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 (مسيك)للدول اإلسالمية  معهد املواصفات واملقاييس

 بشأن

 تعزيز التجارة البينية يف دول منظمة التعاون اإلسالمي

 مت تسليمه للدورة الوزارية اخلامسة والثالثون
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 مقدمة
 

يف إطار تنفيذ اسرتاتيجية ( مسيك)يعرض هذا التقرير ملخصا لألنشطة اليت أجراها معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية 
 28-25الدورة الوزارية اخلامسة والثالثني للكومسيك اليت ستعقد يف إسطنبول، تركيا، بتاريخ  الكومسيك، ومن املقرر تسليمه إىل

 .2019نوفمرب 
 

الكومسيك،  اليت حددهتاوقد اتسمت الفرتة اليت يغطيها التقرير ببذل املعهد جلهود دؤوبة لتنفيذ املواضيع ذات الصلة مبجاالت التعاون 
وأنشطة املعهد متعددة األوجه لكوهنا تندرج ضمن نطاق . التجارة البينية يف منظمة التعاون اإلسالميخاصة اجملاالت املتعلقة بتعزيز 

 .املواصفات واملقاييس واالعتماد: األعمدة الرئيسية للبنية التحتية ذات اجلودة
 

. ان اإلسالمية لتسريع عجلة التنميةإن توحيد املواصفات واملقاييس وأساليب االعتماد من األمور احليوية ابلنسبة القتصادات البلد
ومثل هذا اإلطار املوحد للمواصفات واملقاييس واالعتماد يلغي . فباستخدامها ميكن تعزيز الفهم املشرتك فيما بني الدول األعضاء

 .احلواجز التجارية ويسهل التبادل التجاري بني الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي والعامل أمجع
 

ل املعهد عمله على وضع املواصفات املشرتكة اليت تشتد احلاجة إليها يف سياق منظمة التعاون  اإلسالمي وقد نشرت حلد اآلن ويواص
مواصفة  53للمعهد الستة عشر بكل بنشاط على تطوير الفنية وتعمل اللجان . املعهد/ مواصفات من مواصفات املنظمة( عشرة) 10

املعهد اخلاصة خبدمات السياحة احلالل / ومن بني هذه املواصفات مواصفة املنظمة. روع املواصفةمرحلة مش جديدة، وكلها اآلن يف
 . اليت سيتم نشرها يف غضون شهرين

 
املعهد هبدف النهوض ابالستخدام املوحد للمواصفات يف دول / برامج تدريبية بشأن مواصفات احلالل اخلاصة ابملنظمة 6نظم املعهد و 

إذكاء الوعي العام يف بلدان "بشأن ( COMCEC PCM 2018-SMIIC-599)ذ املعهد أيضا مشروعا كما ينف. املنظمة
للرفع من مستوى الوعي مبوضوع احلالل يف بلدان املنظمة، ويستهدف املشروع خمتلف " منظمة التعاون اإلسالمي خبصوص احلالل

 .ل وكتب القصص املصورة وإنتاج أفالم قصريةويتضمن املشروع نشر كتب لألطفا. األطفال والشباب والكبار: الفئات
 

، ابعتباره فعالية مرموقة على الصعيد العاملي، وشارك يف 2018لعام ( WHS)مؤمتر القمة العاملية ملنتجات احلالل أيضا ونظم املعهد 
من مع الدورة السادسة وجاء تنظيم هذه الفعالية ابلتزا .ات فاعلة ذات وزن يف جمال احلاللأشغال القمة شخصيات مرموقة وجه

يف إسطنبول، حتت إشراف رائسة  2018ديسمرب  02 -نوفمرب  29ملعرض منظمة التعاون اإلسالمي املعين ابحلالل، وكان ذلك بتاريخ 
 .اجلمهورية الرتكية

 
 )مسيك( املعهد ابلتنسيق مع( Discover Event)فر إفانت وسهر على تنظيم مؤمتر القمة العاملية ملنتجات احلالل منظمة ديسك

