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  2019فبراير  11يوم  انياس التجانيالرسالة السامية للخليفة الشيخ أحمد

  كولخبمدينة الشيخ في  2019فبراير  17االجتماع التأسيسي بتاريخ

  مليار فرنك غرب إفريقي 1إطالق الشيخ محمد الماحي سيسه لحملة لتعبئة

  بداكار 2019مارس  2انعقاد الورشة التفكيرية بتاريخ

  مواضيع في الورشة التفكيرية 3نقاش:

 المشروعأهداف وخطة

  التوظيف والفعالية/وسياسة تعبئة الموارد وآليات االستدامةاستراتيجية

  واإلدارة والتسيير والحكامةالصيغ واألساليب المناسبة للتنظيم

تم إعداد تقرير مفصل بمختلف اللغات

 العربية

الفرنسية

 اإلنجليزية

موقع إلكتروني قيد اإلنشاء



2019مارس  2الورشة التفكيرية ليوم 
التنظيم واإلعداد
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 قام مائة من أبناء
يل الحضرة بالتسج
في منصة 

ة إلكترونية مخصص
للمشاركة في 

يةالورشة التفكير

 منهم بالفعل 50شارك 
ة، في الورشة التفكيري
متسلحين بتجارب 

وتم  .وثريةمختلفة 
النقاش بثالث لغات 

 ةوالولوفيالعربية : هي
والفرنسية 

 65تم إدراج 
مقترحا صادرا 
عن الورشة 

 2وم التفكيرية لي
في  2019مارس 

ل التقرير المفص
المرفق

مقترحات  10
بطة تكميلية مستن

من خطة العمل 
ة واالستثمار الخاص

ة لسن بايبمدينة 
2001 

تم إعداد 
 تحليل مقارن
بين نظامي 
ةالوقف والهيئ

مقترحا 75أسفرت عن ما مجموعه 
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2019مارس  2الورشة التفكيرية ليوم 
مراحل إجازة التقرير المفصل

المراجعة واإلجازة من 
طرف لجنة من العمداء 
شاركت في أشغال 

الورشة التفكيرية

المرحلة الثالثة

المراجعة واإلجازة من 
طرف الشيخ محمد 

الماحي سيسه

العرض والمراجعة 
بشكل علني

االعتماد من طرف 
الخليفة أو من طرف 
هيئة يكلفها بهذه 

المهمة

المرحلة األولى

قيد التنفيذتمت هذه المرحلةتمت هذه المرحلة

المرحلة الثانية



2019مارس  2الورشة التفكيرية ليوم 
المقترحات
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تنظيم المشروعموارد المشروعخطة المشروع

اقتراحا 40

 من مختلفة مجاالت تغطي
:قبيل
الصحة
 عنه هللا رضي الشيخ تراث
 التربية
 المستهدفة المدن عصرنة
 االقتصاد
 االتصال

اقتراحا 18

لتحديد

للتمويل المناسبة الموارد أنواع

 ردالموا لتعبئة األنسب األساليب

 التبرعات لجمع األنسب اآلليات

اقتراحا 17

لتحديد

القانوني األشكال/الشكل  
األنسب )ة(

 زمةالال العملياتية الوظائف

 المطلوب الحكامة نمط 
إرساؤه

محاور هي 3مقترحا تتمحور حول  75



.التقرير المفصل، تم إدراجها في مقترحا يتعلق بخطة المشروع 17يمكن استنباط العديد من سيناريوهات التنفيذ من 
:وتقترح لجنة المتابعة السيناريو التالي
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2019مارس  2الورشة التفكيرية ليوم 
الشكل القانوني

الهيئة

جمعية للصحة تعاضدية

 متعلقا مقترحا 40 على المفصل التقرير يشتمل أخيرا
 يجب ،المشروع بهذا المستهدفة المحتملة باإلجراءات

 تولىست التي الكيانات مع ومناقشتها األولويات حسب ترتيبها
.تنفيذها

 تم المشروع بموارد متعلقا مقترحا 18 تقييم يجدر ذلك إلى
 أي في الشروع قبل المفصل التقرير في بالتفصيل ذكرها
.تنفيذ

الوقف

“الهيئة” القانوني بالشكل البدء
(iوإتقانه تجربته تمت
(iiالعالم أنحاء جميع من موارد بتعبئة يسمح
(iiiالمرونة من بالكثير يتسم
(ivأخرى هيكلية أشكال مع مواءمته تسهل
(vالشرعية النصوص مع متطابق

