تـقـريـر حول:

سـيـر األعـمـال فـي مـلـف الصــومال
لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
للدورة المالية 3102 – 3102
والمقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته ()012
إعداد :األستاذ الدكتور غانم حمد النجار
مستشار المدير العام لشئون الصومال
بالتنسيق والتعاون مع:
األستاذ عصام حسين الجامع
عضو المجلس التنفيذي عن جمهورية الصومال الفيدرالية
ابريل 3102
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أوال .تم إعداد تقرير فريق الخبراء المكلف برصد األوضاع التربوية
والتعليمية في جمهورية الصومال الفيدرالية والمقدم إلى الدورة التاسعة
والتسعين للمجلس التنفيذي ( 32-30مايو .)3102
المنطلق:
تنطلق هذه الوثيقة من قرار اللجنة العامة للمؤتمر العام في دورته الحادية والعشرين
المنعقدة في الجمهورية التونسية مابين  03 - 03ديسمبر  ،2332ونصه:
 .1الموافقة على تعزيز دعم جمهورية الصومال.
 .2دعوة المدير العام لبذل مساعيه لحشد الدعم الالزم ،والتعرف على مدى امكانية
مساهمة الدول األعضاء ،والمؤسسات التمويلية واإلقليمية والدولية.
 .3دعوة المدير العام إليفاد خبير لمساعدة جمهورية الصومال في إعداد مشروع
متكامل تحدد فيه االحتياجات الملحة ،وذلك بالتعاون مع مكتب جامعة الدول
العربية في مقديشو ،على أن يقدم المشروع من طرف الحكومة الشرعية في
الصومال في أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر.
 .4دعوة المجلس التنفيذي لدراسة المشروع المقدم من جمهورية الصومال وتحديد
اآلليات واالعتمادات المطلوبة والبرنامج الزمني للتنفيذ على أن يرسل للدول
األعضاء والمؤسسات التمويلية.
 .5دعوة المنظمة لتنفيذ المشروع المعتمد من المجلس التنفيذي بما يتوافر من
اعتمادات.
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و استجابة لهذا القرار ،قام المدير العام بتشكيل فريق من الخبراء مكون من أستاذ
الدكتور غانم حمد النجار (رئيسا) وأستاذ الدكتور عبدالرحيم علي إبراهيم (عضوا).
وقام فريق الخبراء بدوره باإللتقاء بأطراف وجهات متعددة ،واالنتهاء من

جمع

المعلومات الالزمة إلعداد هذا التقرير ،ومن ثم االجتماع والتباحث بين أعضاء
فريق الخبراء في يومي الحادي عشر والثاني عشر من شهر مايو  2330مع دعوة
وحضوراألمين العام للجنة الوطنية الصومالية للتربية والثقافة والعلوم األستاذ
عصام حسين الجامع.

الهدف:
تعرض هذه الوثيقة لحالة القطاع التربوي والتعليمي في جمهورية الصومال
الفيدرالية ،وتسلط الضوء على االحتياجات الملحة الصومالية قي قطاع التربية
والثقافة والعلوم ،1والمشاريع التنموية الملحة في هذه القطاعات الحيوية والتي
تقدمت بها رسميا جمهورية الصومال الفيدرالية بالتعاون والتنسيق مع لجنة
الخبراء المكلفة من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) والتي
ستعرض الحقا في الصفحات التالية ،وذلك بهدف دراستها من قبل المجلس
التنفيذي في دورته التاسعة والتسعين ومن ثم تحديد اآلليات واالعتمادات
المطلوبة والبرنامج الزمني للتنفيذ على أن يرسل للدول األعضاء والمؤسسات
التمويلية

 1بالتركيز على نحو أكبر على االحتياجات الملحة في قطاع التربية و التعليم.
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ثانيا .إعداد وثيقة الـتـصـور الـتـنـفـيـذي للمشروعات البنية األساسية
التربوية والثقافية والعلمية والمقدم إلى الدورة المائة للمجلس التنفيذي
( 32-32نوفمبر :)3102
المنطلق:
تنطلق وثيقة " الـتـصـور الـتـنـفـيـذي للمشروعات البنية األساسية التربوية
والثقافية والعلمية المقدمة من وزارة التعليم والتعليم العالي والثقافة (وزارة
التنمية والخدمات العامة سابقا) في جمهورية الصومال الفيدرالية " من المنطلقات
التالية:
.1

قرررار القمررة العربيررة بالدوحررة  22مررارس 2330م {دعرروة الرردول األعضرراء

ودول العررالم لتقررديم كافررة أشرركال الرردعم السياسرري والمررادي والمررالي والعررون الفنرري
للصرومال لتمكينرره مررن مواصررلة تحقيررق التروازن السياسرري وتعزيررز األمررن ومسرراعدته
على بناء مؤسسات الدولة وإعادة اإلعمار}.

