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 الغرض من التقرير
 

وما استجد من تطورات يقدم هذا التقرير معلومات أساسية حول معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية وأنشطته 
 .2014 رئيسية في عام

 مقدمة
 

دان اإلسالمي، وهو إحدى المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، يهدف معهد التوحيد القياسي والمعايير للبل
عداد معايير جديدة،  وباعتباره اآللية المعنية بتوفيق المعايير فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وا 

لتي تعرقل التجارة؛ ومن ثم يعمل يهدف إلى وضع معايير متوافقة في الدول األعضاء، بما يسهم في إزالة العوائق الفنية ا
على تطوير النشاط التجاري فيما بين الدول األعضاء.  وسيضع المعهد الخطط  الخاصة بإصدار الشهادات واالعتمادات 

 بغية اإلسراع بوتيرة عملية تبادل المواد، وما يجري تصنيعه فيما بين الدول األعضاء من بضائع ومنتجات.
 

القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية إلى توحيد أنشطة المترولوجيا والفحص المختبري وتوحيد كما يهدف معهد التوحيد 
 المعايير فيما بين الدول االعضاء، وتوفير التعليم والتدريب والدعم الفني في مجال توحيد المعايير والمترولوجيا واالعتماد.

 
دولة عضو،  29ئه في زيادة مطردة؛ إذ بلغ العدد بالفعل على مدار السنوات األربع منذ تأسيس المعهد، وعدد أعضا

باإلضافة إلى الدول األعضاء الست في منظمة التعاون اإلسالمي التي اعتمد مجلس إدارة المعهد عضويتها في اجتماعه 
ون اإلسالمي، . وقد تقدم بالفعل بلدان آخران، من البلدان األعضاء في منظم التعا2013المنعقد في نوفمبر/تشرين الثاني 

لالنضمام إلى عضوية المعهد.  تأسست سبع لجان فنية للعمل على وضع المعايير في المجاالت التي طلبتها البلدان 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، كما جرى إنشاء لجان لالعتماد والمترولوجيا، وهي تعمل بفاعلية، تماشيا مع 

 نظيراتها من المنظمات الدولية.
 

معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية جلسات من المشاورات والعصف الذهني مع مؤسسات منظمة التعاون بدأ 
اإلسالمي وغيرها من المنظمات، ويتعاون مع بعض منها، كما يسعى للتعاون مع غيرها في أنشطة ذات صلة؛ وذلك 

 نظمة التعاون اإلسالمي بصورة أفضل.بهدف التمّكن من تلبية احتياجات البلدان األعضاء في م

 تاريخ معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية
 

، التي 1984في الدورة األولى للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري )الكومسيك( لمنظمة التعاون اإلسالمي في 
أن تقوم الهيئات المعنية بتوحيد المعايير في البلدان انعقدت برئاسة فخامة الرئيس التركي، أكد المشاركون على ضرورة 

 األعضاء، بالتوفيق بين معاييرها الوطنية بغرض إزالة العوائق التقنية أمام التجارة؛ ومن ثم، تنمية التجارة فيما بينها.
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. وبناًء على 1997إلى  1985اجتماعا( من  14مرات )بإجمالي  7في هذا السياق، اجتمع فريق الخبراء ولجنة التنسيق 
القرارات التي خرجت بها هذه االجتماعات، تقرر إنشاء منظمة الدول اإلسالمية للتوحيد القياسي والمعايير. وقرر فريق 

، أن يقدم مسودة النظام األساسي لمنظمة الدول اإلسالمية للتوحيد 1996الخبراء، في اجتماعه السابع الذي انعقد في 
ومسيك في دورتها الثانية عشر، وتقرر حينئذ تغيير اسم المنظمة ليصبح "معهد التوحيد القياسي القياسي والمعايير إلى الك

 والمعايير للبلدان اإلسالمية".
 

وعقب الدورة الثانية عشر للكومسيك، أرسلت المنظمات األعضاء مالحظاتها حول مسودة النظام األساسي إلى المعهد 
 1-4ظمة التعاون اإلسالمي. وخالل الدورة الثالثة عشر للكومسيك، التي انعقدت في التركي للمعايير واألمانة العامة لمن

في اسطنبول، تقرر مراجعة مسودة النظام األساسي لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان  1997نوفمبر/تشرين الثاني 
 ي أبدتها البلدان األعضاء. اإلسالمية فيما يتعلق بكل من المحتويين الفني والقانوني، وفقا لآلراء الت

 
في أنقرة، بمشاركة الخبراء  1998مارس/آذار  24-26وفي إطار هذا القرار، انعقد اجتماع فريق الخبراء الثامن في 

الممثلين لهيئات توحيد المعايير، ونائب األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، ورئيس مستشاري منظمة التعاون اإلسالمي 
ائية.  خالل هذا االجتماع، أعيد كتابة مسودة النظام األساسي وفقا آلراء البلدان األعضاء، والقواعد القانونية  للشؤون القض

لمنظمة التعاون اإلسالمي، والخبرات الدولية للمعهد التركي للمعايير؛ ثم جرى توزيع المسودة النهائية على البلدان 
النظام األساسي للكومسيك، أثناء انعقاد دورتها الرابعة عشر، من أجل األعضاء. إضافًة إلى ذلك، تقرر تقديم مسودة 

 اعتمادها.
 

