
تفعیل التعاون بین الصومال وقطر 

 في مجاالت التعلیم والعلوم والثقافة  

    قام وفد من وزارة التربیة والثقافة والتعلیم العالي في جمھوریة الصومال الفیدرالیة بزیارة رسمیة 

إلى دولة قطر الشقیقة ابتداء من یوم األحد الموافق 3  دیسمبر 2017 ولغایة یوم الثالثاء الموافق 5 

دیسمبر 2017 وذلك  بھدف تطویر التعاون بین البلدین في قطاعات التعلیم العام والعالي والمھني 

والعلوم والبحث العلمي والثقافة والتراث . وقد ترأس الوفد الصومالي معالي وزیر التربیة والثقافة 

والتعلیم العالي عبدي طاھر عثمان ، وعضویة كل من األمین العام للجنة الوطنیة الصومالیة للتربیة 

والثقافة والعلوم والمندوب الدائم لجمھوریة الصومال الفیدرالیة لدى ألكسو وایسیسكو عصام حسین 

الجامع ، ومستشار الوزیر علي شیخ أحمد، والمدیر العام لوزارة التربیة والثقافة والتعلیم العالي 

حسن علي، ورئیس الجامعة الوطنیة الصومالیة محمد جمعالي ، ومدیرة قطاع التخطیط خدیجة عبدهللا 

جمعالي ، وسكرتیرة الوزیر ماریا  زكریا أحمد ، وبالتنسیق مع سفارة جمھوریة الصومال الفیدرالیة 

برئاسة القائم باألعمال مختار علي یوسف وعضویة السكرتیر الثاني محمد بدر أدم نور . 

  

صورة جماعیة تضم معالي وزیر التربیة والتعلیم العالي محمد الحمادي وقیادات وزارة التربیة القطریة ومعالي 

وزیر التربیة والثقافة والتعلیم العالي عبدي طاھر عثمان والوفد المرافق معھ. 
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  وقد قام الوفد الصومالي في الیوم األول األحد الموافق 3 دیسمبر 2017 بزیارة المقر الرئیسي 

لوزارة التربیة والتعلیم العالي في الدوحة ، وااللتقاء مع معالي وزیر التربیة والتعلیم العالي ورئیس 

المجلس األعلى للتعلیم في دولة قطر الشقیقة محمد الحمادي وبحضور قیادات من الوزارة.  وقد تناول 

الحدیث حول البرنامج التنفیذي المقترح لتنفیذ مذكرة التفاھم المبرمة بین البلدین في 18 مارس 

2015. وقد اتفق الطرفین على إضافة بند متعلق بالتعلیم المھني في البرنامج التنفیذي ومن ثم العمل 

على تسریع الخطى إلنجاز اإلجراءات التشریعیة في كال البلدین وذلك بغیة إقرار ھذا البرنامج في 

أقرب اآلجال وادخالھ حیز التنفیذ من أجل تطویر وتعزیز التعاون بین البلدین في مجاالت التعلیم العام 

والعالي والمھني والعلوم والبحث العلمي . كما تناولت المناقشات سبل دعم دولة قطر الشقیقة ممثلة 

بوزارة التربیة والتعلیم العالي ومؤسسة قطر للتنمیة للمشروعات التنمویة ذات األلویة في قطاعات 

التعلیم العام والعالي والعلوم والبحث العلمي . وفي ھذا السیاق تم اللقاء مع خلیفة بن جاسم الكواري 

مدیر صندوق قطر للتنمیة بھدف تحدید االحتیاجات الملحة وتوحید الرؤى في المشروعات التنمویة 

في قطاعات التربیة والتعلیم والعلوم والبحث العلمي المقبلة المراد تنفیذھا في الصومال. 

 �

صورة جماعیة تضم معالي وزیر التربیة والتعلیم العالي القطري محمد الحمادي ومعالي وزیر التربیة والثقافة 

والتعلیم العالي الصومالي عبدي طاھر عثمان والمدیر العام لصندوق قطر للتنمیة  یوسف الكواري واألمین 
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العام للجنة الوطنیة الصومالیة للتربیة والثقافة والعلوم عصام حسین الجامع ومستشار الوزیر علي شیخ أحمد 

ورئیس الجامعة الوطنیة الصومالیة محمد جمعالي 

   

 وقد قام الوفد الصومالي في الیوم التالي األثنین الموافق 4 دیسمبر 2017 بزیارة المقر الرئیسي 

لمؤسسة قطر الخیریة وااللتقاء مع یوسف بن أحمد الكواري الرئیس التنفیذي لقطر الخیریة وبحضور 

قیادات من المؤسسة. وقد تناول الحدیث سبل تفعیل التعاون والتنسیق وتبادل المعلومات بین 

المؤسسة ووزارة التربیة والثقافة والتعلیم في جمھوریة الصومال الفیدرالیة ، وأھمیة نقل الوزارة 

الحتیاجاتھا في مجاالت االختصاص إلى المؤسسة وذلك بھدف المبادرة بمشروعات نوعیة تنسجم مع 

االحتیاجات الملحة للصومال في مجاالت التعلیم األساسي والعالي والمھني والعلوم والبحث العلمي . 