.2

توصررية بررالقرار الصررادر عررن اللجنررة العامررة المنبثقررة عررن المررؤتمر العررام فرري

دورتررره العاديرررة الحاديرررة والعشررررين (ديسرررمبر 2332م)  ،بشرررأن إيفررراد خبيرررر إلرررى
جمهوريررة الصررومال لتحديررد االحتياجررات التربويررة والثقافيررة وإعررداد تقريررر فرري هررذا
الشأن.
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.3

القرار الصادر عن المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والتسعون رقم :م ت

 /د  / 99ق  32فقرة ( )3وفقرة ( )2وفقرة ( )0وفقرة (:)6
 oفقرة ( )3ونصها " :تشكيل لجنة منبثقة عن المجلس التنفيذي من السادة:
ـ عضو المجلس التنفيذي عن المملكة األردنية الهاشمية.
ـ عضو المجلس التنفيذي عن دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ـ عضو المجلس التنفيذي عن جمهورية الصومال
ـ عضو المجلس التنفيذي عن دولة قطر.
ـ عضو المجلس التنفيذي عن دولة الكويت.
 عضو المجلس التنفيذي عن الجمهورية اليمنية.ـ األستاذ الدكتور غانم حمد النجار (المستشار الفني للمجلس)" .
ومهمتها إبداء تصورها التنفيذي للمشروعات التعليمية المقدمة من حكومة جمهورية
الصومال.
 oفقرة ( )2ونصرها " :تقروم اللجنرة بدراسرة تقريرر فريرق الخبرراء المعتمرد مرن قبرل
المجلس التنفيذي والمتضمن للمشروعات التعليميرة الصرومالية وإبرداء تصروراتها
التنفيذيرررة خرررالل مررردة ال تتجررراوز األسررربوعين مرررن تاريخررره ،مرررع االسرررتعانة بررررأي
المستشررار الفنرري للمجلررس التنفيررذي الررذي يقرروم ب عررداد التصررور التنفيررذي األولرري
للمشروعات ،وإحالتها إلى المدير العام العتمادها وإرسالها إلى أعضراء المجلرس
التنفيذي إلبداء الرأي في مدة أقصاها شهر من تاريخه " .
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 oفقررة ( )0ونصررها " :اعتمرراد اللجنررة الوطنيرة الصررومالية للتربيررة والثقافررة والعلرروم
للقيررام برردور التنسرريق ومتابعررة تنفيررذ المشررروعات التعليميررة المعتمرردة مررن المنظمررة
العربية للتربية والثقافة والعلروم ،وذلرك لتسرهيل تقرديم الردعم للصرومال فري قطراع
التعلررريم ،علرررى أن تقررروم حكومرررة الصرررومال بتررروفير األراضررري المطلوبرررة إلقامرررة
المشروعات التعليمية" .
 oفقرررة ( )6ونصررها " :تكليررف المستشررار الفنرري  -اسررتنادا إلررى الررردود الررواردة-
ب عررداد خطررة العمررل التنفيذيررة ،مبينررا فيهررا التررزام الجهررات المانحررة المختلفررة لتنفيررذ
المشروعات المذكورة في الخطة وإرسالها للمدير العام العتمادها وتنفيذها.
واسررتجابة لقرررار :م ت  /د  / 99ق ، 32قررام المستشررار الفنرري للمجلررس التنفيررذي أ.د
غررانم النجررار بارسررال خطرراب إلكترونرري إلررى أعضرراء اللجنررة المنبثقررة عررن المجلررس
التنفيررذي بترراري  22مررايو  ،2330ومررن ثررم قررام بجمررع ودراسررة التصررورات الررواردة
من عضو المجلس التنفيذي عن دولة قطر األستاذ :عبدالعزيز حسن التميمي وعضرو
المجلررس التنفيررذي عررن دولررة اإلمررارات العربيررة الـمـتررـحدة األسـتررـاذة :خررـولة إبررراهيم
المعررال ،ومررن ثررم االجتمرراع والتباحررث مررع عضررو المجلررس التنفيررذي عررن جـمـهررـورية
الصـومررـال الررـفيدرالية األسـتررـاذ عصررام حسررين الجررامع والتـنسيررـق والتررـعاون معرره
إلعداد وثـيـقـة " التصور التنفيـذي لمشـروعات البنية األساسية التربوية والثقافيةة
والعلميةةةة " المقدمرررة مرررن وزارة التعلررريم والتعلررريم العرررالي والثقافرررة (وزارة التميرررة
والخرردمات العامررة سررابقا) فرري جمهوريررة الصررومال الفيدراليررة إلررى المنظمررة العربيررة
للتربية والثقافة والعلوم (األلكسو).
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الهدف:
إعداد تصور تنفيذي لمشروعات البنية األساسية التربوية والثقافية والعلمية
في جمهورية الصومال الفيدرالية ،وهو كالتالي:
أوال :من حيث الشكل :القيام بالخطوات التالية:
 تشكيل فريق عمل يضم في عضويته ممثلين عن المنظمة العربية للتربيةوالثقافة والعلوم (المستشار الفني للمجلس التنفيذي عن ملف الصومال والمدير
العام المساعد للمنظمة) وممثل عن جمهورية الصومال (األمين العام للجنة
الوطنية الصومالية وعضو المجلس التنفيذي).
 تحديد االلتزامات المالية والفنية للدول األعضاء والمؤسسات التمويلية والجهاتغير الحكومية.
 انشاء صندوق ائتماني للمشروعات الصومالية وتنظيم الئحته الداخلية. اعتماد اإلطار الزمني لتنفيذ المشروعات الصومالية. اعتماد بطاقة فنية تفصيلية موحدة لتنفيذ المشروعات الصومالية. اعتماد آلية موحدة لمتابعة تنفيذ وإدارة المشروعات الصومالية. -تنفيذ المنظمة للمشروعات بما يتوافر من اعتمادات مالية وامكانات فنية.
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وفي إطار المساهمة في إنجاز الخطوات المشار إليها في فقرة (أوال) ،سيتم القيام
باإلجراءات التالية:
 )1تأسيس مندوبية دائمة لجمهورية الصومال الفيدرالية لدى المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم تحت إشراف اللجنة الوطنية الصومالية للتربية والثقافة
والعلوم لتفعيل التعاون والتنسيق بين األلكسو وجمهورية الصومال الفيدرالية في
تنفيذ المشروعات البنية األساسية التربوية والثقافية والعلمية الصومالية.

