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معلومات أساسية عن الكومستيك
أ.

اللجنة التنفيذية للكومستيك
-

يتم اعادة تشكيلها كل أربع سنوات من قبل رئيس الكومستيك

-

تتشككككل اللجنكككة التنفيذيكككة مكككن ضمكككاني دول أععكككام ،و اامكككين العكككام لمن مكككة التعكككاون
االسالمي ،والمنسق العام (للكومستيك)

-

ااععام الحاليون:
.1

جمهورية أذربيجان

.2

جمهورية تركيا (الرئيس الحالي لقمة منظمة التعاون اإلسالمي)

.3

جمهورية إيران اإلسالمية

.0

المملكة األردنية الهاشمية

.5

جمهورية النيجر

.6

جمهورية باكستان اإلسالمية (الدولة المضيفة للكومستيك)

.7

فلسطين (عضو دائم وفقا لميثاق منظمة التعاون اإلسالمي)

.8

المملكة العربية السعودية

.9

األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي

 .14المنسق العام للكومستيك و هو رئيس اللجنة.
ب.

الجمعية العامة للكومستيك
-

رئيس باكستان هو رئيس الجمعية
.1

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

.2

الدول المراقبة لمنظمة التعاون اإلسالمي

.3

األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي

.4

مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي

.5

المؤسسات الدولية للعلوم والتكنولوجيا بما فيها األمم المتحدة

.6

المنسق العام ،للكومستيك

3
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تن يم عمل الجمعية العامة
اللجنة العامة
س تتتعمل اللجن تتة العام تتة كلجن تتة جامع تتة تعتم تتد السياس تتات وتتل تتذ القت ت اررات اإلداري تتة المتعلق تتة بس تتير أعم تتال
االجتماع اللامس عشر للجنة الدائمة.
إن عضوية اللجنة هي على النحو التالي:
.1

رئيس اللجنة الدائمة

.2

رؤساء وفود الدول األعضاء

.3

األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي أو من ينوب عنه

.0

أعضاء اللجنة التنفيذية

.5

المنسق العام للكومستيك

سيكون للجنة الحق في استمالة أعضاء آلرين  /أو منظمات األلرى.
المكتب
يج تتب أن يك تتون هن تتاك مكت تتب لالجتم تتاع لتوجي تته أعم تتال االجتم تتاع .وعل تتى المكت تتب أن يجتم تتع بانتظ تتام
الستعراض التقدم المحرز في االجتماع.

إن عضوية المكتب هي على النحو التالي:
.1

رئيس اللجنة الدائمة أو من ينوب عنه

.2

نائب الرئيس في الجلسات مكتملة األعضاء.

.3

أمين منظمة التعاون اإلسالمي أو من ينوب عنه

.0

المنسق العام للكومستيك أو من ينوب عنه

.5

المقرر العام

فريق الصياغة
تقتتوم اللجنتتة العامتتة بتعيتتين مجموعتتة صتتيا ة لوضتتع صتتي للق ت اررات والتوصتتيات والتفتتاوض عليهتتا واعتتداد

التقرير .يجب أن يكون رئيس فريق الصيا ة رئيس وفد البلد المضيف.
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االجتماع الخامس عشر للجمعية العامة للكومستيك
إسالم أباد ،باكستان
/31مايو –  /1يونيو6112 ،
قائمة الوضائق
وضائق االجتماعات*
.1

ورقة العمل-15 ..................................................................الكومستيك1-

.3

قائمة الوثائق -15 ................................................................الكومستيك3-

.5

البرنامج  /الجدول الزمني للعمل -15 .............................................الكومستيك5-

.2
.0

تنظيم العمل -15 ................................................................الكومستيك2-

جدول األعمال المؤقت -15 ......................................................الكومستيك0-

.6

تقرير المنسق العام -15 ..........................................................الكومستيك6-

.8

تقرير البنك اإلسالمي للتنمية -15 ................................................الكومستيك8-

.7
.9

تقرير األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي -15 ...............................الكومستيك7-
تقرير المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (اإليسيسكو) -15 ..................الكومستيك9-

 .14تقريتتر مركتتز األبحتتاا اإلحصتتائية واالقتصتتادية واالجتماعيتتة والتتتدريب

في الدول اإلسالمية (مركز أنقرة) -15 .........................................الكومستيك14-

 .11تقرير أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم -15 ......................................الكومستيك11-
 .12تقرير الجامعة اإلسالمية في أو ندا )-15 .............................. (IUIUالكومستيك12-
 .13تقرير الجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا-15 ........................................الكومستيك13-
 .10تقرير الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة و الزراعة )-15 ............. (ICCIAالكومستيك10-
 .15تقرير المؤسسة الدولية للعلوم )-15 ..................................... (IFSالكومستيك15-
 .16تقريتر األكاديميتة العالميتة للعلتوم لتطتوير العلتوم فتي البلتدان الناميتة

