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 بالغ حصفي

 حول متويل الرتبية ادلولية الندوة

 "للرتبية ومس تدام  بتكرم  جل نظام متوييلأ  ن "م حتت شعار:

 

التعلمي ين و املهالتكوين و  بية الوننيةعرج وزير الرت محمد ال   الس يدأ رشف لك من  -2017دجنرب  5 -الرابط
بية دلول وحكومات وزراء الرت ، ال مني العام ملؤمتر "يك بورمية جاك"الس يد عايل و البحث العلمي ابلنيابة، و ال

ميل اتانوا"نكفونية، والس يد الفر  املعهد الفرونكفوين للرتبية والتكوين، ممثل املنظمة ادلولية  مدير "ا 
زراء الرتبية دلول و ؤمتر ، الرئيسة احلالية مل"اجنيل أ وابيم اندين ابتريس يا"للفرنكفونية، وكذا الس يدة 

أ شغال  اح افتت(، وزيرة الرتبية الوننية ابلغابون، عىل ترؤس حفل CONFEMEN)نكفونية وحكومات الفر 
 .لرتبية "لومس تدام  مبتكر جل نظام متوييلأ  ن "مة، حتت شعار:  حول  متويل الرتبي ادلوليةالندوة 

ونية نكفوزراء الرتبية دلول وحكومات الفر ؤمتر م انظمهي  يت، الادلوليةالندوة وهتدف هذه 
(CONFEMENووزارة الرتبية الوننية والتكوين املهين والتعلمي ،) قطاع -غربالعايل والبحث العلمي ابمل

والكفيةل اىل حتديد الس بل املالمئة  ، 2017 دجنرب 7اىل  5عىل مدى ثالثة أ ايم، من   -الرتبية الوننية
 لفرنكفونية، أ دوات متويل الرتبية، وكذا اىل حتليل وتقيمي فعالية نفقات الرتبية خاصة يف ادلول ا بتعزيز وتطوير

 لمتويلال كراهات اليت  تعرتي هذا اكذا عىل الس ياقات الوننية و عىل اخلصوصيات و   الرتكزيمن خالل  
 . هأ فاقواسترشاف 

شاكلية ورهاانت المتويل ا سيمت فهيا تدارس، جلسة عامة الندوةلهذه ويتضمن اليوم ال ول  ملس تدام ا 
نار تفعيل الهدف الرابع من أ هداف التمنية املس تدامة، وكذا مجموعيت معل  النقاش  يرتكز فهيامس  للرتبية يف ا 

ىل جانب املو كذا حول الرفع من املوارد ادلاخلية اخملصصة للرتبية و حول مسأ ةل  ارد الاكراهات وادلعامات ا 
 .بتكرامل اخلارجية والمتويل 

المتويل، ال نصاف : عمواضيسينصب النقاش فهيا حول مجموعات معل فسيمتزي بتنظمي أ ما اليوم الثاين 
لمتويل ا، فضال عن موضوع واجلودة، املوارد ادلاخلية وال دوات اجملددة، املوارد اخلارجية والمتويالت اجملددة

 اجملموعات.هذه أ شغال  متام ومجميعل  اليوم الثالث س يخصص ، فامي وجناعة املزيانيات اخملصصة للرتبيةاملوّجـه 

بية من املشاركني، من بيهنم حوايل عرشة وزراء للرت  ثةل ادلولية الندوة هذهأ شغال وسيشارك يف هذا، 
فضال عن دلولية، االقطاع اخلاص واجملمتع املدين واملنظامت  ء التقنيون واملاليون، وممثلوالوننية والرشاك

 خرباء دوليني ووننيني.