وتم االتفاق على عقد اجتماع بین الوزارة وبین مكتب مؤسسة قطر الخیریة في الصومال في القریب 

العاجل . ومن ناحیة أخرى قد قام الوفد الصومالي بزیارة المقر الرئیسي لجامعة حمد بن خلیفة ، وتعد 

ھذه الجامعة متخصصة في برامج الدراسات العلیا حیث لدیھا عدد خمسة كلیات علمیة وأدبیة وثالثة 

مراكز علمیة متخصصة . وقد تم وضع األطر العامة للتعاون بین الطرفین في مجاالت االختصاص ذات 

االھتمام المشترك. 

 �

صورة تضم قیادات جمعیة قطر الخیریة ومعالي وزیر التربیة والثقافة والتعلیم العالي الصومالي والوفد 

المرافق معھ والقائم بأعمال السفارة الصومالیة في الدوحة . 
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 �

صورة تضم رئیس جامعة حمد بن خلیفة ومعالي وزیر التربیة والثقافة والتعلیم العالي الصومالي والوفد 

المرافق معھ 

   وكما قام الوفد الصومالي بلقاء الجالیة الصومالیة المقیمة في دولة قطر الشقیقة ، وزیارة المقر 

الرئیسي لجامعة قطر الحكومیة ومؤسسة الحي الثقافي (كتارا) واللجنة الوطنیة القطریة للتربیة 

والثقافة والعلوم  في األیام المتبقیة من برنامج الزیارة الرسمیة إلى دولة قطر الخیریة . 

 �

صورة جماعیة أثناء االجتماع مع رئیس وقیادات جامعة قطر – الدوحة . 
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وقد تمخض عن ھذه االجتماعات واللقاءات النتائج التالیة : 

تحدید احتیاجات الجالیة الصومالیة المقیمة في دولة قطر الشقیقة في قطاعات التعلیم العام -

والعالي، واالتفاق مع الجانب القطري على دعم ھذه االحتیاجات وفي مقدمتھا النظر في 

إمكانیة توفیر تعلیم بالمجان ألبناء الجالیة الصومالیة وتوفیر عدد 20 – 25 منحة دراسیة 

سنویا للصومال وإعطاء األولویة للطلبة والطالبات الصومالیین المقیمین في دولة قطر 

الشقیقة.   

المصادقة على البرنامج التنفیذي لمذكرة التفاھم المبرمة بین جمھوریة الصومال الفیدرالیة -

وبین دولة قطر الشقیقة في عام 2015 والتي تشمل قطاعات التعلیم العام والعالي والمھني 

والبحث العلمي . والعمل على تشكیل فریق فني من قبل الطرفین لمتابعة تنفیذ بنود ھذا 

البرنامج. 

تحدید احتیاجات جمھوریة الصومال الفیدرالیة في قطاعات التعلیم العام والعالي والمھني -

والبحث العلمي وذلك بھدف توجیھ المشروعات والبرامج التنمویة المراد دعمھا وتنفیذھا من 

قبل صندوق قطر للتنمیة وجمعیة قطر الخیریة ، واالتفاق على تفعیل التنسیق والتعاون بین 

كافة األطراف .  

اعداد مذكرة تفاھم بین الجامعة الوطنیة الصومالیة وبین جامعة قطر بھدف تأسیس عالقات -

تعاون بین الطرفین في مجاالت االختصاص المشترك . 

اعداد مذكرة تفاھم بین الجامعة الوطنیة الصومالیة وبین جامعة حمد بن خلیفة بھدف تأسیس -

عالقات تعاون بین الطرفین في مجاالت االختصاص المشترك . 

اعداد مذكرة تفاھم  وتعاون بین مؤسسة الحي الثقافي (كتارا) وبین الجھة المماثلة لھا في -

جمھوریة الصومال الفیدرالیة . 

استضافة اللجنة الوطنیة القطریة للتربیة والثقافة والعلوم لحدث حفل تدشین كتاب الدراسة -

المسحیة حول الصومال الذي أصدره معھد البحوث والدراسات العربیة التابع للمنظمة العربیة 

للتربیة والثقافة والعلوم (ألكسو) 

انتھى . 
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