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.1

معلومات أساسية حول تحدي الروبوتات لمنظمة التعاون اإلسالمي.

كانت فكرة إقامة مسابقات  /أولمبياد العلوم والتكنولوجيا جزًءا من جدول أعمال منظمةة التعةاون اإلسةالمي
لعةام  2026وتة التأكيةد علياةا فةي االجتمةاا التنسةيقي السةنوي ال اربة فةي عةام  ، 2018حية هعاةد إلة
أيكةا كنشةاط فةي طةة عمةل جةدول
الكومستيك بمسؤولية تنسيق مثل هذه الفعاليةات .تة قبةول هةذه الفكةرة ً
أعمال منظمةة التعةاون اإلسةالمي للعلةوم والتكنولوجيةا واالكتكةار والتةي تة تبنياةا فةي االجتمةاا األول للجنةة
التوجياية لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي الذي عقد في  19-18مارس  .2019يمثل مقتةر تحةدي
الروبوتات الخطوة األول في هذا االتجاه.
أثنةةاء قيةةام الكومسةةتيك باستكشةةاف قةةرت مختلفةةة لتحقيةةق هةةذه المبةةادرة ،تشةةجعت بشةةدة للتجةةاوع المتعةةاون
للغايةةة مةةن جانةةة حوومةةة أووبوسةةتان وتجربتاةةا فةةي هةةذا المجةةال ،كتنظةةي مسةةابقة الروبوتةةات لةدول مختلفةةة.
نظمتة ةه و اورة التنمي ةةة المبتكة ةرة ف ةةي جماورأ ةةة أووبوس ةةتان واتح ةةاد الش ةةباع األووبو ةةي التح ةةدي ال ةةدولي األول
للروبوتةات فةي أووبوسةتان فةي إقةار أسةبوا االكتكةار فةي أكتةوبر  .2018وفةي الفعاليةة المةذكورة شةاركت
مشاركا في
مسة كلدان في منظمة التعاون اإلسالمي في تحدي الروبوتات .ت ا تيار ما مجموعه 150
ً

هةةذه الفعاليةةة حي ة

التعاون اإلسالمي).

ةاركا مةةن ةةارك أووبوسةةتان ألالةةدول األعكةةاء األ ةةر فةةي منظمةةة
كةةان هنةةا  70مشة ً

م األ ةذ فةي االعتبةار التنظةي النةاجب ألووبوسةتان لمسةابقة البروبوتةات اإلقليميةة  ،اقترحةت الكومسةتيك
توسةةي نطةةات تحةةدي البروبوتةةات لجعلةةه حةةدثاً فةةي منظمةةة التعةةاون اإلسةةالمي .بالنسةةبة لاةةذا العةةام أكةةدت

أووبوسةةتان أل )2019اسةةتعدادها الستكةةافة أول مسةةابقة لتحةةدي الروبوتةةات فةةي منظمةةة التعةةاون اإلسةةالمي
بأووبوسةةتان فةةي إق ةةار تحةةدي الروبوتةةات ال ةةدولي فةةي قشةةقند .س ةةيت تقييةةد تحةةدي الروبوت ةةات فةةي منظم ةةة
أيكةا
عامةا  ،كينمةا ضتكةمن تحةدي الروبوتةات بطشةقند ً
التعةاون اإلسةالمي للفئةة العمرأةة مةن  17إلة ً 23
مسابقة لألعمار األصغر سناً.
سةةيت إقامةةة تحةةدي الروبوتةةات بطشةةقند فةةي الفتةرة مةةن  31-27أكتةةوبر  2019فةةي أووايوسبوسةةنتر عنةوان
الموان عل النحو التالي:
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 107شارا أمير تيمور  ،قشقند  ، 100084أووبوستان.

األهداف والغايات من عقد التحدي

سةةيت تنظةةي تحةةدي الروبوتةةات فةةي منظمةةة التعةةاون اإلسةةالمي لتعزأةةز االهتمةةام كتعلةةي العلةةوم والتكنولوجيةةا
والاندسة والرأاضيات ) (STEMوتعمي مجال الروبوتات كين شباع الدول األعكةاء فةي منظمةة التعةاون
اإلسةالمي  ،وتحفيةةز اهتمةةاما فةةي مجةةال االكتكةةار  ،وفةةي مجةةاالت التكنولوجيةةا العاليةةة والروبوتةةات والةةذكاء
االصطناعي.
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سةوف ضةوفر تحةدي منظمةة التعةاون اإلسةالمي للروبوتةات نصةة فرأةدة للشةباع الةذضن ضتوقةون إلة تشةاقر
الخبرات والماارات المانية م المشاركين اآل رأن ومقاكلة أشخاص جدد لا اهتمامات متطابقة في العلوم
والتكنولوجيةةا والاندسةةة .سيسةةاعد لةةك فةةي تطةةوأر التقنيةةات المبتك ةرة ورأةةادة األعمةةال القاعمةةة عل ة العمةةل
الفكري للشباع مةن الةدول األعكةاء فةي منظمةة التعةاون اإلسةالمي .إن تعمةي اإلكةداا العلمةي والتقنةي مةن
ةالل مثةل هةذه الفعاليةةات سةيعزو االكتكةار وتةةوقين التكنولوجيةا كةين الةدول األعكةةاء فةي منظمةة المةةؤتمر
اإلسالمي.
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اللجان الفنية والتنظيمية

