ד"ר מושירא ח'טאב
המועמדת לתפקיד מנכ"ל " אונסקו "
 ד"ר ח'טאב קיבלה תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה מאוניברסיטת קהיר בשנת .1967 היא בעלת תואר שני ביחסים בינלאומיים מאוניברסיטת צפון קרוליינה בארצות הברית,בנושא "החלטת העצרת הכללית של האו"ם  ..האיחוד למען השלום"  -מחקר אנליטי .אחרי
סיום תואר ראשון בהצטיינות ,כיהנה בסגל הדיפלומטי כנספחת וכשגרירה מצוינת ,ולאחר
מכן כעוזרת של שר החוץ ליחסי תרבות בינלאומיים .
 היא כיהנה כשגרירה ברפובליקות של צ'כיה וסלובקיה ).(1992-1994 השגרירה הראשונה של מצרים ברפובליקה של דרום אפריקה ). (1994-1999 היא כיהנה בהרבה תפקידים חשובים ,בין היתר:

מזכ''ל המועצה המקומית לילדות ולאימהות .



עוזרת שר החוץ במשך שנה .



יו"ר וועד של תוכניות הילד ברשות השידור והטלוויזיה.



שרת המדינה לענייני משפחה ואוכלוסייה בשנת .2011



מומחה וסגנית ליו"ר אחד הוועדים של זכויות האדם באו"ם.



בדצמבר  2013נבחרה ח'טאב ,וזכתה במקום השלישי בין חמשת הפעילות הגדולות
בתחום זכויות האדם באיזור המזרח התיכון ובצפון אפריקה.



חברת המועצה המצרית לענייני חוץ.



חברת הדירקטוריון הבינלאומי של קבוצת "נשים בדיפלומטיה" שנוסדה על ידי שרת
החוץ האיטלקית .ויו"ר קבוצת "נשים מצריות במדיניות חוץ".



חברת סגל משקיף בתוכנית "נשים בשירות הציבורי" ,אשר הוקמה על ידי משרד
החוץ האמריקאי ,והיא כיום מיושמת בשיתוף פעולה בין משרד החוץ האמריקני
ושבע אוניברסיטאות לנשים בארצות הברית ,התוכנית שואפת להעצים את הנשים
המנהיגות המיועדות ברחבי העולם.



חברת מועצת הנאמנים של החוג למדע המדינה בפקולטה לכלכלה ומדעי המדינה
באוניברסיטת בני סואף .



סגנית יו"ר קרן "אפלטון" הבינלאומית של החינוך הפיננסי והחברתי לילדים -
באמסטרדם ).(2008-2011



חברת הנהלה וסגנית יו"ר הארגון הבינלאומי של קווי הצלת הילדים בהולנד )2003-
. ( 2009



חברת הוועד המארגן של הכנס העולמי השישי של ארגון הבריאות העולמי למען
קידום הבריאות בתאילנד.



חברת מועצת הנאמנים של רשות השידור והטלוויזיה ,ויו"ר הוועד של המשפחה
והילד ). ( 2000-2009



חברת דירקטוריון בכמה גופים כגון :האיחוד המצרי של הארגונים לא ממשלתיים,
קרן "וודאפון" לפיתוח חברתי ) ,(2009 - 2002איגוד הפקידים הבינלאומי ""Avex

 ,2014אגודת ידידי מוזיאון "אלמאנייל פאלאס" ,אגודת ידידי האופרה המצרית,
מועדוני רוטרי הבינלאומיים ,ומועדון הספורט של אלמאעאדי ). ( 2006-2010


חברת המועצה העליונה של חינוך קדם –אוניברסיטאי.