)-15 ................................................................ (TWASالكومستيك16-

 .17تقرير شبكة أكاديميات العلوم في العالم اإلسالمي)-15 .............. (NASICالكومستيك17-
 .18تقرير شبكة علوم المحيطات في العالم اإلسالمي -15 ..........................الكومستيك18-
 .19تقرير الشيكة اإلسالمية لعلوم الفضاء والتكنولوجيا )-15 .............. (ISNETالكومستيك19-
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 .24تقرير الشبكة اإلسالمية المشتركة للطب المداري )-15 ........... (INTROMالكومستيك24-
 .21تقرير الشبكة اإلسالمية المشتركة لتنمية الموارد المائية وادارتها -15 ............الكومستيك21-
 .22تقرير الشبكة اإلسالمية المشتركة لتكنولوجيا المعلومات -15 ....................الكومستيك22-
 .23تقرير شبكة الجامعات االفتراضية في العالم اإلسالمي )-15 ........... (INVUالكومستيك23-
 .20تقريتتر الشتتبكة اإلستتالمية المشتتتركة لحتتدائق العلتتوم والتكنولوجيتتا

)-15 ................................................................ (INSTPالكومستيك20-

 .25تقريرالشبكة اإلسالمية المشتركة لتقنية النانو )-15 ..................... (INNالكومستيك25-
 .26تقرير الجامعة اإلسالمية في النيجر )-15 ............................... (IUNالكومستيك26-
 .27الميزانيت تتة المقترحت تتة للكومستتتتيك للعت تتامين المت تتاليين (2415 -2410

وعام 2417-2416م)-15 ....................................................الكومستيك27-

 .28تقارير متنوعة :حالة تقرير الكومستيك للعلوم في دول منظمة التعاون
اإلس تتالمي  ,ملط تتط منظم تتة التع تتاون اإلس تتالمي للتقني تتات اللضت تراء
وملت ت تتف الطاقتت تتة المتجتت تتددة فت ت تتي التت تتدول األعضت ت تتاء بمنظم ت تتة التعت ت تتاون

اإلسالمي  ,النشاطات الحالية لمنظمة العلوم والتكنولوجيتا واالبتكتار ,

الجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا  ،إذا كان منصوصا عليها-15 ............الكومستيك28-
وضائق المعلومات**
.1

وقائع االجتماع الرابع عشر الجمعية العامة للكومستيك.

.2

دليتتل العلمتتاء النشتتيطين فتتي التتدول األعضتتاء بمنظمتتة التعتتاون اإلستتالمي ومنشتتوراتهم و مطبوعتتاتهم
العلمية الحديثة والمتكاملة ( ،)CDالمجلد األول إلى السادس عشر ،ص.21997 ،

.3

نشرة البرنامج

*يتم الحصول عليها لدى الوصول الى اسالم اباد
**متوفرة في مكان انعقاد االجتماع
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االجتماع الخامس عشر للجمعية العامة للكومستيك
إسالم أباد ،باكستان

 31مايو  1 -يونيو ،عام 2416
جدول ااعمال المؤقت
.1

إقرار جدول األعمال المؤقت لالجتماع اللامس عشر للجمعية العامة للكومستيك.

.3

تقرير من المنسق العام عن أنشطة الكومستيك منذ االجتماع الرابع عشر للجمعية العامة

.0

بيانات رؤساء وفود الدول األعضاء بشأن تدابير تعزيز العلوم والتكنولوجيا في بلدانهم.

.2

.5

انتلاب نواب الرئيس والمقرر العام.

للكومستيك.

تقديم تقارير موجزة من قبل رؤساء الوفود الممثلة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي والجامعات

اإلسالمية.

.6

تقارير رؤساء وفود الشبكات اإلسالمية المشتركة و المؤسسات التي أنشأتها الكومستيك.

.8

تقارير عن األنشطة المشتركة للكومستيك مع المنظمات الدولية لارج منظومة منظمة التعاون

.9

تقارير متنوعة :حالة تقرير الكومستيك للعلوم في دول منظمة التعاون اإلسالمي  ,ملطط منظمة

.7

تقرير المنسق العام للكومستيك عن الشبكات التي علقت اللجنة التنفيذية عملها
اإلسالمي (األكاديمية العالمية للعلوم والمؤسسة الدولية للعلوم)

التعاون اإلسالمي للتقنيات اللضراء وملف الطاقة المتجددة في الدول األعضاء بمنظمة التعاون
اإلسالمي  ,النشاطات الحالية لمنظمة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  ,الجامعة اإلسالمية العالمية

في ماليزيا  ،إذا كان منصوصا عليها.

 .14النقاش حول لطة العمل العشرية للكومستيك لتطوير العلوم والتكنولوجيا في الدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي 2425-2416م ،وسبل تطبيقها.