تك اللجنة المنظمة ممثلين عن المؤسسات التالية:
-

و اورة التنمية المبتكرة في جماورأة أووبوستان  -المنظمة المكيفة.

-

اللجنة الو اورأة الداعمة للتعاون العلمي والتكنولوجي التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي -
الكومستيك.

-

االتحاد األووبوي للروبوتات أل.(LLC

ضت ا تيار أعكاء اللجنة الفنية من قبل اللجنة المنظمة حي

إناا تمثل أساس لجنة التحوي  .اللجنة

الفنية هي لجنة التحوي األساسية وأمون توسيعاا من الل ممثلين عماضلي:
-

متخصصون من و اورة التنمية المبتكرة أو من تختاره .

-

متخصصون من الكومستيك أو من تختاره .

-

فرأق دولي للموجاين

-

متخصصون من وي الخبرة في تجربة تحدي قشقند للروبوتات .2018

أيكا عن توفير المعلومات والشر الكاملين ،في حالة وجود أسئلة متعلقة بأنظمة
اللجنة الفنية مسؤولة ً

المنافسة .تحتفظ اللجنة بالحق في إجراء أي تغييرات في لواعب المسابقة قبل أسبوعين عل األقل من كدء

المسابقات ،بشرط أال تمنب هذه التغييرات تفوًقا عل أي من الفرت
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المشاركة.

المشاركون

تحةةدي منظمةةة التعةةاون اإلسةةالمي للروبوتةةات هةةو فعاليةةة جماعي ةة .يجةةة أن ال ضزأةةد عةةدد أعكةةاء الفرأةةق
المستعدضن للمشاركة في تحدي الروبوتات لمنظمة التعاون اإلسالمي عن ثالثة أعكةاء .عةالوة علة
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لةك

ضوص ة كةةل فرأةةق بشةةدة أن يوةةون لديةةه موجةةه فرأةةق ألشةةخم بةةالؤ  ،يمثةةل المؤسسةةة  /أو الدول ةة المرسةةلة
للفرأةةق) .سةةيوون موجةةه الفرأةةق مسةةؤوالً عةةن رفاهيةةة الفرأةةق ق ةوال فت ةرة المسةةابقة فةةي قشةةقند وكةةذلك أثنةةاء
الرحلة .في حالة ا تيار الفرأق ستعط األولوأة للفرت القادمة م موجاين.
يك تحدي منظمة التعاون اإلسالمي للروبوتات متطلبات صارمة عل عمر المشاركين .يجة أن يوةون
تارأخ ميالد كل عكو في الفرأق كين  1نوفمبر  1996إلة  1أكتةوبر  2002ألمتكةمناً) لةن ضةت ا تيةار
الفةةرت التةةي تك ة أعكةةاء ت ةوارأخ مةةيالده

ةةارك الفت ةرة الزمنيةةة المحةةددة للمشةةاركة .يجةةة أن يوةةون معل ة

الفرأق من البالغين وال توجد متطلبات عمرأة محددة له  /لاا.

.5

التسجيل والطلب:

يجة عل أي فرأق ضرغة في المشاركة في تحدي منظمةة التعةاون اإلسةالمي للروبوتةات التسةجيل والتقةدم
مةةن ةةالل نمةةو ك الطلةةة عبةةر اإلنترنةةت .يسةةأل نمةةو ك الطلةةة عبةةر اإلنترنةةت الفةةرت فقة عةةن المعلومةةات
الشخصية والفئات المقصودة للمشاركة و لفياتا في مجال الروبوتات.
تبدأ فترة تقدي الطلبات في  22ضوليو  2019وتنتاي في  15سبتمبر  .2019لن ضت النظر فةي الطلبةات
المتأ رة.
يعتمةةد اال تيةةار عل ة المعلومةةات المقدمةةة فةةي نمةةو ك الطلةةة  ،باإلضةةافة إل ة دع ة التنةةوا فةةي المسةةابقة ،
بمعن ة أن لجنةةة اال تيةةار ستكةةمن تقةةدي أكبةةر عةةدد مموةةن مةةن الجنسةةيات فةةي الفعاليةةة .سةةيت االتصةةال
بةةالفرت الناجحةةة عةةن قرأةةق البرأةةد اإللكترونةةي أو الموالمةةة الااتفيةةة .سة هةيطلة مةةنا تقةةدي مسةةتندات رسةةمية
ألنسخ من جواو السفر  ،نسخ من شاادات الميالد  ،صور  ،إلخ) ألغراض تنظيمية.
الفرت مسؤولة عن توفير معلومات صحيحة وواضحة أثناء التسجيل .قد ضةؤدي الخطةأ فةي تقةدي معلومةات
كاذه الجودة إل رفض مشاركة الفرأق في الحدث.
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المساعدة المالية