 )2اعتماد المديـر العــام لـلمنــظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

لوثـيقــة

"التصور التنفيذي للمشروعات البنية األساسية التربوية والثقافية والعلمية".

 )3قيام المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بارسال الوثيقة
المعتمدة لــ "التصور التنفيذي للمشروعات البنية األساسية التربوية والثقافية
والعلمية " .إلى أعضاء المجلس التنفيذي لتحديد  -خالل مدة ال تتجاوز الشهر
من تاريخه  -إلتزامات الدول األعضاء حول الدعم المالي والفني المقدم من كل
دولة عضو.
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 )4قيام المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – بناء على اتفاقية
التعاون المبرمة مع المنظمة االسالمية للتربية والثقافة والعلوم -

بارسال

التصور التنفيذي للمشروعات البنية األساسية التربوية والثقافية والعلمية
الصومالية المعتمدة من قبل األلكسو إلى المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية
والثقافة والعلوم بهدف التعاون والتنسيق مع االيسيسكو لتنفيذ مشروعات البنية
األساسية التربوية والثقافية والعلمية الصومالية.

 )5قيام المستشار الفني – بناء على الردود الواردة من أعضاء المجلس التنفيذي
والمنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم  -ب عداد خطة العمل التنفيذية ،ومن
ثم ارسالها إلى المدير العام العتمادها.