 .11المصادقة على مذكرات التفاهم مع المنظمات الدولية

 .12المصادقة على الميزانية المقترحة للكومستيك لالل الفترة بين عامي  2415-2410و -2416
.2417

 .13تعبئة الموارد والمساهمات من الدول األعضاء للكومستيك.

 .10التعاون في العلوم والتكنولوجيا بين الدول األعضاء  :استعراض ونقاش مفتوح ،المشاكل والحلول
ومبادرات السياسات.

 .15أي مسألة ألرى وفقا للنظام األساسي للكومستيك.
7

 - 15الكومستيك5-

االجتماع الخامس عشر للجمعية العامة للكومستيك
إسالم أباد ،باكستان

 31مايو  1 -يونيو ،عام 2416
المكان :فندق سيرينا اسالم اباد

برنامج االجتماع

االضنين / 01،مايو6112 /
اليوم ااول:

وصول الوفود وتسجيلها

الضالضام /01 ،مايو: 6112 /
الجلسة االفتتاحية

 9:11حتى 11:65
08:30

وصول الضيوف.

09:00

وصول الوفود.

9:30

تالوة آيات من القرآن الكريم.

09:25

وصول ضيف الشرف.

09:35

كلمة للمنسق العام ،للكومستيك

09:47

كلمة معالي رئيس البنك اإلسالمي للتنمية

10:03

لطاب فلامة رئيس باكستان ورئيس الكومستيك ،السيد ممنون حسين.

09:42
09:55
14:15

كلمة ترحيب من قبل وزير العلوم والتكنولوجيا
كلمة سعادة األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي.
تقديم جوائز الكومستيك من قبل ضيف الشرف.

 11:65حتى 11:01
11:15 -11:01
:14:34

الجلسة مكتملة ااععام 1-
(الجلسات المكتملة هي جلسات مغلقة)

خطاب االفتتاح من قبل رئيس الجلسة.

14:35

البند :1

14:05

البند :0

14:04

استراحة لمغادرة العيوف

البند :6

إقرار جدول األعمال المؤقت ،و تنظيم عمل الجمعية العامة الت  15للكومستيك.
انتلاب نواب الرئيس والمقرر العام ولجنة الصيا ة.
تقريتتر متتن المنستتق العتتام عتتن أنشتتطة الكومستتتك منتتذ اجتمتتاع الجمعيتتة العامتتة
الت 10للكومستيك

 11:15حتى 11:01

استراحة للمرطبات
8

الجلسة المكتملة ااععام6 -

15:01 -11:01

)الجلسات المكتملة هي جلسات مغلقة)
( 13:44 - 11:34الجزم ااول من الجلسة الضانية مكتملة ااععام)
11:34

البند :4

بيانتتات (ال تزيتتد عتتن  5دقتتائق) متتن قبتتل رؤستتاء وفتتود التتدول األعضتتاء بشتتأن
تدابير تعزيز العلوم والتكنولوجيا في بالدهم.
استراحة للصالة والغدام

14:11 - 10:11

( 15:34 -10:44الجزم الضاني من الجلسة الضانية مكتملة ااععام)
البند (4متابعة):

بيانات من رؤساء وفود الدول األعضاء.
استراحة قصيرة للمرطبات

15:45 -15:01

الجلسة مكتملة ااععام 0 -

10:11 – 15:45

)الجلسات المكتملة هي جلسات مغلقة)
15:05
-

البند :5

عرض تقارير موجزة من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ،والجامعات اإلسالمية.
 -1األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي
 -2البنك اإلسالمي للتنمية )(IDB
 -3مركز البحوا اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب في العالم اإلسالمي
(مركز أنقرة).

 -0المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (اإليسيسكو)
 -5الجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا ،في بنغالديش.
 -6جامعة النيجر االسالمية(IUN).
 -7الجامعة اإلسالمية في أو ندا (.)IUIU
10:11

مغادرة الوفود

61:11

عشام يستعيفه رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية (بالدعوة)
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اليوم الضاني :

11:45 – 9:11
-

البند :2

-

البند :0

-

البند :8

-

البند :9

ااربعام  /1يونيو 6112 /م.

الجلسة مكتملة ااععام – 4

(الجلسات المكتملة هي جلسات مغلقة)

تقارير (ال تزيد عن  5دقائق) من قبل رؤساء وفود المؤسسات التي أنشأها الكومستيك
.1

أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم)(IAS

.3

الشبكة اإلسالمية المشتركة لعلوم الفضاء)(ISNET

.2
.0
.5
.6
.7
.8

.9
.14

شبكة علوم المحيطات في العالم اإلسالمي.

الشبكة اإلسالمية المشتركة للطب المداري)(INTROM
الشبكة اإلسالمية المشتركة للموارد المائية.