 ".الوعي واالستدامة: احلالل والعيش بصحة سليمة"حتت شعار ( ICDT)واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة 
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التابع للمعهد إلجراء ( MC)ويف الوقت نفسه، يشتغل املعهد على موضوع بناء القدرات يف جمال القياس، حبيث خيطط جملس القياس 
 شك أن لتعزيز البنية التحتية اخلاصة مبجال القياس دور مهم وأثر جد إاجا ي على جماالت التعاون الو . تدريبيةالعدد مهم من الربامج 

 .التجارة، والنقل واالتصاالت، والسياحة، والزراعة، والقضاء على الفقر: اخلمسة املنصوص عليها يف اسرتاتيجية الكومسيك
 
I .اجتماعات اإلدارة العليا 
 

 ( BOD)اجتماع جملس اإلدارة 
 

االجتماع الثامن عشر جمللس إدارته يف إسطنبول، اجلمهورية الرتكية، بتاريخ ( مسيك)عقد معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية 
 .هذا االجتماع ت األمانة العامة للمعهد، واستضاف2019أبريل  08
 

 ( GA)اجتماع اجلمعية العامة 
 

 مكةيف  2018نوفمرب  05بتاريخ ( مسيك)ملعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية  ةمعقد االجتماع الثالث عشر للجمعية العا
 (.SASO)، اململكة العربية السعودية، واستضاف هذا االجتماع اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة مةاملكر 

 

 

II .األنشطة املتعلقة ابالسرتاتيجية 
 

 2020-2016يجية تنظرة عامة وتنفيذ اخلطة االسرتا
 

 بنشاط على حتقيق مجيع األهداف الواردة يف اخلطة االسرتاتيجية للمعهد( مسيك)سالمية هد املواصفات واملقاييس للدول اإليعمل مع
هدفا حمددا، شرع يف التخطيط لتحقيق األهداف الثالثة  33من أصل  30، وبعد أن أهنى أو بدأ العمل على 2020-2016 لفرتة

 .املتبقية
 
 

III .األنشطة الفنية جملالس معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية 
 
 (SMC)جملس إدارة التقييس . أ
 

، بصفته هيئة متخصصة لوضع األنشطة املستقبلية للجان الفنية ومتابعة أدائها يف خمتلف مشاريع (SMC)عقد جملس إدارة التقييس 
وترأس االجتماع السيد خالد أمحد اببالين، . يف إسطنبول، اجلمهورية الرتكية 2019أبريل  07 املواصفات اجلارية، اجتماعه الثاين بتاريخ

مون، املدير العام للهيئة ـ  م، الذي فوضه سعادة السيد عبد العليم (PSQCA)مدير اهليئة الباكستانية للمواصفات ومراقبة اجلودة 
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الكامريون وإيران والعراق واألردن  -ماع مندوبو أعضاء جملس إدارة التقييس جتوشارك يف اال. الباكستانية، ورئيس جملس إدارة التقييس
 . وابكستان واململكة العربية السعودية وتركيا

 

اخلاصة هبذا اجمللس وانقشوا مواضيع متعلقة ( ToR)وخالل االجتماع صادق أعضاء اجمللس على وثيقة االختصاصات والصالحيات 
كما قرر اجمللس كذلك الشروع يف دراسة ومراجعة املبادئ التوجيهية للمعهد مع مراعاة (. مسيك)د أبنشطة اللجان الفنية للمعه

 . آخرالتحديثات على مستوى املمارسات الدولية األخرى وظروف الدول األعضاء يف املعهد
 

مانة العامة على اإلصدار الثاين األ بعد مراجعة وثيقة املبادئ التوجيهية للمعهد بناء على التعليقات الواردة من األعضاء، صادقت
( املعهد/ قواعد متعلقة ببنية وصياغة واثئق املنظمة: 2إجراءات متعلقة ابلعمل الفين، واجلزء : 1اجلزء )للمبادئ التوجيهية للمعهد 

إللكرتوين للمعهد ع اونشرت األمانة العامة هاتني الوثيقتني، وعممتهما على مجيع الدول األعضاء يف املعهد ونشرهتما على املوق
 .ودخلت حيز االستخدام يف عمل اللجان الفنية للمعهد

 

i ) اللجان الفنية(TCs) 
، فهي اليت تسهر على عملية (TCs)املعهد واملشاريع الفنية األخرى ضمن نطاق مسؤولية اللجان الفنية / تندرج مواصفات املنظمة