 )6قيام المستشار الفني – بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الصومالية للتربية والثقافة
والعلوم –

بزيارة ميدانية إلى جمهورية الصومال الفيدرالية وااللتقاء

بالمسؤولين الصوماليين بهدف حصر االمكانيات التي تستطيع أن توفرها الدولة
الصومالية لتنفيذ المشروعات وخصوصا على صعيد الموارد البشرية.
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 )7التحضير لمؤتمر مانحين – بالتنسيق والتعاون التام بين المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم وبين المنظمة االسالمية للتربية والثقافة والعلوم  -لحشد الدعم
المالي والفني المطلوب لتنفيذ المشروعات التربوية والثقافية والعلمية الصومالية.
وفي هذا الصدد ،سيتم عقد اجتماع يضم ممثلين عن المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم والمنظمة االسالمية للتربية والثقافة والعلوم وجمهورية
الصومال الفيدرالية للقيام بالتالي:
 oإعداد جدول أعمال المؤتمر وتحديد مكان وزمان انعقاده.
 oإعتماد الئحة الجهات الراعية للمشروع.
 oإعتماد الئحة الجهات الداعمة للمشروع.
 oاعتماد الئحة المدعويين للمؤتمر.
 oاعتماد بطاقة فنية تفصيلية موحدة لتنفيذ المشروعات الصومالية.
 oاعتماد آلية موحدة لمتابعة تنفيذ وإدارة المشروعات الصومالية.
 )8قيام معالي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومعالي المدير
العام للمنظمة االسالمية للتربية والثقافة والعلوم ومعالي وزير التعليم والتعليم
العالي والثقافة باإلعالن عن البدء بتنفيذ المشروعات البنية األساسية التربوية
والثقافية والعلمية في جمهورية الصومال ،وإطالق حمالت إعالمية لشرح ابعاد
وأهداف المشروع لتشجيع جهات متعددة من مستويات مختلفة إلطالق
المبادرات وعقد اتفاقيات تفاهم وتعاون لتوفير الدعم المالي والفني المطلوب
لتنفيذ المشروع.
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ثالثا .تنفيذ عدد من األنشطة التربوية والعلمية والثقافية لصالح جمهورية
الصومال الفيدرالية:
 )1الورشة الـتـدريـبـية الـوطـنيـة لـتـنـمـيـة القـدرات الـوطـنـيـة فـي مـجــال
التخطيط اإلستراتيجي:
 المكان :جمهورية الصومال الفيدرالية  ،العاصمة مقديشو. الزمان 24 – 21 :اكتوبر .2113 الخبراء المدربون: oاألستاذ الدكتور /علي السيد الشخيبي -خبير تربوي وأستاذ بكلية التربية
بجامعة عين الشمس في جمهورية مصر العربية.
 oاألستاذ الدكتور /شاكر محمد فتحي أحمد -خبير تربوي وأستاذ بكلية
التربية بجامعة عين الشمس في جمهورية مصر العربية.
 المستفيدون من برنامج الورشة التدريبية: 51 oمتدربا من القيادات الوطنية للتعليم ،يمثلون كافة محافظات جمهورية
الصومال الفيدرالية.
 15 oمن أعضاء اللجنة المنظمة للورشة التدريبية وبعض الموظفين
والمنتسبين إلى قطاع التخطيط في وزارة التعليم والتعليم العالي والثقافة
(وزارة التنمية والخدمات االجتماعية سابقا).

11

الورشة التدريبية الـوطـنيـة لـتـنـمـيـة القـدرات الـوطـنـيـة فـي مـجــال التخطيط اإلستراتيجي
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 )2الورشة الـتـدريـبـية الـوطـنيـة لـتـأهيل القيادات التربوية وفق متطلبات اإلدارة
الحديثة ومعايير الجودة:
 المكان :جمهورية الصومال الفيدرالية  ،العاصمة مقديشو. الزمان 28 – 25 :اكتوبر .2113 الخبراء المدربون: oاألستاذ الدكتور /علي السيد الشخيبي -خبير تربوي وأستاذ بكلية التربية
بجامعة عين الشمس في جمهورية مصر العربية.
 oاألستاذ الدكتور /شاكر محمد فتحي أحمد -خبير تربوي وأستاذ بكلية
التربية بجامعة عين الشمس في جمهورية مصر العربية.

 -المستفيدون من برنامج الورشة التدريبية:

 51 oمتدربا من القيادات الوطنية للتعليم ،يمثلون كافة محافظات جمهورية
الصومال الفيدرالية.
 21 oمن أعضاء اللجنة المنظمة للورشة التدريبية وبعض الموظفين
والمنتسبين إلى قطاع التقييم والجودة في وزارة التعليم والتعليم العالي
والثقافة (وزارة التنمية والخدمات االجتماعية سابقا).
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الورشة الـتـدريـبـية الـوطـنيـة لـتـأهيل القيادات التربوية وفق متطلبات اإلدارة الحديثة ومعايير الجودة
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 )3ورشة العمل الوطنية األولى في مجال بناء منظومة وطنية للبحث العلمي
والتطوير واالبتكار في الصومال بعنوان :احـيـاء وتـعـزيـز الـبـحـث الـعـلـمـي
فـي الـصــومــال:
 المكان :جمهورية الصومال الفيدرالية  ،العاصمة مقديشو. -الزمان 15 – 12 :مايو .2114