الشبكة اإلسالمية المشتركة لتكنولوجيا المعلومات

الشبكة اإلسالمية المشتركة لحدائق العلوم والتكنولوجيا)(INSTP
شبكة الجامعات االفتراضية في العالم اإلسالمي)(INVU
الشبكة ٍ
اإلسالمية المشتركة لتقنية النانو)(INN

شبكة أكاديميات العلوم في العاالم اإلسالمي (.)NASIC

تقرير من المنسق العام للكومستيك حول الشبكات التي علقت اللجنة التنفيذية عملها.
 -1الشبكة اإلسالمية المشتركة للبيئة.

 -2الشبكة اإلسالمية للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية)(INOGEB
 -3الشبكة اإلسالمية المشتركة للطاقة المتجددة)(INRES

 -0الشبكة اإلسالمية المشتركة للعلوم البيطرية )(INVSR

 -5الش ت تتبكة ٍ
اإلس ت تتالمية المش ت تتتركة للز ارع ت تتة الملحي ت تتة الحيوي ت تتة (( )INBAاإليص ت تتاء
بتعليق عملها)

تقريتر عتتن األنشتطة المشتتتركة للكومستتيك متتع المنظمتات الدوليتتة لتارج منظومتتة منظمتتة
التعاون اإلسالمي
تقارير متنوعة:

.1
.2
.3
.0

حالة تقرير الكومستيك للعلوم في دول منظمة التعاون اإلسالمي

ملطتتط منظمتتة التعتتاون اإلستتالمي للتقنيتتات اللضتراء وملتتف الطاقتتة المتجتتددة فتتي
الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي .

النشاطات الحالية لمنظمة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.

الجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا  ،إذا كان منصوصا عليها.

11:11 - 11:45

استراحة للمرطبات
10

اليوم الضاني (تتمة) :

ااربعام  /1يونيو 6112 /م.
الجلسة مكتملة ااععام – 5

10:15 -11:11

(الجلسات المكتملة هي جلسات مغلقة)
11:11
-

البند  :11مناقشة اللطة العشرية للكومستتيك لتطتوير العلتوم والتكنولوجيتا فتي التدول األعضتاء فتي
منظمة التعاون اإلسالمي ،بين  ،2425-2416وتطبيقها.

-

البند  :11المصادقة على مذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية

البند  :16المصادقة على ميزانية الكومستيك للسنتين  2415-2410و.2417-2416
البند  :10الموارد والمساهمات من الدول األعضاء في الكومستيك.

البند  :14التعتتاون فتتي العلتتوم والتكنولوجيتتا بتتين التتدول األعضتتاء :مراجعتتة ونقتتاش مفتتتوح ،المشتتاكل
وحلولها وسياسة المبادرات.

-

البند  :15أي مسألة ألرى وفقا للنظام األساسي للكومستيك
12:01 – 10:15

استراحة لصالة ال هر  /اجتماع فريق الصياغة

10:51 -12:01

الجلسة الختامية

16:30

وصول الضيوف

16:45

وصول الوفود

16:55

وصول ضيف الشرف

17:00

تالوة آيات من القرآن الكريم

17:05

موجز من المنسق العام للكومستيك

17:10

تقديم تقرير من قبل المقرر العام

17:25

اعتماد مسودة التوصيات والق اررات

17:35

إعالن اللجنة التنفيذية الجديدة للكومستيك

17:40

اللطاب اللتامي من قبل رئيس الكومستيك

17:50

صوت شكر من قبل وزير العلوم والتكنولوجيا

17:55

المغادرة
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االجتماع الخامس عشر للجمعية العامة للكومستيك
إسالم أباد ،باكستان

 31مايو  1 -يونيو ،عام 2416

الجدول الزمني لألعمال
التاريخ

الوقت

وصول الوفود وتسجيلهم

االثنين  / 03مايو
10:25 - 08:30
10:30 -10:25

الثالثاء
/03مايو 6332 /

األربعاء
 /3يونيو 6332/

الجلسة

موضوع النقاش

الجلسة االفتتاحية
استراحة لمغادرة الضيوف

11:15 –10:30

الجلسة مكتملة األعضاء 1

11:30 -11:15

استراحة قصيرة للمرطبات

13:00– 11:30

الجلسة مكتملة األعضاء 2

14:00 –13:00

استراحة للصالة والغداء

15:30 – 14:00

الجلسة مكتملة األعضاء 2

15:45 – 15:30

استراحة للمرطبات

17:00 –15:45

الجلسة مكتملة األعضاء 3

5

10:45 -9:00

الجلسة مكتملة األعضاء 4

9,8,7,6

11:00 – 10:45

استراحة للمرطبات

13:15 -11:00

الجلسة مكتملة األعضاء 5

17:50 -16:30

الجلسة الختامية
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3,2,1

4

( 4إكمال)

15,14,13,12,11,11

