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األنشطة التي أقامتها الشبكة:
.1

نظمت شبكة أكاديميات العلوم في الدول اإلسالمية ،اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العامة للشبكة

( )NASICبالتزامن مع الندوة الدولية حول "مكافحة الفقر من خالل إدارة الموارد المستدامة" بين -80
 18مارس  ،1811في إسالم أباد ،باكستان.

وكانت تهدف هذه الندوة إلى :جمع األكادمممات األعضاء في شبكة أكادمممات العلوم في الدول
اإلسالممة  NASICفي لقاء موحد لمناقشة القضاما والصعوبات والحلول ذات الصلة ،وتحفمز الشراكة وتبادل
الخبرات حول التقنمات الناجحة واالبتكارات واستراتمجمات التخفمف من حدة الفقر من خالل إدارة الموارد
المستدامة ،ومشاركتها بمن األعضاء .ومناقشة اآلفا والخمارات المتاحة أمام األكادمممات الوطنمة لتلعب دو ار
في تعزمز العلوم والتكنولوجما للتخفمف من حدة الفقر؛ وخل رؤمة أوضح بمن األكادمممات الوطنمة داخل وخارج
الدول األعضاء في الشبكة .وكانت المنظمون المشاركون للحلقة الدراسمة هم أكادمممة باكستان للعلوم ،و لجنة
منظمة المؤتمر اإلسالمي الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستمك) ،وأكادمممة العلوم في العالم النامي
) ،(TWASوالشبكة العالممة ألكادمممات العلوم ) .(IAPوافتتح الندوة رئمس شبكة ( ، ) NASICاألستاذ
الدكتور عطاء الرحمن .وألقت الكلمة الرئمسمة فمها الدكتورة سمر مباركمند.
وناقش المشاركون في الحلقة الدراسمة قضاما إدخال تكنولوجمات جدمدة؛ و التعلمم التكنولوجي؛ و التنممة
الصناعمة ،و تشجمع الشركات الصغمرة والكبمرة؛ والسماسة الضرمبمة وتعزمز النمو وتحسمن التنممة البشرمة
والحوكمة .وقد شارك في الندوة  031من العلماء البارزمن بمنهم مندوبون من مالمزما واندونمسما والسنغال
وبنغالدمش وأفغانستان وأوغندا .و ترأس األممن العام لشبكة  ،NASICاألستاذ الدكتور خالد محمود خان ،الدورة
الختاممة للندوة.
.1

اجتماعات اللجنة التنفيذية الجمعية العامة لشبكة  NASICالمنعقدة بتاريخ  11أكتوبر  ،1811في
فندق شيراتون الدوحة ريسورت و فندق كونفنشن ،في الدوحة ،قطر.

نظمت شبكة أكادمممات العلوم في العالم ٍ
اإلسالمي االجتماع الثامن للجنة التنفمذمة والدورة السابعة للجمعمة
العامة باالشتراك مع المؤتمر الثامن عشر ألكادمممات العلوم في العالم اإلسالمي تحت عنوان "العالم اإلسالمي
والغرب :إعادة بناء الجسور من خالل العلوم والتكنولوجما" بتارمخ  22-22أكتوبر  2100في الدوحة ،قطر.
.3

المؤتمر الدولي حول "التنوع البيولوجي في المناطق الصحراوية :الوضع الحالي ،و التهديدات والعالج"
الذي نظمته شبكة أكاديميات العلوم في البلدان اإلسالمية ) (NASICبالتعاون مع أكاديمية الحسن

الثاني للعلوم والتكنولوجيا في المغرب والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (اإليسيسكو) في

 11-13سبتمبر  1811في الرباط ،المغرب.

نظمت شبكة أكادمممة العلوم في الدول اإلسالممة ) (NASICتحت رعامة الشبكة العالممة ألكادمممات العلوم
IAPوبالتعاون مع أكادمممة الحسن الثاني للعلوم والتكنولوجما في المغرب ،والمنظمة اإلسالممة للتربمة والعلوم
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والثقافة (اإلمسمسكو) المؤتمر الدولي حول "التنوع البمولوجي في المناط

الصحراومة :الوضع الحالي ،و

التهدمدات والعالج " بتارمخ  02 -03سبتمبر  2012في مقر اإلمسمسكو ،في الرباط ،المملكة المغربمة .وقد

شارك في المؤتمر  31عالما بار از من المغرب و وفود من مصر واألردن ولمبما والجمهورمة التونسمة ،و
الجمهورمة الجزائرمة ،وأفغانستان وباكستان .وعقدت الجلسات التقنمة الثالثة التالمة ،و في نهامة كل جلسة كانت

هناك مناقشة تفاعلمة:

.1

)0

التصحر والمحافظة على النظم البمئمة الصحراومة.