 الخبراء المدربون: oاألستاذ الدكتور محمود عبدي نور ،خبير صومالي دولي منتسب إلى العديد
من المنظمات الدولية واإلقليمية.

 oالدكتور عبد الرشيد علمي ،خبير صومالي دولي يعمل كأستاذ مشارك،
ونائب عميد الشؤون األكاديمية في كلية علوم الحياة بجامعة دولة الكويت.

 المستفيدون من برنامج ورشة العمل:أوال .الجامعات:
الجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 .1جامعة مقديشو،

 .2الجامعة الصومالية الدولية

 .3جامعة البالزما للعلوم والتكنولوجيا

 .4الجامعة الوطنية الصومالية

 .5جامعة سيماد،

 .6جامعة بوصاصو

 .7جامعة عمود،

 .8جامعة بلدوين
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 .9جامعة شرق إفريقيا

 .11جامعة جنوب الصومال

 .11جامعة والية بونتالند

 .12جامعة الجزيرة

 .13جامعة بنادير

 .14الجامعة اإلسالمية

 .15جامعة غوليس

 .16جامعة الجمهورية

 .17جامعة ماخر

 .18جامعة مدق

 .19جامعة نوغال

 .21جامعة المحيط الهندي

 .21جامعة كيسمايو

 .22الجامعة الصومالية

 .23جامعة غالكاعيو

ثانيا .المعاهد ومراكز البحث العلمي:

المعـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

المعـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 .1معهد التراث وسياسات البحث  .2مركز الصومال للبحث والتعليم
 .3معهد الشهيد للدراسات

 .4مركز مقديشو للبحوث والدراسات

 .5مركز النهوض بشئون المرأة

 .6األكاديمية الصومالية للعلوم والفنون واآلداب

 .7معهد هيراتيج للدراسات

 .8مركز الشاهد للدراسات والبحوث
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ورشة العمل الوطنية األولى في مجال بناء منظومة وطنية للبحث العلمي والتطوير واالبتكار في
الصومال بعنوان :احـيـاء وتـعـزيـز الـبـحـث الـعـلـمـي فـي الـصــومــال
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 )4الدورة التدريبية بعنوان :بناء المجتمع الحديث في الصومال (بالتعاون مع
معهد البحوث والدراسات العربية):
 المكان :جمهورية مصر العربية  ،العاصمة القاهرة. الزمان 17 – 15 :مارس .2114 الخبراء المدربون: oاألستاذ الدكتور عادل مدني  ،أستاذ علم النفس بجامعة األزهر.
 oاألستاذ الدكتور علي الصاوي  ،أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
 oاألستاذ الدكتور إجالل رأفت  ،أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
 oاألستاذ الدكتور السيد فليفل  ،أستاذ التاري بمعهد البحوث والدراسات التربوية.
وبحضور ومشاركة:
 oاألستاذ دكتور نيفين مسعد ،مديرة معهد البحوث والدراسات العربية سابقا.
 oاألستاذ دكتور غانم النجار ،أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت.

 -المستفيدون من برنامج الدورة التدريبية:

