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 تقرير املدير العام عن ترتيبات عقد مؤمتر املاحنني  املوضوع

  راليةلتعليم يف مجهورية الصومال الفيددعم قطاع ابشأن  

 

(8 )الوثيقة رقم:  

 املرجع 
 

 (2102أبريل الدول العربية على مستوى القمة ) قرار مجلس جامعة. 

 (2102)ديسمبر  قرار المؤتمر العام في دورته الحادية والعشرين. 

 (011 ،011، 99اته )المجلس التنفيذي في دور اتقرار. 

 امللخص
  

 المدير العام إلى بذل مساعيه لحشد الدعم  ،20الـ دعا المؤتمر العام في دورته

الالزم والتعّرف على مدى إمكانية مساهمة الدول األعضاء والمؤسسات 

لدعم مشروعات البنية األساسية التربوية والثقافية  ،التمويلية اإلقليمية والدولية

 والعلمية في جمهورية الصومال الفيدرالية. 

 (011وافق المجلس التنفيذي في دورة انعقاده الـ)،  على مشروع الخطة التنفيذية

ودعا المدير  ،للمشروعات المقترحة لدعم الصومال في مجال التربية والتعليم

د من أجل توفير المصادر التمويلية الالزمة لتنفيذ العام إلى بذل أقصى الجه

 والعمل على إقامة مؤتمر للمانحين من أجل الصومال.  ،مشموالت الخطة

  المدير العام إلى بذل  ،(011دعا المجلس التنفيذي أيضا في دورته الـ)كما

المزيد من الجهد من أجل اإلسراع في عقد مؤتمر المانحين بشأن معالجة 

 تربوية والتعليمية والثقافية في جمهورية الصومال الفيدرالية. األوضاع ال

  ّالتواصل مع دولة الكويت وجمهورية الصومال الفيديرالية ومنظمة  تم

األيسيسكو بغية التنسيق المشترك في التحضير واإلعداد لعقد مؤتمر المانحين، 

ن ي  للمدير  لت لجنة للتنظيم والتحضير تحت اإلشراف المباشر ك  وبموجب ذلك ش  

دت هذه اللجنة خمسة اجتماعات خالل ق  العامين لأللكسو واأليسيسكو، حيث ع  

 .2102وحتى أكتوبر  2104المدة من مايو 

  االجتماعات. تلكتبيّن الوثيقة المعروضة أهم النتائج التي برزت عن 

 اإلجراء املطلوب
  

 المانحين، وإبداء الرأي.اإلحاطة بالخطوات المتخذة في شأن عقد مؤتمر  -
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 وثيقة
 

 مقدمة من المدير العام إلى المجلس التنفيذي
 

 بشأن

 تقرير املدير العام عن ترتيبات عقد مؤمتر املاحنني

 راليةلتعليم يف مجهورية الصومال الفيددعم قطاع ابشأن 

 
 

 : المقدمة: أوال

  ّالتّعليم في  عقد مؤتمر للمانحين لدعم قطاع فكرة هيئاتها التشريعية،من خالل  ،ت المنظمةتبن

ا من الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام )ديسمبر بدء   الفيدراليّةجمهوريّة الّصومال 

إلى اإلعداد  وإلى قرارات الدورات المتتالية للمجلس التنفيذي التي دعت المدير العام  ،(2102

التعليمية في بالبنية  واالهتمامالثقافية والعلمية لعقد مؤتمر للمانحين لدعم المشاريع التربوية و

وبالتنسيق مع وزارة التنمية والخدمات العامة في . وبناء على تلك القرارات، هذه الدولة

نية األساسية روعات البلمش ةتنفيذي خطّةجمهورية الصومال الفيديرالية، أعّدت المنظمة 

 .99بناء على ما أقّره المجلس التنفيذي في دورته العادية الـ  التعليمية

 الذي نّص ، (2102أبريل  29) لّدول العربيّة على مستوى القّمةمجلس جامعة ا لقراراستجابة و

 على: 

