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 - تشرين االول  8و7يومي  بدعوة واستضافة من نقابة المعلمين في لبنان ، عقد في بيروت   

اجتماع ضم معظم نقابات وجمعيات واتحادات المعلمين والتربويين والعاملين في ،2015من العام اوكتوبر 

وهي منظمة تربوية، نقابية، عربية، ديمقراطية، التربية والتعليم العرب ، وأسسوا المنظمة العربية للتربية ، 

 . مستقلة، ذات شخصية اعتبارية 
 

لمعلمين والتربويين والعاملين في التعليم ل نقابة وجمعية واتحاد 24المنظمة اليوم من  وتتكون   

المغرب وتونس والجزائر ومصر وفلسطين واليمن موريتانيا والصومال و من كل من والبحث العلمي 

كما تضم ستة مراكز للبحوث  .العراق ولبنان    -والسودان والكويت واالمارات والبحرين واالردن وكردستان 

 .لبنان واليمن ومصر التربوية من كل من تونس واالردن و
 

ها مؤقتاً وبسبب االحتالل الصهيوني، يكون مقر ،)عاصمة دولة فلسطين( س في القد  هاومقر  

 ) . ورية اللبنانيةهعاصمة الجم( في بيروت 
 

وتطوير التربية والتعليم والبحث ، وتهدف المنظمة الى توثيق الروابط بين المنظمات االعضاء 

وتمهين التعليم ، وتعميق الثقافة العربية، واالنفتاح على الثقافات والحضارات ،العلمي ، وحماية العمل التربوي 

االنسانية ، وتمكين المعلمين والتربويين العرب من المشاركة في إعداد المناهج والخطط التربوية ، وتحقيق 

بادىء الديمقراطية والحرية والعدالة وحقوق االنسان واحترام االديان والمعتقدات جودة التعليم ، ونشر م

بوية والنقابية وتعزيز روح المواطنة، وتطوير العالقات  والتنسيق مع االتحادات والمنظمات التر ،واألعراف

 . العربية والدولية
 

وان وسائل تحقيق األهداف تتمحور حول تنظيم الفعاليات واألنشطة في المجاالت التربوية   

واستثمار األموال في  ،رضمن المجاالت التي تؤدي الغوالتعليمية والثقافية واالعالمية واالجتماعية وغيرها 

 . وعقد االتفاقات التي تدعم المنظمة  ،مشاريع تحقق أهدافها
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تقديم طلب  او الجمعية او االتحاد، العربية للتربية  يتطلب من النقابة ان االنتساب للمنظمة   

والمستندات الرسمية التي تؤكد ذلك ،الداخلي  وعدد أعضائها ونظامها األساس  هاقانونمرفقاً ب ،لمجلس األمناء

تمثيالً شرعياً ألعضاءها ومنتخبة قانوناً  وفقاً لالجراءات المعمول بها في كل دولة ، على ان تكون قيادتها ممثلة

. 

 

كما للنقابات األعضاء في المنظمة واجبات في التضامن والتعاون وتوثيق الروابط األخوية فيما   

ودمج خطط عمل المنظمة في ،وتحقيق أهدافها  ،والمشاركة في فعالياتها ،وتنفيذ قرارات المنظمة،بينهم 

 . بالمنظمة في بلدهم  برامجها وخطط عملها ، والتعريف
 

 .ية والتربوية المتميزة والمبدعة ، عربياً ودولياً وللمنظمة حوافز تقديرية لتكريم القيادات النقاب  
 

 مجلس األمناء و،   المجلس المركزيو،  المؤتمر العام: ة ثالث تشكيالت هي موللمنظ  
 

أعضاء  ويحضره  ،كل اربع سنواتوينعقد مرة ، والمؤتمر العام هو السلطة العليا في المنظمة 

ويختص برسم السياسات النقابية  ،والمستشارون والخبراء  االعضاء النقابات اثنين من  نمجلس األمناء وممثلي

خلي للمنظمة ساس والنظام الداواقرار القانون األ،وبحث اساليب تنفيذ أهدافها ،والتربوية والتعليمية للمنظمة

 .لدورة كاملة ومدتها اربع سنوات نائب الرئيس وأعضاء مجلس األمناءس ووانتخاب الرئيديالته ، وتع
 

األعضاء  النقاباتاثنين من  نويتألف من مجلس األمناء وممثلي ،والمجلس المركزي 

 ،، ويعقد دورة عادية كل سنة ، ويختص بوضع الخطط لتنفيذ قرارات المؤتمر العاموالمستشارون والخبراء 

وقبول ،والمصادقة على تقارير مدقق الحساباتوإقرار الموازنة، ،مجلس األمناءيم عمل ومتابعة تقو

 . وإقرار النظام الداخلي  ،العام  واقتراح تعديل القانون االساس للمؤتمر،وإقرار وسائل استثمار االموال،االعانات
 

مين العام اال( وهو حالياً االستاذ جمال اديب الحسامي يس يتألف من الرئف ،مجلس األمناءأما 

وهو االستاذ عباس محمد احمــد حبيب  ، ونائب الرئيس )للعالقات العربية والدولية في نقابة المعلمين في لبنان
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في  مساعدين غير متفرغين، وخمسة أمناء )السودان  بة العامة لعمال التعليم العام فيرئيس النقا( هللا 

  :االختصاصات التالية 

نقيب ( مشه احمد ابراهيم ، ويتوالها الدكتور حسام التنظيم وشؤون المعلمين والتدريب  -

 ) .المعلمين االردنيين سابقاً 

    شمسان محمد محمــــد ، وتتوالها السيدة صفية الشؤون المالية والمشروعات واالستثمارات -

 ) .رئيسة نقابة التربويين البحرينية( 

، ويتوالها االستاذ هشام عبد والتعليم والبحوث والدراسات العلمية  الشؤون الثقافية والتربية -

) في التعليم والبحث العلمي في مصر عاملينلل رئيس النقابة  العامة ( العزيز حسن رضوان 

. 

رئيس مجلس ادارة جمعية ( ويتوالها االستاذ مطيع حمد العجمي  ،االعالم واالتصال -

 ) . المعلمين الكويتية 

ارئيس االتحاد ( االستاذ الصادق بن مسعود دزيري،  ويتوالها العربية والدولية ،العالقات  -

 ). الوطني لعمال التربية والتكوينفي الجزائر 

واقتراح خطة ، بتنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي مجلس األمناء،  ويختص 

واالشراف على المؤسسات ، العمل السنوية، ودراسة طلبات االنضمام للمنظمة ، واصدار المجالت والنشرات 

واعداد  ، وتشكيل اللجان لتنفيذ مهامه،والمشاريع التي تقيمها المنظمة ، واالستعانة بالخبراء واهل الرأي

 ، االعضاءالنقابات  ،وتنسيق جهودالدراسات والبحوث لتنفيذ اهداف المنظمة 

 

ثة االف والمحددة بمبلغ وقدره ثال ،تتكون مالية المنظمة من اشتراكات النقابات االعضاءو

والهبات والتبرعات غير المشروطة التي تقدم لها بما ال يتعارض مع اهداف  سنويا ،ال غير  دوالراً أميركياً 

 . المنظمة، ومن  ريع مشاريعها 
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