الجاة المكيفة للحدث  -حوومة أووبوستان -تغطي نفقات النقل المحلية ألمن وإل مطار قشقند الةدولي
ومحطة السوك الحدضدية المركزأةة  -الشةمالية  ،وموقة الفنةدت والحةدث)  ،بحةد أقصة  5ليةال فةي الفنةدت
وتقدي الطعام الل أيام المنافسةة .سةتكون الفةرت مسةؤولة عةن نفقةات السةفر الخاصةة كاةا مةن وقناةا إلة
قشقند.
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مشاركا  25 -فرأًقا  ،كواسطة الكومستيك من الل
تتوفر مساعدة مالية محدودة لتغطية نفقات سفر 50
ً
أمةوال البنةةك اإلسةةالمي للتنميةةة .فةةي حةةال وجةةود مشةةار ثالة

أو مةةدرع  ،يجةةة علة الفرأةةق تموأةةل سةةفره

كنفسه  ،حت لو تلقوا مساعدة مالية من الكومستيك .
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الفئات

هنا فئتان في تحدي الروبوتات لمنظمة المؤتمر اإلسالمي:
 )7.1روبوت السومو

للمشاركة في مسابقة" روبوت السومو " ،يحتاك المشاركون إلة إعةداد روبةوت مسةتقل قةادر علة

دف روبوت العدو بشول أكثر فاعلية ارك الداعرة  ،يحدد الخطةوط العرأكةة  -وراء الخة األسةود

للحلقة.

التنظي الكامل للمسابقة متا عل http://comstech.org/oicrobotics.aspx#links :

 )7.2روبوت كرة القدم

للمشاركة في مسابقة "روبوت كرة القدم"  ،ضتعين عل المشاركين إعداد ما ال يقل عن روبةوتين ضةت

الةةتحو فيامةةا عةةن هبعةةد  ،وقةةادران عل ة تسةةجيل أكبةةر عةةدد مموةةن مةةن األهةةداف عنةةد كوابةةة الفرأةةق
المنافس.
التنظي الكامل للمسابقة متا عل http://comstech.org/oicrobotics.aspx#links :

يمون للفرت المشاركة في كلتا الفئتين إ ا رغبوا في لك .هيطلة منا اإلشارة إل استعداده للمشةاركة فةي
كلتا الفئتين في نمو ك الطلة عبر اإلنترنت.

يجة مالحظة أن المنظمين ال يقومون كتغطيةة النفقةات التةي ضةت إنفاقاةا لتصةمي الروبوتةات  ،وال ضةوفرون

قط ة الغيةةار وأجا ةزة الكمبيةةوتر المحمولةةة وأنظمةةة التشةةغيل للفةةرت .الفةةرت مسةةؤولة عةةن إحكةةار الروبوتةةات
وقط غيارها بأمان إل قشقند
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المكان المخصص

الوصف
يستقبل الفريق متطوعون ويأخذونهم مطار طشقند الدولي  ،محطة
القطار المركزية ،الفندق
إلى الفنادق
سيكون لدى الفريق فرصة لمشاهدة
المكان واختبار الروبوتات .وفي حال
أوزإيكيسبوسنتر
وجود عدد كبير من الفرق يمكن عقد
مباراة التأهل هذا اليوم.
أوزإيكيسبوسنتر
تعقد مباراة روبوت السومو هذا اليوم
تعقد مباراة روبوت كرة القدم مع
أوزإيكيسبوسنتر
حفل الختام هذا اليوم
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أكتوبر 31

يوم المغادرة

الفرق تغادر إلى بالدها

مطار طشقند الدولي  ،محطة
القطار المركزية ،الفندق

هذا جدول برنامج مؤقت .ستكون النسخة المفصلة من البرنامج جاهزة قبل أسببوعين مبن ببدل الحبدل .التبوارية عر بة

للتغيير.
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