  .دةوضع وإدارة هذه األعمال الفنية وفقا ملنهجيات حمد
 

( ثالثة ومخسني) 53عملها على ( SMIIC/CCA)واصلت اللجان الفنية واللجنة املعنية ابملعايري املتعلقة بتقييم املطابقة التابعة للمعهد 
مشروعا آخر يف مرحلة املسودة النهائية ( أربعة عشر) 14، و (DS)منها يف مرحلة مشروع مواصفة ( أربعة عشر) 14مشروعا جاراي، 

 .املعهد/ مواصفات من مواصفات منظمة التعاون اإلسالمي( عشر) 10، بينما مت نشر (FDS) للمواصفة
 

وقد شارك يف هذه . يف إسطنبول، تركيا 2019أبريل  21-15عقدت اجتماعات األسبوع السادس للجان الفنية خالل فرتة 
أفغانستان : واجلهات املسؤولة عن التنسيق كما يليقب االجتماعات مندوبون من الدول األعضاء يف املعهد والدول املتمتعة بصفة مرا

والبوسنة واهلرسك وجيبويت ومصر وغينيا وإيران والعراق وكازاخستان وليبيا وماليزاي واملغرب وابكستان واململكة العربية السعودية 
مشروعا من  37بشأن أكثر من  ضيعتدارست اللجان موا(. IIFA)والسودان واتيالند وتونس وتركيا وجممع الفقه اإلسالمي الدويل 

مبادئ توجيهية عامة، التاريخ، سالسل اإلمداد  - قبيل املضافات الغذائية احلالل، واجليالتني الصاحل لألكل احلالل، والسياحة احلالل
 .إخل... احلالل، أنظمة إدارة احلالل 

 
مندواب  97يف إسطنبول، تركيا، وشهدت مشاركة  2019 سبتمرب 28-23عقدت اجتماعات األسبوع السابع للجان الفنية خالل فرتة و 

ان من اجلزائر ومصر والغابون وإيران والعراق وقريغيزستان وليبيا وماليزاي واملغرب وفلسطني واململكة العربية السعودية والسنغال والسود
دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية س لوسورينام وتونس وتركيا وابكستان وأوزبكستان والبوسنة واهلرسك واتيالند وهيئة التقيي

(GSO ) وجممع الفقه اإلسالمي الدويل(IIFA.) 
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 : معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية/ اجملموعات الثالث ملواصفات احلالل اخلاصة مبنظمة التعاون اإلسالمي

1. OIC/SMIIC 1:2019 -  املتطلبات العامة للغذاء احلالل. 
2. OIC/SMIIC 2:2019 -  احلالل املاحنة لشهاداتاملتطلبات العامة لعمل اهليئات  -تقييم املطابقة. 
3. OIC/SMIIC 3:2019 -  املتطلبات العامة العتماد احلالل -تقييم املطابقة . 

 
 

طور املعهد يف / الل للمنظمةوجمموعات مواصفات احل. 2019يو لفات هذه يف شهر يو مراجعة ونشر جمموعات املواص وقد مت
 .دولة عضو يف املعهد 20دام حاليا من طرف أزيد من االستخ

 
ويف إطار جمال التعاون املتعلق ابلسياحة من جماالت التعاون املتضمنة يف اسرتاتيجية الكومسيك، تعمل اللجنة الفنية اخلامسة، جلنة 

ل اليت سيتم نشرها يف غضون مات السياحة احلالاملعهد اخلاصة خبد/ نظمةالسياحة واخلدمات املتعلقة هبا، على تطوير مواصفة امل
 . واالستخدام املوحد للمواصفة اخلاصة خبدمات السياحة احلالل من شأنه دعم اجلهود املبذولة لتطوير السياحة املستدامة. شهرين

 
 (MC)جملس القياس . ب

 
. يف البلدان اإلسالمية تلف هيئات القياس الوطنيةد يف جمال التعاون بني خمبدور اجلهاز التنفيذي للمعه( MC)يضطلع جملس القياس 

كما ينخرط جملس القياس كذلك يف . وعادة ما يشمل هذا التعاون إجراء أنشطة متعلقة ابلقياس يف اجملال العلمي والقانوين والصناعي
ل لفيزايئية والقياس يف جمافات قياس خاصة ابلكميات اإجراء األنشطة الالزمة لدعم تطوير بنية حتتية ذات جودة، وتطوير مواص