 03 oطالبة و طالبا من مواطني جمهورية الصومال الفيدرالية ومن الدارسين في
جامعات ومعاهد جمهورية مصر العربية ومن كافة التخصصات .
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الدورة التدريبية بعنوان :بناء المجتمع الحديث في الصومال
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 )5المؤتمر الوطني العلمي األول بعنوان :الحوار اسلوب حياة نحو تأصيل ثقافة
الحوار الوطني و تجذير خيار الوحدة الوطنية (برعاية كريمة من دولة رئيس
مجلس الوزراء الصومالي السيد عبدالولي شيخ أحمد):
 المكان :جمهورية الصومال الفيدرالية  ،العاصمة مقديشو. الزمان 29 :سبتمبر –  2اكتوبر 2114 الخبراء المشاركون: oأ.د علي الصاوي  ،أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة (مشرف عام)
 oد .عبدالوهاب شي عبدي  -محاضر في جامعة نيروبي.
 oد .محمد ابراهيم عبدي – محاضر في جامعة مقديشو.
 oأ .عبدالوهاب علي مؤمن – مدير مركز مقديشو للدراسات والبحوث.
 oأ .عبدالرحمن ابراهيم عبدي – مركز مقديشو للدراسات والبحوث.
 oأ .عبدالرحمن سهل – محاضر في جامعة كيسمايو.
 oد .عبدالقادر معلم محمد (جيدي).
 oأ .زكريا محمود حاج  ،وزير ونائب سابق.
 oأ .عبدالفتاح نور أشكثر  ،مدير عام تلفزيون وإذاعة والية بونت الند اإلقليمية.
 oأ .عبدهللا آدم موسى  ،أستاذ محاضر في جامعة مقديشو.
 oد .ابراهيم فارح  ،أستاذ محاضر في جامعة نيروبي.
 oد .بشير عبدالقادر معلم  ،أستاذ محضر في جامعة مقديشو.
وبحضور العديد من الوزراء والنواب والسياسيين والخبراء والمختصيين.
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المؤتمر الوطني العلمي األول بعنوان :الحوار اسلوب حياة
نحو تأصيل ثقافة الحوار الوطني و تجذير خيار الوحدة الوطنية
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 )6المهرجان الثقافي الصومالي في دولة الكويت بعنوان :التراث الثقافي
الصومالي ما بين األصالة والتحوالت (برعاية كريمة من وزير التربية والتعليم
في دولة الكويت وبالتعاون مع اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم
والثقافة):

 -المكان :دولة الكويت.

 -الزمان 21 – 15 :فبراير .2115

المحاور الرئيسة:
 )1الشعر (باللغة العربية واللغة الصومالية).
 )2المسرحية (الناطقة والصامتة).
 )3عرض سينمائي قصير.
 )4الفن التشكيلي.
 )5الفن الغنائي الفلكلوري.
 )6األزياء التقليدية.
 )7الصناعات الحرفية واليدوية التقليدية.
 )8عرض األماكن السياحية والثروات والمنتجات الصومالية المتعددة.
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 المشاركون: oالفرقة الفولكلورية الصومالية " وابري " .
 oالمنشد الوطني الفنان عبدالرشيد محي الدين.
 oالفنانة هباق محمد.
 oالفنان عبدو أرارم.
 oالمحاضر األستاذ عبدالوهاب علي مؤمن – مركز مقديشو للبحوث.
 oالمحاضر الدكتور محمد معلم – أستاذ التاريخ في جامعة أوسلو.
 oالشاعر محمد األمين محمد الهادي
 oالشاعر محمود عبدي حسن.
 oالشاعر عبداهلل بوتان.
 oالفرقة الوطنية للجالية الصومالية المقيمة في دولة الكويت.
 oطلبة وطالبات أعضاء اتحاد الطلبة الصوماليين في دولة الكويت.
 oصحفيين من التلفزيون الوطني الحكومي.
 oسفارة جمهورية الصومال الفيدرالية في دولة الكويت.
 oأعضاء من مركز السالم للدراسات التنموية واإلستراتيجية في دولة الكويت.
 oأعضاء من اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والثقافة والعلوم.
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مقتطفات مصورة من المهرجان الثقافي الصومالي في دولة الكويت
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مقتطفات مصورة من المهرجان الثقافي الصومالي في دولة الكويت
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مقتطفات مصورة من المهرجان الثقافي الصومالي في دولة الكويت
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مقتطفات مصورة من المهرجان الثقافي الصومالي في دولة الكويت
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رابعا .اإلعداد لعقد مؤتمر مانحين لدعم قطاعات التربية والعلوم والثقافة في
جمهورية الصومال الفيدرالية.

المنطلق:

قرار الموافقة من المجلس التنفيذي في دورته المائة على الخطة التنفيذية
للمشروعات المقترحة لدعم الصومال في مجال التربية والتعليم (وثيقة رقم 11
– مرفق .)1