العون دعوة المنظّمة العربيّة للتّربية والثّقافة والعلوم لإلضطالع بدور أساسي في تنسيق "

  .العربي إلعادة تأهيل قطاع التّعليم باللّغة العربيّة بالّصومال"
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 الذي نّص على: ، (2102)ديسمبر  العام في دورته الحادية والعشرينلقرار المؤتمر تنفيذ ا و 

 الموافقة على تعزيز دعم جمهورية الصومال . -1

على مدى إمكانية ف دعوة المدير العام لبذل مساعيه لحشد الدعم الالزم، والتعرّ  -2

 مساهمة الدول األعضاء، والمؤسسات التمويلية واإلقليمية والدولية.

دعوة المدير العام إليفاد خبير لمساعدة جمهورية الصومال في إعداد مشروع متكامل  -3

ة، وذلك بالتعاون مع مكتب جامعة الدول العربية في ح  ل  فيه االحتياجات الم   د  د  ح  ت  

م المشروع من طرف الحكومة الشرعية في الصومال في أجل ال د  ق  مقديشو، على أن ي  

 يتجاوز ثالثة أشهر.

دعوة المجلس التنفيذي لدراسة المشروع المقدم من جمهورية الصومال وتحديد اآلليات  -4

واالعتمادات المطلوبة والبرنامج الزمني للتنفيذ على أن يرسل للدول األعضاء 

 والمؤسسات التمويلية.

 مة لتنفيذ المشروع المعتمد من المجلس التنفيذي بما يتوافر من اعتمادات.دعوة المنظ -5

  وفي ضوء الموافقة الصادرة عن المجلس التنفيذي في شأن الخطة التنفيذية للمشروعات

 المتقرحة لدعم الصومال في مجال التربية والتعليم، فقد دعا المجلس التنفيذي المدير العام إلى :

توفير المصادر التمويلية الالزمة لتنفيذ مشموالت الخطة،  أجلبذل أقصى الجهد من  -1

 (.11/ق 111والعمل على إقامة مؤتمر للمانحين من أجل الصومال )قرار رقم م ت/ د 

وضع آليات مالئمة لإلشراف والمتابعة بالتنسيق مع مكتب األمانة العامة لجامعة الدول  -2

 (.11/ ق 111العربية بمقديشيو )قرار رقم م ت/ د

بذل المزيد من الجهد من أجل اإلسراع في عقد مؤتمر للمانحين بشأن معالجة األوضاع  -3

 (.6/ ق113التربوية والثقافية في جمهورية الصومال الفيديرالية )قرار رقم م ت/ د

رؤساء اللجان  خطابات إلى معالي وزراء التّربية والتّعليمقامت اإلدارة العامة للمنظمة بتوجيه  -

التربوية والتعليمية  المشروعات دعوهم إلى المساهمة في دعمتفي الّدول األعضاء،  الوطنية

  .الفيديراليةالصومال في جمهورية 

إلى معالي األمين لجامعة  ،2104بادرت بإرسال خطابات بالخصوص في مطلع العام كما  -

الدول العربية للبحث عن تمويالت لدعم مشاريع المنظمة التي ستنفذ في جمهورية الصومال 
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من الصندوق الخاص بدعم الصومال في جامعة الدول العربية، وعرض مقترح عقد مؤتمر 

 مشترك للمانحين. 

المنظمة  ارتأت التحتية التعليمية،من االحتياجات الملّحة والواسعة إلقامة أسس البنية  اانطالق   -

شاور مع تلفي اة، فانطلقت أن توسع دائرة المشاركة لتشمل الدعم الواسع من مصادر عد  

يم مؤتمر األيسيسكو{ للدخول في شراكة تنظمية للتربية والعلوم والثقافة  المنظمة اإلسال

البنية إقامة في  احتياجات الصومال الحقيقية يلب  ي  دعم الحصول على  خاللهللمانحين يمكن من 