 .الكيمياء وصيانتها ونشرها، وتنفيذ نظم إدارة اجلودة، ونقل املعارف، والبحث والتطوير يف هذا اجملال يف البلدان األعضاء
 
. دولة عضو 29مندواب من  50يف إسطنبول، تركيا، وشهد مشاركة  2019أبريل  19-18عقد جملس القياس اجتماعه السادس بتاريخ و 
 . د مت عرض ومناقشة التقرير اخلاص ابالستبيان املتعلق ابلبنية التحتية جمللس القياسقو 
 
بناء  ة واالحتياجات القائمة على مستوىعمم جملس القياس استبياان على الدول األعضاء هبدف مجع املعلومات بشأن البنية التحتيو 

تلقي الردود على االستبيان من األعضاء الذين مل س القياس يف مجع و وستستمر أمانة جمل. لدولالقدرات يف معاهد القياس يف هذه ا
ومت تشكيل فريق (". EMCIC)مركز التميز يف جمال القياس للبلدان اإلسالمية "ورحب اجمللس مبقرتح إحداث . يرسلوا بعد ردودهم

ران واململكة العربية يا والبوسنة واهلرسك وإيضم هذا الفريق كل من تركمهام خاص لدراسة املوضوع أكثر وإعداد الواثئق الالزمة، وي
 .كستان وأوغندا واألمانة العامة ملعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالميةالسعودية واتيالند وأوزب

 

 . الالزمةملزيد من النقاش وإلعداد الواثئق  2019سبتمرب  29وعقد فريق املهام اخلاص اجتماعه األول بتاريخ 
 

ط لربانمج تدرييب مدته سنتان، حبيث ستسهر كل من تركيا واململكة العربية السعودية والبوسنة واهلرسك ياس يف التخطيوشرع جملس الق
وال شك أن لتعزيز البنية التحتية اخلاصة مبجال القياس دور مهم وأثر جد إاجا ي على جماالت التعاون . على تقدمي حمتوى هذا الربانمج

 .التجارة، والنقل واالتصاالت، والسياحة، والزراعة، والقضاء على الفقر: اسرتاتيجية الكومسيكاخلمسة املنصوص عليها يف 
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 (AC) جملس االعتماد . ج
 

هو اجلهاز املكلف بتنفيذ أنشطة هتدف إىل وضع خطة لالعتماد يف الدول األعضاء يف منظمة التعاون ( AC)جملس االعتماد 
 ااجاه إنشاء نظام اعتماد سليم وفعال على مستوى املنظمة كل اإلجراءات اليت تصب يف  اجمللس أيضا مسؤول عن دعمو . اإلسالمي

املعهد / ويتوىل اجمللس كذلك مهمة تنفيذ معايري االعتماد اخلاصة ابملنظمة. وإذكاء الوعي خبصوص مفهوم االعتماد يف الدول األعضاء
 .ألقرانوالسهر على إجراء عمليات تقييم ا

 
يف إسطنبول، ( SMIIC AC)جملس االعتماد التابع ملعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية الثالث إلدارة ُعقد االجتماع و 

 .2019أغسطس  27-26اجلمهورية الرتكية، بتاريخ 
 

ارة قة على عرضه على جملس إدمتت مراجعة مشروع وثيقة االختصاصات والصالحيات اخلاصة مبجلس االعتماد التابع للمعهد واملواف
ار النهائي، وانتخبت إدارة اجمللس املهندسة الان املراشده، مدير وحدة االعتماد بنظام االعتماد والتقييس األردين املعهد من أجل اإلقر 

(JAS-AU) وسيعرض هذا الرتشيح على جملس إدارة املعهد 2020ديسمرب  31، رئيسا جمللس االعتماد، وستنتهي واليتها بتاريخ ،
 .للمصادقة عليه

 

 
IV .أنشطة أخرى 

 