الهدف:
التحضير لمؤتمر مانحين – بالتنسيق والتعاون التام بين المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم وبين المنظمة االسالمية للتربية والثقافة والعلوم واللجنة الوطنية
الصومالية للتربية والثقافة والعلوم  -لحشد الدعم المالي والفني المطلوبين لتنفيذ
المشروعات التربوية والثقافية والعلمية الصومالية .وفي هذا الصدد ،سيتم عقد
اجتماع يضم ممثلين عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة
االسالمية للتربية والثقافة والعلوم وجمهورية الصومال الفيدرالية
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االجتماع التحضيري األول ( 32مايو  – 3102تونس):
تم عقد اجتماع رفيع المستوى على هامش أعمال اجتماعات المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم (ألكسو) والمؤتمر التاسع لوزراء التربية العرب وذلك في يوم الخميس الموافق 29
مايو  2332ضم كل من معالي وزير التربية والتعليم في جمهورية الصومال الفيدرالية األستاذ
عيسى محمد أحمد ومعالي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (األلكسو)
الدكتور عبدهللا حمد محارب ومعالي المدير العام المساعد في المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم الدكتور عبدالباري القدسي وسعادة مستشار المدير العام والمسئول عن ملف الصومال
لدى منظمة األلكسو الدكتور غانم النجار وسعادة مديرة العالقات الخارجية في منظمة األلكسو
وسعادة مدير دائرة التعاون الدولي في المنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)
الدكتور أحمد ولد أباه وسعادة مدير إدارة المنظمات في األمانة العامة لجامعة الدول العربية
الدكتور محمد خير وسعادة األمين العام للجنة الوطنية الصومالية للتربية والثقافة والعلوم
وعضو المجلس التنفيذي عن جمهورية الصومال الفيدرالية في المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم والمنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة األستاذ عصام حسين الجامع.
وقد تناول المجتمعون موضوع جدول األعمال المتعلق باإلعداد لمؤتمر المانحين لدعم قطاع
التربية والتعليم في جمهورية الصومال الفيدرالية ،والمقترح من قبل سعادة األمين العام للجنة
الوطنية الصومالية للتربية والثقافة والعلوم ،وهو كالتالي:
-

اعداد قائمة مشروعات البنية األساسية في قطاع التربية والعلوم والثقافة في جمهورية الصومال
الفيدرالية والمراد دعمها فنيا وماليا.

-

اعتماد بطاقة فنية تفصيلية موحدة لتنفيذ المشروعات الصومالية.
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-

اعتماد آلية موحدة لمتابعة تنفيذ وإدارة المشروعات الصومالية.

-

اعتماد الئحة الجهات الراعية لمؤتمر المانحين.

-

اعتماد الئحة الجهات الداعمة للمشروعات الصومالية.

-

اعتماد الئحة الجهات االستشارية لمؤتمر المانحين.

-

اعتماد قائمة المدعوين لحضور والمشاركة في مؤتمر المانحين.

-

اعتماد صندوق ائتماني للمشروعات الصومالية وتنظيم الئحته الداخلية.

-

تحديد مكان انعقاد مؤتمر المانحين.

-

تحديد زمان انعقاد مؤتمر المانحين.
نتائج االجتماع:

اتفق المجتمعون على عقد اجتماع تحضيري ثاني لإلعداد لمؤتمر المانحين ذو الصلة والقيام بكافة
الخطوات المطلوبة في هذا الصدد والمشار إليها في جدول األعمال.
-

تشكيل فريق عمل مكون من ممثلي األطراف الثالثة الرئيسة (منظمة األلكسو ومنظمة
االيسيسكو واللجنة الوطنية الصومالية للتربية والثقافة والعلوم) والمكلف بالقيام بكافة اإلجراءات
الالزمة لعقد مؤتمر المانحين.

-

تشكيل سكرتارية لمؤتمر المانحين لتوثيق والقيام بكل ما هو مطلوب في هذا الصدد.
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االجتماع التحضيري األول ( 32مايو  – 3102تونس)
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االجتماع التحضيري الثاني ( 03سبتمبر  – 3102الرباط):
تم عقد االجتماع التحضيري الثاني في مقر المنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة في
الرباط ،وضم كل من السيد عصام حسين الجامع األمين العام للجنة الوطنية الصومالية
للتربية والثقافة والعلوم وعضو المجلس التنفيذي في منظمتي األلكسو وااليسيسكو،
والدكتور أحمد ولد اباه مدير دائرة التعاون الدولي في المنظمة االسالمية للتربية والعلوم
والثقافة (إيسيسكو) ،والدكتور غانم حمد النجار مستشار المدير العام والمسئول عن ملف
الصومال لدى منظمة األلكسو .كما تم على هامش المؤتمر اللقاء بمعالي الدكتورة أمينة بنت
عبيد الحجري المدير العام المساعد في المنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة.
نتائج االجتماع:
اتفق المجتمعون على التالي:
 شعار المؤتمر:معا لدعم التعليم وتعزيز السالم في الصومال
 مصادر تقديم المشروعات المقترحة: )0جمهورية الصومال الفيدرالية  -اللجنة الوطنية الصومالية.
 )3المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)
 )2المنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو)
المسارات الرئيسة للمشروعات:
)0
)3
)2
)2

البنية األساسية.
بناء القدرات
رسم السياسات والدراسات والبحوث
المنح الدراسية والتدريبية.