 1-4(، أثناء انعقادها في 7وُأدرجت مسودة النظام األساسي على جدول أعمال الدورة الرابعة عشر للكومسيك )البند 
تم اتخاذ خطوة مهمة، للبدء في  في اسطنبول، ثم اعُتمدت بعد مفاوضات مستفيضة. وعليه 1998نوفمبر/تشررين الثاني 

 العمل الرسمي لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، باعتباره منظمة إقليمية لتوحيد المعايير.
 

جرى أوال تقديم النظام األساسي للمعهد للبلدان اإلسالمية، من أجل توقيعه خالل الدورة الخامسة عشر للكومسيك، التي 
 في اسطنبول، بالجمهورية التركية. 1999نوفمبر/تشرين الثاني  4-7انعقدت في 

 
بلدان أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  10دخل النظام األساسي حيز التنفيذ بعد استيفاء شروط التصديق عليه من 

ت على النظام . وفيما يلي الدول الثالثة عشر، األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، التي صدق2010في مايو/أيار 
 األساسي لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية )وفقا للترتيب األبجدي(:

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (1
 جمهورية الكاميرون (2
 جمهورية غينيا (3
 المملكة األردنية الهاشمية (4
 ليبيا (5
 جمهورية مالي (6
 المملكة المغربية (7
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 جمهورية باكستان اإلسالمية (8
 مهورية الصومالج (9

 جمهورية السودان (11
 الجمهورية التونسية (11
 الجمهورية التركية (12
 اإلمارات العربية المتحدة (13

 
 ، 2012مايو/أيار  4-5في الجمعية العمومية الثالثة الي انعقدت في 

 جمهورية الجابون 
 جمهورية جامبيا 
 جمهورية إيران اإلسالمية 
 جمهورية السنغال 

 
 توحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية.أصبحت أعضاء جددا في معهد ال

 
 ،2012نوفمبر/تشرين الثاني  7وفي االجتماع الخامس لمجلس اإلدارة الذي انعقد في 

 ،الجمهورية اللبنانية 
 ،جمهورية مصر العربية 
 ،جمهورية أفغانستان اإلسالمية، وأخيرا 

 
 ؛2013نيسان أبريل/ 15في االجتماع السادس لمجلس اإلدارة الذي انعقد في 

 المملكة العربية السعودية، وكذلك 
 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة،  (أ

 والهيئة العامة للغذاء والدواء، (ب
 ،بوركينا فاسو 
 دولة فلسطين 
 المعهد الوطني للمعايير )هيئة المترولوجيا الوطنية للجمهورية -المجلس التركي ألبحاث العلوم والتكنولوجيا

 التركية(،
 

 ؛2013أبريل/نيسان  15في االجتماع السادس لمجلس اإلدارة الذي انعقد في 
 ،جمهورية بنين 
 ،جمهورية النيجر 
 ،جمهورية سورينام 
 ،جمهورية موريتانيا اإلسالمية 
 جمهورية أوغندا، وكذلك 
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 )جمهورية شمال قبرص التركية )مراقبا 
 

عضاء معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية إلى المعهد، ليصل عدد أعضوية وهي الدول التي تم قبولها في 
 دولة إسالمية )بما فيها دولة واحدة بصفة المراقب(. 29

 األهداف
 

 األهداف الرئيسية لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية هي:

ين الدول األعضاء في منظمة التعاون ما تتعرض له التجارة فيما ب القضاء علىمعايير توفيقية من أجل  وضع( 1
 اإلسالمي من آثار سلبية.

معايير خاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي ومعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، بهدف تمكين الدول  إعداد( 2
 يير.األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من تعظيم استفادتها من المزايا االقتصادية لهذه المعا

أنشطة المترولوجيا واالختبارات المعملية، وتوحيد المعايير فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون  توحيد( 3
 اإلسالمي.