 آسيا الوسطى - 2018 اللبرانمج املعهد للتدريب على األساسيات املتعلقة مبدققي احل .1
 

ة بيشكك، مجهورية آسيا الوسطى يف مدين - 2018 اللمت تنظيم برانمج املعهد للتدريب على األساسيات املتعلقة مبدققي احل
مشاركا من القطاعني اخلاص والعام من مجهورية قريغيزستان  30لدورة التدريبية وحضر ا. 2018نوفمرب  22-20قرغيزستان، بتاريخ 

وكان تنظيم الربانمج بشكل مشرتك بني املعهد ووزارة . غتني االجنليزية والروسيةلقدم التدريب ابل. وطاجيكستان وكازخستان وأوزبكستان
 .االقتصاد يف مجهورية قريغيزستان

 

 :وضم الربانمج جزأين
 

وتضمن تدريبا متهيداي، يقدمه خرباء . املنظمة/ مدخل إىل كل ما يتعلق ابعتماد واستخدام مواصفات احلالل اخلاصة ابملعهد: 1 اجلزء
معهد / اخلاصة مبنظمة التعاون اإلسالمييف اجملال، خبصوص إجراءات اعتماد وتنفيذ واستخدام اجملموعات الثالث ملواصفات احلالل 

 .دول اإلسالمية، مع تقدمي تدريب بشأن نظام املعلومات اخلاص ابملعهد وعمل جلانه الفنيةاملواصفات واملقاييس لل
على  اللتدريب مدققي احل(: OIC/SMIIC 1: 2011)املعهد / من مواصفات احلالل اخلاصة ابملنظمة 2011:1املواصفة : 2اجلزء 

 .ساسيات املبادئ التوجيهية العامة بشأن الغذاء احلاللأ
 

انمج إىل إطالع ثمثلي دول آسيا الوسطى على مفهوم األغذية احلالل والوضع الراهن لسوق احلالل وتعريفهم مبواصفات وهدف الرب 
اهلدف هو تعزيز االستخدام املوحد و . املعهد املتعلقة ابألغذية احلالل/ املعهد مع تدريبهم على تطبيق مواصفات املنظمة/ املنظمة
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واختتمت الدورة التدريبية . ل التجاري يف منطقة آسيا الوسطى، ومنظمة التعاون اإلسالمي عموماملواصفات احلالل لتسهيل التباد
 .إبجراء اختبار ومت منح شهادات للمشاركني الناجحني

 

 ة لضوابط احلاللدورة تدريبية حول السياحة احلالل وخدمات الضيافة املراعي .2
 

ومركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب ( مسيك)سالمية شارك كل من معهد املواصفات واملقاييس للدول اإل
لصاحل ثمثلني عن " السياحة احلالل وخدمات الضيافة املراعية لضوابط احلالل"يف تقدمي دورة تدريبية حول ( سيسرك)للدول اإلسالمية 

اللجنة احلكومية املعنية بتنمية قطاع السياحة جبمهورية  سسات خاصة وعامة من أوزبكستان، وكانت الدورة من تنظيم مشرتك بنيمؤ 
وغطت الدورة التدريبية مواضيع متعلقة . يف طشقند، مجهورية أوزبكستان 2018نوفمرب  15-13أوزبكستان وسيسرك بتاريخ 

 .بكستانفات واالسرتاتيجيات املمكنة للنهوض بقطاع السياحة احلالل يف أوز أبساسيات السياحة احلالل مثل املواص
 

وعلى هامش الدورة التدريبية، قدم ثمثل املعهد عرضا حول املعهد واألدوار اليت يضطلع هبا يف جمال السياحة احلالل، وذلك خالل 
 .2018نوفمرب  16خ الندوة اليت نظمتها جامعة طريق احلرير الدولية للسياحة يف مسرقند بتاري

 
والدورة السادسة ملعرض منظمة التعاون اإلسالمي  2018لعام ( WHS)مؤمتر القمة العاملية ملنتجات احلالل  .3

 املعين ابحلالل
 

، ابعتباره فعالية مرموقة على الصعيد العاملي، وشارك يف أشغال 2018لعام ( WHS)مت تنظيم مؤمتر القمة العاملية ملنتجات احلالل 
نظيم هذه الفعالية ابلتزامن مع الدورة السادسة ملعرض لقمة شخصيات مرموقة وجهات فاعلة ذات وزن يف جمال احلالل، وجاء تا