 . التعليميةالتحتية التربوية و

تفاق على اال تمّ حيث ، لمؤتمراإلعداد  المشاركةلطلب المنظمة في استجابت منظمة األيسيسكو  -

 . .. لدعم التّعليم وتعزيز الّسالم في الّصومال"امع  " تحت شعار ، المؤتمر هذا عقد

 :ونتائج التحضير اإلعداد للمؤتمرمراحل : ثانيا

 :مع الشركاءالترتيب 

مين العام لجامعة الدول األبمخاطبة  ،2104أبريل  0قامت اإلدارة العامة للمنظمة في  .0

لقرارات  اتنفيذ  تنظيم مؤتمر للمانحين بشأن الصومال، شأن عزم المنظمة في ، العربية

 . فيها المجالس التشريعية

 وبناء على موافقتها المسبقة بالدخول في الشراكة لتنظيم المؤتمر ،قامت منظمة األيسيسكو .2

في اللجنة  اعضو  منظمة األيسيسكو وعن ممثال  ،مصطفى أحمد عليالدكتور بتعيين 

 . لإلعداد للمؤتمر لتحضيريةا

خطابا إلى معالي ، 2102/ 01/11بتاريخ  (سكويو واأليسسكاألل)المنظمتين  مديرارفع  .1

 ،دولة الكويتفي بدر حمد العيسى وزير التربية ووزير التعليم العالي  /األستاذ الدكتور

استضافة مؤتمر المانحين لدعم قطاع التعليم في جمهورية من دولة الكويت الطلب ن م  تض  

، ورد رّد معالي وزير التربية ووزير التعليم 01/10/2102وبتاريخ . يدراليةالصومال الف

لى استضافة مؤتمر المانحين اإلقليمي لدعم قطاع التعليم في العالي بموافقة دولة الكويت ع

  .جمهورية الصومال الفيديرالية

 :التحضيريةواجتماعاتها ، لمؤتمر المانحينلإلعداد  اللجنة التنظيميةكيل ش  ت   :لث اثا

ّص بالتنظيم واإلعداد للمؤتمر برئاسة وإشراف مباشر من قبل المديري ن ت  تّم تشكيل لجنة تخ  

 العامي ن لأللكسو واأليسيسكو وعضوية:
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 .اعضو   ،منظمة األلكسوبد. محّمد عبدالباري القدسي المدير العام المساعد  أ. -

م، عضو أ. عصام الجامع األمين العام للّجنة الوطنيّة الّصوماليّة للتّربية والثّقافة والعلو -

 . اعضو   ،سوكالمجلس التنفيذي عن جمهورية الّصومال الفيدراليّة في األل

 .اعضو   ،أ.د. غانم النّجار مستشار المدير العام لشؤون الّصومال -

عن  المشرف على مديرية العالقات الخارجية والتعاون ممثال   ،مصطفى أحمد عليد.  -

 .اعضو   ،منظمة األيسيسكو

 ا.عضو   بدولة الكويت،سعادة السيد/عادل المسعد، الوكيل المساعد بوزارة التعليم العالي  -

وحتى أكتوبر  ،2104اجتماعات تحضيرية خالل الفترة الممتّدة من مايو  (2)اللجنة ت دعقحيث  

 في كل من تونس والرباط والكويت. 2102

بشأن التنظيم لعقد مؤتمر  ،2115حتى نهاية شهر أكتوبر  ل إليهاالتوصّ  النتائج التي تمّ : ارابع  

 : المانحين

ملة االجتماعات التحضيرية والمراسالت المتبادلة بين األطراف المعنية بالشراكة في عقد أثمرت ج  

 المؤتمر إلى النتائج التالية:

 اإلعداد للمؤتمرفي الخطوات األساسية لتنفيذ قرارات المجالس والمؤتمرات التشريعية  ءدب    .0

 .والبحث عن شركاء

وزارة   ،هم: منظمة األيسيسكو، وزارة التربيةو في التنفيذ واإلعدادشركاء كسب عدد من ال .2