 إلى الدول األعضاء لمنظمة التعاون اإلسالمي التي ليس لديها هيئات للمعايير.تقديم المساعدة الفنية ( 4

 أنشطة توحيد المعايير

 لتي تضطلع بها بعض اللجان الفنية:األنشطة الحالية ا
 

وضع معايير لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان  هيالمهمة األساسية للجنة الفنية 
اإلسالمية، وصون هذه المعايير بصورة منهجية، وفقا لألنشطة ذات الصلة وفي إطار محدد للعمل )على سبيل المثال: 

القضايا المتعلقة باألغذية الحالل، وغير ذلك من قضايا(. تأسست اللجان التالية في أثناء انعقاد  -ة األولىاللجنة الفني
 االجتماع الرابع لمجلس إدارة معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية:

 القضايا المتعلقة باألغذية الحالل -اللجنة الفنية األولى 
 القضايا المتعلقة بمستحضرات التجميل الحالل -اللجنة الفنية الثانية 
 القضايا المتعلقة بموقع الخدمات -اللجنة الفنية الثالثة 
 الطاقة المتجددة -اللجنة الفنية الرابعة 
 السياحة والخدمات ذات الصلة -اللجنة الفنية الخامسة 
 العمليات الزراعية -اللجنة الفنية السادسة 
 النقل -اللجنة الفنية السابعة 

 واللجان الفنية الخامسة، والسادسة، والسابعة هي مجاالت األولوية لدى الكومسيك.
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تم االنتهاء من مسودة نطاق عمل اللجنة وخطتها. في اجتماع  -اللجنة الفنية األولى المعنية بقضايا األغذية الحالل 

فرق العمل مهام متعلقة بمعايير ل، ُأسندت في اإلمارات العربية المتحدة 2013اللجنة الثالث، الذي انعقد في مارس/آذار 
ويجرى مراجعة ما هو قائم منها كما هو منظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، 

ن موضح أدناه ) سلسلة من معايير األغذية الحالل( في ضوء احتياجات السوق الحالية، وبناًء على المعلومات المستمدة م
 أصحاب المصلحة، وبما يتفق وأحدث اللوائح المعمول بها.

 
  :الخطوط 2011المعيار األول لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية ،

 ISO، وISO 22000، وCODEXاإلرشادية العامة حول األغذية الحالل )استنادا إلى الدستور الغذائي 
 عد الفقه اإلسالمي(،، وقوا22005

  :2011المعيار الثاني لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية  ،
، ISO/IEC 17021، وISO/IEC 17020الخطوط اإلرشادية للجهات المصدرة لشهادات الحالل )استنادا إلى 

 مي(، وقواعد الفقه اإلسالISO/TS 22003، وISO/IEC 17025و
  :الخطوط 2011المعيار الثالث لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية ،

، ISDO/IEC 17011اإلرشادية للجهات التي تعتمد الجهات المصدرة لشهادات األغذية الحالل )استنادا إلى 
 وقواعد الفقه اإلسالمي(

 
في دبي، باإلمارات العربية المتحدة،  2013نوفمبر/تشرين الثاني  16-17فنية األولى في انعقد االجتماع الرابع للجنة ال

يران، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، وتونس، وتركيا، واإلمارات العربية  بمشاركة البوسنة والهرسك، والكاميرون، وا 
األول لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي المتحدة. وفي أثناء االجتماع، استأنف الحاضرون مراجعة المعيار 

 والمعايير للبلدان اإلسالمية، في ضوء التعليقات التي أبدتها الدول األعضاء.
 

وتم إعادة هيكلة فرق العمل التي سبق تشكيلها، حيث أضيف لها مجموعات عمل من أجل الرد على األسئلة المعلَّقة حول 
ك بالتعاون مع  مجمع الفقه اإلسالمي الدولي؛ ومن بين األمثلة، صعق الحيوانات بالكهرباء، قضية األغذية الحالل، وذل

واإلضافات الغذائية، وما شابه ذلك. وتم إسناد مراجعة عمل المعيارين الثاني والثالث لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد 
 شترك ولجنة االعتماد.التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية إلى فريق العمل الم

 
، في دبي 2014يونيو/حزيران  23-24انعقد االجتماع الخامس للجنة الفنية األولى، المعنية بقضايا األغذية الحالل، في 

 باإلمارات العربية المتحدة.
 

ملها. انعقد تم تحديد نطاق عمل اللجنة وصياغة خطة ع - اللجنة الفنية الثانية المعنية بقضايا أدوات التجميل الحالل
"مستحضرات . تم االنتهاء من مقترحات جديدة لبنود العمل ودمجها في وثيقة 2013االجتماع الثاني للجنة في مارس/آذار 

"، تشكَّل فريق عمل للصياغة، وذلك الستكمال صياغة "مسودة التجميل الحالل والعناية الشخصية:  خطوط إرشادية عامة
 العمل".
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في كونيا، بالجمهورية التركية، بمشاركة إيران، وليبيا،  2013نوفمبر/تشرين الثاني  7للجنة في  انعقد االجتماع الثالث
وفلسطين، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وتونس، وتركيا، واإلمارات العربية المتحدة، ومجمع الفقه اإلسالمي 

تجميل الحالل ومنتجات العناية الشخصية: خطوط مستحضرات الالعالمي. وواصلت اللجنة صياغة مسودة العمل حول "
"، وذلك في ضوء التعليقات التي أبدتها الدول األعضاء، ووجهة نظر ممثلي مجمع الفقة اإلسالمي العالمي إرشادية عامة

حول القضايا الفقهية. شكلت اللجنة ثالث مجموعات عمل معنية بالمكونات، والتغليف، وبطاقات التصنيف الالصقة، 
شكاوى، وأساليب االختبارات؛ وستعمل مجموعات العمل تحت إشراف فريق العمل المعني بصياغة مسودة العمل حول وال

 ـمشروع "مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية خطوط إرشادية عامة".
 

