالت المقترحة قبل المنظمات األعضاء باألمین العام زّود یعلى األقل. أشهر 
 .على األقلافتتاح المؤتمر بثالثة أشهر 

 
 على أكثریة األصوات.   م یحصلًا ما لساری للنظام الداخليأي تعدیل  عتبری ال ) ت(
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