)2

دراسات حالة حول الحفاظ على التنوع البمولوجي واألخطار البمئمة.

)3

دراسات حالة حول الحفاظ على التنوع البمولوجي.

المؤتمر الدولي حول "ريادة األعمال للشابات واستخدام التكنولوجيات الجديدة :القضايا والتحديات" الذي
نظمته شبكة أكاديميات العلوم في البلدان اإلسالمية ) (NASICبالتعاون مع أكاديمية باكستان للعلوم

وجامعة فاطمة جناح للبنات في  12 -12نوفمبر  1813في روالبندي ،باكستان.

نظمت شبكة أكادمممات العلوم في البلدان اإلسالممة ) (NASICتحت رعامة الشبكة العالممة ألكادمممات العلوم
مؤتمر دولما حول "رمادة
ا
IAPوبالتعاون مع أكادمممة باكستان للعلوم وجامعة فاطمة جناح للبنات )(FJWU
األعمال للشابات واستخدام التقنمات الجدمدة :القضاما والتحدمات " بتارمخ  22-22نوفمبر  ، 2103في المدرج
الجدمد بجامعة فاطمة جناح للبنات ،في روالبندي .وكان المؤتمر الدولي مهدف إلى تبادل الخبرات ،وتحدمد
ومناقشة آفا وخمارات األكادمممات الوطنمة داخل وخارج الدول األعضاء في شبكة  NASICلتعزمز دورها في
تطومر العلوم والتكنولوجما لتشجمع الشابات على النهوض بالعمل الحر لمصبحن سمدات أعمال .وحضر المؤتمر
أكثر من  251من النساء العالمات والمهندسات و سمدات األعمال و طالب جامعة فاطمة جناح للبنات ،في
روالبندي .كما شارك في اللقاء وفود من بنغالدمش ومصر وامران ومالمزما والسنغال وأوغندا والمملكة المتحدة.
وعقدت الجلسات التقنمة األربعة التالمة ،و في كل جلسة عرضت أربع ورقات ،وفي نهامة كل جلسة كانت هناك
مناقشات تفاعلمة.
.0

االتجاهات العالممة واإلقلمممة في رمادة األعمال النسومة.

.2

القضاما والتحدمات التي تواجهها رمادة األعمال النسومة :من المنظور الباكستاني.

.3

اعتبارات مهمة في رمادة األعمال النسومة.

.2

السعي للنجاح
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.5

حلقة عمل دولية حول "التقنيات الطيفية الحديثة وتطبيقاتها في تحديد الصيغة الكيميائية" بتاريخ -1

 83ديسمبر  1811في المركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية ،في جامعة كراتشي.

نظمت شبكة أكادمممات العلوم في البلدان اإلسالممة ) (NASICتحت رعامة البنك اإلسالمي للتنممة )(IDB

وبالتعاون مع المركز الدولي للعلوم الكمممائمة والبمولوجمة ) (ICCBSورشة عمل دولمة حول "التقنمات الطمفمة

الحدمثة وتطبمقاتها في تحدمد الصمغ الكمممائمة" بتارمخ  13-10دمسمبر  2102في معهد بحوث الكممماء HEJ

 ،بجامعة كراتشي في باكستان .وكانت هذه الورشة تهدف إلى جمع مجموعة متعددة التخصصات من الباحثمن
العاملمن في مختلف جوانب العلوم الكمممائمة والبمولوجمة لتحفمز النقاش وتبادل المعلومات .التحلمل الطمفي

مجال مزدهر ومهم في البحث والتطومر وله مجموعة واسعة من التطبمقات .هناك حاجة متزامدة إلى الموظفمن
المهرة المدربمن في التحلمل الطمفي ،وخاصة في التفسمر الطمفي ،سواء في األوساط األكادمممة أو الصناعمة .و
كان األستاذ الدكتور محمد قمصر ،نائب رئمس جامعة كراتشي ،هو ضمف الشرف .وحضر ورشة العمل

مندوبون من الوالمات المتحدة األمرمكمة والمملكة المتحدة وألمانما وامران وبنغالدمش وبلدان أخرى.
.2

يتم توزيع النشرة اإلخبارية اإللكترونية نصف الشهرية لشبكة أكاديميات العلوم في الدول اإلسالمية

على مختلف األكاديميات األعضاء .

النشاط المزمع لعام :1815


ورشة عمل دولية حول "تطوير األدوية العشبية في سبيل التنمية االجتماعية واالقتصادية في العالم

النامي" في إسالم أباد ،باكستان.
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