
 "اإلسالمي التعاون الضمان االجتما�� �� منظمة  نظم حول �� "ورشة عمل تبادل املعرفة  ال�ي تم اعتمادهاالتوصيات 

 

األطراف ووضع إجراءات مش��كة ملموسة ��دف إ�� خدمة التنمية االجتماعية واالقتصادية  متعددعز�ز التعاون ���  مورغبة م��

، �� أنقرة خالل "ورشة 2016أبر�ل عام  6-4سلطات الضمان االجتما�� ��  اسالمي، اجتمع ممثلو اإل  التعاون للبلدان األعضاء �� منظمة 

مركز أنقرة ومؤسسة سيسر�ك / ب�ن املنظمة بالتشاركاإلسالمي"،  التعاون منظمة �� الضمان االجتما�� نظم  حول تبادل املعرفة لعمل 

مبدئيا ن و املندو� وافقاملقدمة من قبل املؤسسات التعاون  مواضيعرة حول ، حيث �عد مناقشات مثم(SGK) الضمان االجتما�� ال��كية

 :ع�� التوصيات التالية

 

بناء منظمة التعاون اإلسالمي لالدول األعضاء ع�� دعم برنامج  وحث ال�ي تم تنفيذها ورشة العمل الكب�� ع�� مرضاهعن  إلعرابا .1

تبادل املعرفة وا�خ��ة �� مجال الضمان �شريع واملشاركة �� عملية  ل�ش�ل فعا) SSI-CAB(قدرات مؤسسات الضمان االجتما�� 

 االجتما��؛

مش��كة �� مجاالت الضمان االجتما��، فضال عن جمع البيانات اإلحصائية �� املجاالت ال�ي �عت�� و�حوث علمية دراسات  إجراء .2

 �ة �� املجاالت ذات الصلة؛بناء القدرات املؤسسية والبشر من أجل عداد ا�خطط االس��اتيجية إل حيو�ة 

إ�� نتائج الدراسات  تضم جميع املواطن�ن دون استثناء، استنادا ةمة آمنة وقو�ة ومزدهر أمشاريع و�رامج جديدة لبناء  إطالق .3

 ؛والبحوث وتحليل احتياجات وقدرات املؤسسات

 ةكمو ا�حذلك ات االهتمام املش��ك، بما �� مش��كة حول القضايا ذوتدار�ب و�شاورات بحوث ��دف إعداد  الفنيةاملساعدة  تبادل .4

 اإلسالمي ذات الصلة؛ التعاون نظمة التا�عة ملتلك و و�ناء القدرات من خالل التعاون مع املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية 

التدر�بية والندوات واملؤتمرات وورش العمل ومجموعات العمل ��دف تبادل تنظيم ال��امج وال�ي �شمل ا�جهود املش��كة  دعم .5

 املعرفة وا�خ��ة؛

 
 �شط�نيصبحوا شر�اء هم �ي أ�حاب املص�حة الرئيسي�ن داخل العالم اإلسالمي وخارجه ��دف دعمو ؤسسات املمشاركة  �عز�ز .6

 ؛سالمياإل  التعاون منطقة منظمة  تحقيق التغي�� والتقدم �� وأقو�اء من أجل

اإلسالمي لضمان تبادل ا�خ��ات  التعاون �� الدول األعضاء �� منظمة  املعنية�شاء شبكة ب�ن املؤسسات إلطموح قوي  عرض .7

 وتوسيع نطاق ا�حماية االجتماعية؛ حسنأمنية اجتماعية أنظمة أسلطات الضمان االجتما�� ��دف �عز�ز لأفضل املمارسات و 

اإلسالمي  التعاون منظمة ) لشبكة NFPs�عي�ن نقاط االتصال الوطنية (إ�� اإلسالمي  عاون التالدول األعضاء �� منظمة  دعوة .8

 مسؤولية إدارة الضمان االجتما��؛ يتحملهيئة ح�ومية وطنية عبارة عن الذي يجب أن ي�ون و ) OIC-SSNETاالجتما�� ( للضمان

ع�� لتمثيل و�شر ورفع الو��  االجتما�� للضمان اإلسالمي التعاون  منظمة لشبكةدور األمانة العامة تو�� مركز أنقرة  من طلبال .9

ي من عالم االجتماعية ال�اإل وإ�شاء ال��يد اإللك��و�ي ومجموعات وسائل ، اإلسالمي التعاون ظمة منوع�� مستوى  الدو��ستوى امل

 ؛عضاء الشبكةأشأ��ا �سهيل التواصل ب�ن 

وضاع الضمان االجتما�� أل  وصفا تفصيليا تقدم تقار�ر تحليليةإعداد ، نيةالتعاون مع املؤسسات الوط، و�أنقرةمركز من  طلبال .10

و�سليط  اإلسالمي من أجل أن ت�ون قادرة ع�� تحديد وتقييم املشا�ل والتحديات األساسية �� املنطقة التعاون �� بلدان منظمة 

 الجتماعية؛حاسما �� توسيع نطاق ا�حماية ام�ونا الضوء ع�� األساليب العملية ال�ي �عت�� 

جمهور�ة تركيا الستضافة ورشة عمل لتبادل املعرفة وذلك بملؤسسة الضمان االجتما��  الكب�� عن شكرهم وتقديرهم  التعب�� .11

 .ية��كالجمهور�ة ا� عاصمة أبر�ل �� أنقرة 06-04بالتعاون مع مركز أنقرة �� 