، اللجنة الوطنية الصومالية للتربية والثقافة والعلوم، اللجنة بدولة الكويتالتعليم العالي 

، في كل من الخرطوم خارجية للمنظمةال مراكزال، الوطنية الكويتية للتربية والثقافة والعلوم

  والرباط.  ،القاهرة، دمشق

في  حين لدعم قطاع التعليمنااستضافة دولة الكويت لمؤتمر الم الموافقة علىضمان  .1

 . جمهورية الصومال الفيدرالية

الرؤية، المهمة، المبررات، األهداف ) :وثيقة تعريفية حول المؤتمر حددت فيها صياغة .4

 . (االتجوالم

، المتطلبات الفنيةوالمتمثلة في ثالث محاور هي:  ،تحديد المهام التنفيذية للجنة المنظمة .2

 .متطلبات عقد وتنظيم المؤتمر، متطلبات حشد الدعم المالي
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لبات طمن خارج المنظمة مهمته إعداد وإنجاز المت أشخاص 2فريق عمل مكون من تشكيل  .1

 الفنية لعقد المؤتمر.

 : للمؤتمر للتنظيم المتطلبات القادمة

جتماعات اللجنة المنظمة لتحديد موعد عقد المؤتمر مع الشركاء والدولة مواصلة ا .0

 .لمنظمةفي االمجالس التشريعية نتائج عملها إلى ورفع  ،المضيفة

 إنجاز الرؤية العامة لعقد المؤتمر وتحديد األزمنة.  .2

  مخاطبة الشركاء والمانحين. .1

 األيسيسكو في المؤتمر.تحديد دور ومساهمة منظمة  .4

تحديد موعد اجتماع تنسيقي مع وزارة الخارجية الكويتية لتحديد الخطوات التنفيذية المتعلقة  .2

 بتنظيم وعقد المؤتمر.

 تحديد إطار زمني لالنتهاء من إنجاز المهام الفنية المطلوبة. .1

 تحديد قائمة مقترحة بالمانحين المتوقع مشاركتهم. .0

سكرتارية  دعمب واللجان الوطنية في الدول األعضاء فيذيدعوة أعضاء المجلس التن .8

 والمقترحات التي يرونها ضرورية لألخذ بها إلنجاح عقد المؤتمر.  باآلراءالمؤتمر 

للمساعدة في شرح  واللجان الوطنية في الدول األعضاء دعوة أعضاء المجلس التنفيذي .9

 لدعم الصومال.في دولهم  لينلدى المؤسسات والصناديق واألفراد المموّ  أهمية المؤتمر

 

 لذلـك
 

 

 للنظر وإبداء الرأي. الموقرالتنفيذي على المجلس الموضوع عرض بأتشرف 
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 قرار مشروع 
 

 

 بشأن 
 

 تقرير املدير العام عن ترتيبات عقد مؤمتر املاحنني

 راليةالفيدلتعليم يف مجهورية الصومال دعم قطاع ابشأن 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 إن اجمللس التنفيذي 
 

 .(2102أبريل  )قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القّمة إلى  شيرإذ ي   -

 .(2102)ديسمبر  قرار المؤتمر العام في دورته الحادية والعشرينوإلى  -

 .(011( والـ)011)والـ( 99)ته الـاالمجلس التنفيذي في دور اتقرارإلى و -

 (.8/ و014د م ت/ )الوثيقة رقم: اطالعه على عد بو -

 استضافة على الكويت لدولة شكره وتقديم األطراف، كلّ  من المبذولة بالجهود تهإشادو -

 .المؤتمر

  .من مناقشات ما دارفي ضوء و -

 : يقـــّرر 

 الشركاء. باقي التي أنجزتها المنظمة ووالنتائج طوات اعتماد الخ   .1

 لجيّد لعقد المؤتمر. إلى مواصلة العمل واإلعداد االمدير العام دعوة  .2

المساهمة دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى المشاركة في تنظيم وعقد المؤتمر و .3

 التمويل من مخّصصات صندوق دعم الصومال.في 
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