يف إسطنبول، حتت إشراف رائسة  2018ديسمرب  02 -نوفمرب  29منظمة التعاون اإلسالمي املعين ابحلالل، وكان ذلك بتاريخ 
 .اجلمهورية الرتكية

 
ابلتنسيق مع املعهد واملركز ( Discover Event)فر إفانت مؤمتر القمة العاملية ملنتجات احلالل منظمة ديسك وسهر على تنظيم

 ".الوعي واالستدامة: احلالل والعيش بصحة سليمة"حتت شعار ( ICDT)اإلسالمي لتنمية التجارة 
 

السادسة ملعرض منظمة التعاون اإلسالمي املعين ابحلالل  والدورة 2018انطلقت فعاليات مؤمتر القمة العاملية ملنتجات احلالل لعام 
 .الوزارات املعنية ومن مؤسسات مرموقة من ت من القرآن الكرمي، تلى ذلك كلمات ألقتها شخصيات مهمةيتالوة آاي

 
أحزاين، املدير العام  يوسف بن أمحد العثيمني، األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي، الدكتور احلسن. وألقى رسالة معايل الدكتور د

كلمة معايل السيدة عبري عودة، وزيرة االقتصاد الوطين يف دولة فلسطني، تقدم سعادة الدكتور وبعد  . للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة
مواصفات وحمافظ اهليئة السعودية لل( مسيك)سعد بن عثمان القصا ي، رئيس جملس إدارة معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية 

 .لقاء كلمته خالل اجللسة االفتتاحية، الذي شرف القمة حبضوره، إل(SASO)واملقاييس واجلودة 
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كما ألقى السيد يوسف إسالم، وهو شخصية مشهورة ومن صناع السالم املسلمني يف العامل، كلمة ملهمة خلص فيها رحلته مع 
لية يف اجلمهورية ادة الدكتور نور الدين نبايت، انئب وزير اخلزينة والشؤون املاويف أعقاب املالحظات اهلامة اليت أدىل هبا سع. اإلسالم

الرتكية، وجهت سعادة السيدة غوجنا يلماز ابتور، انئبة وزير التجارة يف اجلمهورية الرتكية، كلمة للمشاركني واختتمت اجللسة أبخذ 
 .صور مجاعية مباشرة بعد تقدمي تذكار للمتحدثني احملرتمني

 
 

 لسات القمةج
 

التقييس والقضااي املرتبطة به للبنية التحتية ذات ( 1: ات اجلودة املتعلقة ابحلاللعقدت جلستني خالل فعاليات مؤمتر البنية التحتية ذ
واجارهبم وتدخل فيهما متحدثون مرموقون وشاركوا خرباهتم . االعتماد واإلشهاد ابملطابقة يف جمال احلالل( 2اجلودة املتعلقة ابحلالل، و 

 .يف جماالت ختصصهم
 

األمني العام ملعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية، املالحظات االفتتاحية ورحب وألقى سعادة السيد إحسان أوفوت، 
وض بعدها تواصالت أشغال اجللستني اليت مشلت إلقاء كلمات  وعدد من العر . ابملتحدثني الرئيسني واملشاركني احملرتمني يف القمة

وتناول ابلتفصيل املهام اليت يضطلع هبا املعهد وعرف أيضا مبفهوم ( مسيك)كما مت إلقاء عرض تقدميي يعرف ابملعهد .  التقدميية
 .مواصفات احلالل

 
اصة عروضا تقدميية حول مواضيع متعلقة ابلدراسات اخل/ خلون احملرتمون كلماتاويف اليوم الثاين للقمة، انعقد مؤمتر علمي وألقى املتد

ية احلالل، واملختربات واإلشهاد ابملطابقة مع مواصفات احلالل، وسالسل ابألغذية واللحوم والذبح احلالل،  واملستحضرات الصيدالن
 .التوريد احلالل، والعلف احليواين احلالل ومنتجات اجللود احلالل

 
كما حظي موضوع أمهية التمويل . لنقاش مفصل ويف اليوم األخري للقمة، خصصت جلستني ملوضوع السياحة احلالل وكان حمورا