.الحضرة تمويل أداة الهيئة هذه ستشكل

 كنتتم لم التي للحاجيات تبعا المتوسط المدى على
 3 اءإنش ويمكن  .تغطيتها من حاليا الموجودة الكيانات

 ردلموا النفاذ إتاحة يمكنها إضافية، وقاطرات كيانات
 ة،الصحي والتعاضدية الوقف، :وهي جديدة، تمويلية

.والجمعية

 يافن دعما توفر أن للهيئة يمكن البعيد، المدى على
 عمشاري مختلف بتنفيذ المكلفة للكيانات وماليا

.الفيضة ومبادرات
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2019مارس  2الورشة التفكيرية ليوم 
...بشرطقابل للتحقق، لكن 

الرؤية تقاسم
اإلدارة نهج تغيير

مسببة قرارات اتخاذ خالل من
والمؤسسات التنظيمات قادة تواكب مهنية فرق تسخير خالل من

المرعية والنظم القواعد واحترام االنضباط خالل ومن
الترقية لتصحيح،ا التقييم، الرقابة، الشفافية، المسؤولية، وتنفيذها، وتخطيطها الميزانيات أوليات تحديد  
وآمنة مناسبة استثمار الستراتيجية طبقا والهبات، المنح من جزء الستثمار االستعداد

مثال على 
استراتيجية 

لالستثمار

2025 2022 2019 السنة
ليار غرب إفريقيم 10إلى  7 ليار غرب إفريقيم 3 مليار غرب إفريقي 1 جمع التبرعات

70% 60% 50% االمخصص للقضاي النصيب

30% 40% 50% مارالنصيب المخصص لالستث

ذات مخاطر ضعيفة% 40
ذات مخاطر متوسطة% 30  

ذات مخاطر مرتفعة% 30

ذات مخاطر ضعيفة% 50
ذات مخاطر متوسطة% 50

ذات مخاطر ضعيفة% 100 استراتيجية االستثمار

$$$$$$$$$$ $$$$$$$ $$$ النتائج المرجوة
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سيناريو تنفيذ
ميزانويمثال على توزيع 

ميزانية 
الصندوق

ر تسيير غي
مباشر

 تعاضديةوقفجمعية
للصحة

تسيير 
مباشر

الهيئة

70% 10%10% 10%

من الصندوق بشكل مباشر من طرف الهيئة% 70ينبغي تسيير -
من الصندوق إلى كيانات أخرى يلزم تأسيسها بما % 30ينبغي توجيه -

يضمن خضوعها لمساءلة الهيئة



10

سيناريو التنفيذ  
ندوقمثال على القضايا التي يستهدفها الص -المستهدفة القضايا 

أموال 
أساسية

ينوتكو تربية

 عصرنة
وترميم 
المدن 

المستهدفة

أنشطة 
ومؤسسات 

الفيضة
الهدايا

صحة 
ومجتمع 

وثقافة

القضايا المستهدفة متعددة، ولكن -
:الفئاتيمكن تصنيفها ضمن هذه 

سيكون الصندوق المخصص لهذه -
اسيا القضايا بشكل رئيسي تمويال  أس

:لتغطية
نسبة مئوية من خطة التمويل، مما -

يل سيضمن االستفادة من مصادر التمو
البديلة من قبل كيانات أخرى

تكاليف الدراسات التحضيرية-
 سيتم تحديد المبلغ المخصص لكل-

قضية على أساس معايير األهلية 
.واشتراط النتائج وإعداد التقارير
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خطة االتصال

وثائق موجهة 
مطويات/للصحافة

السلطات 
والمنظمات غير 

الحكومية

المؤسسات 
 الخاصة والهيئات

األخرى

وسائل اإلعالم 
اإللكترونية

ةالمقدمون واألئم

ن األتباع والمانحو
بشكل فردي

رسالة الخلية 
المعظم

ةالمقدمون واألئم

األتباع

قنوات/وسائط

األهداف

2019 دجمبر -أكتوبر
  شتمبر-يوليو

2019
مارس -فبراير

2019



الخطوات المقبلة والجدول الزمني
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2019 دجمبر/أكتوبر

 اإلطار المرجعي
 للكيانات األخرى التي

يلزم إنشاؤها

الوقف
الجمعية
الصحة تعاضدية

فتح المشروع عالميا

2019 شتمبر/أغشت

ة إنشاء لجنة تنفيذي
للمشروع

  تأسيس الهيئة
وتسجيلها

 إطالق خطة االتصال

2019يوليو /يونيو

  العرض والمراجعة
بايعلنيا في مدينه 

  إجازة جناب الخلية
المعظم الشيخ أحمد 

ارير للتق انياس التجاني
والخطط