32

الفئات المستهدفة:
)0
)3
)2
)2
)2

الحكومات.
المؤسسات الحكومية.
المنظمات غير الحكومية.
القطاع الخاص.
الشخصيات الراعية.

الخطوات التي تم االتفاق عليها:
-

اعداد خريطة الطريق (قبل المؤتمر  ،وأثناء المؤتمر  ،وبعد المؤتمر).
اعداد نموذج موحد لمذكرة التفاهم مع الشركاء.
اعداد نموذج موحد لكتابة مادة المشروع.
اعداد خطاب موحد للدعوات (سوف توجه الدعوة للمانحين فقط) وموقعة من قبل األطراف
الثالثة المعنيين.
اعداد قائمة السفراء للنوايا الحسنة.
اعداد خطة للتواصل مع اآلخر.
تتولى منظمة االيسيسكو سكرتارية المؤتمر.
المكان المقترح لعقد المؤتمر :دولة الكويت.
الزمان :يحدد الحقا.

اإلطار الزمني لتنفيذ المهام المطلوبة:

 -نهاية سبتمبر :3102

االنتهاء من اعداد قائمة المانحين المرتقبين
تبادل عناوين المشروعات.

 نهاية مايو :3102االنتهاء من اعداد خريطة الطريق (قبل المؤتمر  ،وأثناء المؤتمر  ،وبعد المؤتمر).
االنتهاء من اعداد نموذج موحد لمذكرة التفاهم.
االنتهاء من اعداد نموذج موحد لكتابة مادة المشروع.
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االنتهاء من اعداد خطاب موحد للدعوات (لن توجه الدعوة اال للمانحين) وموقعة من قبل
األطراف الثالثة المعنيين.
اعداد قائمة السفراء للنوايا الحسنة.
تشكيل سكرتارية المؤتمر.
استالم خطاب خطي من قبل الحكومة الصومالية متعلق بموافقتها بحشد الدعم المالي
والفني للمشروعات.
عقد االجتماع التحضيري الثالث (ان استدعت الحاجة إلى ذلك).

 بداية يوليو :3102البدء ب رسال الخطابات للجهات المانحة المرتقبة.
تحديد زيارة ثالثية لصاحب السمو أمير دولة الكويت.

 منتصف ديسمبر :3102عقد اجتماع لتقييم الموقف واالتفاق على الخطوات التالية.

االجتماع التحضيري الثاني ( 21سبتمبر  – 1122الرباط)
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خامسا .التوصيات:
 )0دعوة المدير العام إلى إدراج بند الصومال في اتفاقية التعاون المبرمة بين
منظمة األلكسو ومنظمة االيسيسكو لتعزيز التعاون بينهما في ملف الصومال.
 )3دعوة الدول األعضاء إلى حشد الدعم المالي والفني لمؤتمر المانحين لدعم قطاع
التربية والتعليم في جمهورية الصومال الفيدرالية والمشاركة في أعماله.
 )3توفير الدعم الالزم لتأسيس المندوبية الدائمة لجمهورية الصومال الفيدرالية لدى
منظمة األلكسو ،إنطالقا من قرار المجلس التنفيذي في دورته المائه.
 )4تفعيل قرار المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والتسعون والذي ينص على
تقديم الدعم المالي للميزانية التشغيلية للجنة الوطنية الصومالية للتربية والثقافة
والعلوم لمدة عامين.
 )5دعوة المدير العام و الدول األعضاء إلى توفير الدعم الالزم لعقد مهرجانات
ثقافية صومالية في الدول األعضاء بغية تسليط الضوء على التراث الثقافي
الصومالي بمكوناته المتنوعة ،مما يساهم في فتح آفاق التواصل الثقافي بين
الصومال ومحيطه العربي.
 )2دعوة معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم إلى إجراء دراسة مسحية حول جمهورية الصومال الفيدرالية استكماال
لسلسلة الدراسات المسحية التي قام بها المعهد منذ سنوات.
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