واالستثمار ابهتمام كبري خالل اليوم األخري، حبيث سلط املتحدثون الضوء على خمتلف اجلوانب املتعلقة هبذا  احلالل يف اإلنتاج
اختتم السيد إحسان . وميةمث اختتمت اجللسات مبؤمتر بشأن التوعية مبوضوع احلالل والنهج اليت تتبعها املنظمات غري احلك. املوضوع

 .2018لقمة العاملية ملنتجات احلالل لعام أوفوت القمة إبلقائه إلعالن مؤمتر ا
 

فرصة ساحنة أمام املشاركني لتقوية معارفهم يف هذا اجملال، من خالل اجللسات العالية اجلودة من حيث  2018جسد مؤمتر القمة لعام 
 38مندوب من  5000ؤمتر كما حضر جلسات امل(. دولة 25متحداث من  60)اهلائل للمتحدثني  املهنية واالحرتافية اليت تضمنها العدد

 .دولة
 

دولة لعرض  33شركة من  350ابإلضافة إىل ذلك، كانت الدورة السادسة ملعرض منظمة التعاون اإلسالمي املعين ابحلالل فرصة لـ 
ى لربط عالقات وعقد اجتماعات بني املؤسسات التجارية لالطالع علووفرت أيضا فرصا . نظامها من خالل هذه املنصة/ منتجاهتا

 .األدوار اليت تؤديها كل اجلهات الفاعلة يف هذا القطاع
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املعهد / من مواصفات احلالل اخلاصة ابملنظمة 1برانمج التدريب على األساسيات املتعلقة ابملواصفة . 4
2019: 

 
املعهد / صة ابملنظمةمن مواصفات احلالل اخلا 1ف األساسية الالزمة خبصوص املواصفة يهدف هذا الربانمج التدرييب لتوفري املعار 

(OIC/SMIIC 1 ) املنظمة وعلى الصعيد الدويل من خالل دعم  ىويشجع على تنسيق مواصفات احلالل املعتمدة على مستو
 :ئنييتألف الربانمج من جز . املعهد/ عمليات واستخدام مواصفات احلالل اخلاصة ابملنظمة

 
وتضمن تدريبا متهيداي، يقدمه خرباء . املنظمة/ فات احلالل اخلاصة ابملعهدمدخل إىل كل ما يتعلق ابعتماد واستخدام مواص: 1اجلزء 

معهد / يف اجملال، خبصوص إجراءات اعتماد وتنفيذ واستخدام اجملموعات الثالث ملواصفات احلالل اخلاصة مبنظمة التعاون اإلسالمي
 .مات اخلاص ابملعهد وعمل جلانه الفنيةاملقاييس للدول اإلسالمية، مع تقدمي تدريب بشأن نظام املعلو املواصفات و 

 
بشأن التدريب على  2011املبادئ التوجيهية العامة لعام : املعهد/ من مواصفات احلالل اخلاصة ابملنظمة 1املواصفة : 2اجلزء 

 . األساسيات املتعلقة ابلغذاء احلالل
 

 .لناجحنيلدورات التدريبية إبجراء اختبار ومت منح شهادات للمشاركني اواختتمت ا
 

 
 مجهورية قريغيزستان - 2019املعهد / من مواصفات احلالل اخلاصة ابملنظمة 1التدريب على األساسيات املتعلقة ابملواصفة  (أ

 
جبمهورية  2019املعهد / احلالل اخلاصة ابملنظمة من مواصفات 1مت تنظيم دورتني تدريبيتني خبصوص األساسيات املتعلقة ابملواصفة 

وحضر الدورتني . 2019مايو  03-02والثانية يف مدينة أوش بتاريخ  2019أبريل  30-29األوىل يف مدينة بيشكك بتاريخ  قريغيزستان،
وكان تنظيم . جنليزية والروسيةقدم التدريب ابلغتني اال. مشاركا من القطاعني اخلاص والعام من مجهورية قريغيزستان 63التدريبيتني 

 .، وزارة االقتصاد يف مجهورية قريغيزستان(TIKA)ووكالة التعاون والتنسيق الرتكية ( مسيك)عهد الربانمج بشكل مشرتك بني امل
 
 

 

 

 إسطنبول - 2019املعهد / من مواصفات احلالل اخلاصة ابملنظمة 1التدريب على األساسيات املتعلقة ابملواصفة ( ب
 

يف مدينة إسطنبول  2019املعهد / فات احلالل اخلاصة ابملنظمةمن مواص 1تنظيم تدريب خبصوص األساسيات املتعلقة ابملواصفة  مت
مندواب من أفغانستان وجيبويت والغابون وغامبيا والعراق وليبيا واملغرب وابكستان وقطر  28، وشهد مشاركة 2019أكتوبر  01بتاريخ 

 .س وتركيا وأوزبكستانوالسنغال وسورينام وتون
 

املعهد / من مواصفات احلالل اخلاصة ابملنظمة 1ملعارف األساسية الالزمة خبصوص املواصفة يهدف هذا الربانمج التدرييب لتوفري ا
(OIC/SMIIC 1 ) ويشجع على تنسيق مواصفات احلالل املعتمدة على مستو املنظمة وعلى الصعيد الدويل من خالل دعم عمليات

 .املعهد/ م مواصفات احلالل اخلاصة ابملنظمةواستخدا
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التابعة للبنك ( ITFC)بدعم من املؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة ( مسيك)لتدريبية من تنظيم املعهد وكانت الدورة ا
 .، وهو واحد من األجهزة املتخصصة من أجهزة منظمة التعاون اإلسالمي(IsDB)اإلسالمي للتنمية 

 

 : MRC FI -تدرييب حول األغذية احلالل  برانمج. 5
 

تدرييب حول األغذية احلالل خبصوص الكشف عن احلمض النووي اخلنزيري يف األغذية املعاجلة واملضافات الغذائية سيعقد  الربانمج ال
ة لألحباث التابع جمللس قوجه ايلي، اجلمهورية الرتكية، وذلك ابلتنسيق مع مركز مرمر  -يف مدينة غبزي  2019أكتوبر  25-21بتاريخ 

يتمثل اهلدف من هذا الربانمج التدرييب يف توفري التدريب املختربي الالزم (. TUBITAK MAM)البحث العلمي والتكنولوجي 
 . للكشف عن احلمض النووي اخلنزيري يف األغذية املعاجلة واملضافات الغذائية

 

والدورة السابعة ملعرض منظمة التعاون اإلسالمي  2019لعام ( WHS)مؤمتر القمة العاملية ملنتجات احلالل . 6
 ابحلاللاملعين 

 

، ابعتباره فعالية مرموقة على الصعيد العاملي، وسيشارك يف 2019لعام ( WHS)سيتم تنظيم مؤمتر القمة العاملية ملنتجات احلالل 
الفعالية ابلتزامن مع الدورة السابعة ملعرض  أشغال القمة شخصيات مرموقة وجهات فاعلة ذات وزن يف جمال احلالل، وستنظم هذه

يف إسطنبول، حتت إشراف رائسة اجلمهورية  2019ديسمرب  01 -نوفمرب  28اإلسالمي املعين ابحلالل، وذلك بتاريخ منظمة التعاون 
 :وستتضمن القمة تدخالت من شخصيات مرموقة يف اجملاالت التالية. الرتكية

 (.ت التجميل، املستحضرات الصيدالنيةالغداء، مستحضرا)جماالت علمية  .1
 .السياحة احلالل .2
 .اإلسالمي ادقتصاال .3
 . التقييس .4

 

( مسيك)ابلتنسيق مع املعهد ( Discover Event)فر إفانت وسيتم تنظيم مؤمتر القمة العاملية ملنتجات احلالل من طرف منظمة ديسك
 ".أمهية االسرة والشباب: كل األجيالاحلالل ل"حتت شعار ( ICDT)واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

 

 

  (COMCEC PCM 2018-SMIIC-599) مشروع الكومسيك .7
 

إذكاء الوعي العام يف بلدان منظمة التعاون اإلسالمي "بشأن ( COMCEC PCM 2018-SMIIC-599)ينفذ املعهد مشروعا 
األطفال والشباب : يستهدف املشروع خمتلف الفئاتللرفع من مستوى الوعي مبوضوع احلالل يف بلدان املنظمة، و " خبصوص احلالل

 .من املشروع نشر كتب لألطفال وكتب القصص املصورة وإنتاج أفالم قصريةويتض. والكبار
 
 