 العربية المتحدة. في دبي، باإلمارات 2014يونيو/حزيران  25-26انعقد االجتماع الرابع للجنة الفنية الثانية في 
 

انعقد  تم االنتهاء من مسودة نطاق عمل اللجنة وخطتها. -اللجنة الفنية الخامسة المعنية بالسياحة والخدمات ذات الصلة
بمشاركة السودان،  2013نوفمبر/تشرين الثاني  9االجتماع الثاني للجنة الفنية الخامسة في كونيا، بالجمهورية التركية، في 

 باعتباره هيئة اتصال حديثة التكليف. -مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ، و وتونس، وتركيا
 

في أثناء االجتماع، تناقشت اللجنة بشأن مسودة نطاق العمل وخطته التي سبق توزيعها، واتفق الحاضرون على تقديم 
في العمل التمهيدي المعني  الوثائق إلى األعضاء بطريق المراسلة. بناًء على ما خرجت به المناقشة، قررت اللجنة البدء

بمتطلبات الحالل الممكنة للخدمات الفندقية والسياحية، وذلك من أجل إعداد مقترح جديد ببنود العمل. وفيما يتعلق بهذا 
 القرار، ُأسند لألعضاء مهام، مثل ترجمة الوثائق، والبحث في المؤلفات ذات الصلة، وما إلى ذلك.

 أنشطة المترولوجيا
 

لمترولوجيا تمثل األساس التي تقوم عليه المعايير، فإنها أحد المجاالت التي ُيعنى بها معهد التوحيد القياسي لما كانت ا
والمعايير للبلدان اإلسالمية. وبغية تحقيق التوافق في المترولوجيا، واالختبارات المعملية وأنشطة توحيد المعايير فيما بين 

 لية على جدول أعمال معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية:الدول األعضاء، يجري وضع األعمال التا
 

نشاء سلسلة لتتبع األثر تصل إلى المعايير  (1 إعداد قائمة لحصر ما هو قائم من معايير مستخَدمة في المعايرة، وا 
 المرجعية لكل وحدة أساسية.

 
في أي جزء من أجزاء الربط في السلسلة. ستقوم  العمل وسيطا ألي وحدة، الستيفاء شروط المعايرة التي قد تنشأ (2

المترولوجيا، من خالل الخبراء العاملين لديها، باعتماد درجة الصحة والدقة التي يحققها أي معمل من المعامل 
 المعيارية في تقديم خدماته.

 
، والمساعدة في حل تقديم خدمات المترولوجيا باالستخدام األكفأ لما هو قائم من إمكانات لدى الدول األعضاء (3

 مشكالتها في مجال المترولوجيا، وذلك من خالل البحث الخاضع للتنسيق.
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 لجنة المترولوجيا التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية:
 

بلدان اإلسالمية، تأسست لجنة المترولوجيا أثناء االجتماع الخامس ألعضاء مجلس إدارة معهد التوحيد القياسي والمعايير لل
وبدأت القيام بأنشطتها بهدف توحيد أنشطة المترولوجيا واالختبارات المعملية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي.
 

المعهد الوطني للمعايير نقطة -، تم تعيين المجلس التركي ألبحاث العلوم والتكنولوجيا2013يناير/كانون الثاني  7وفي 
مؤقتة )منسق مؤقت( للجنة المترولوجيا التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، إلى أن تم  اتصال

اعتماد اختصاصاته في االجتماع األول للمترولوجيا لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية. فتم تكليف المجلس 
لمعهد الوطني للمعايير بمسؤولية المنسق للجنة المترولوجيا )جمع طلبات العضوية، ا-التركي ألبحاث العلوم والتكنولوجيا

عداد مسودة االختصاصات وتوزيعها، وما إلى ذلك(.  وا 
 

 23-24عقدت لجنة المترولوجيا التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية أول اجتماع لها في 
بلًدا من  13مندوًبا من هيئات المترولوجيا من  18اإلمارات العربية المتحدة. وحضر في دبي، ب 2013سبتمبر/أيلول 

 البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
 

في أثناء االجتماع، تم مناقشة اختصاصات لجنة المترولوجيا ومذكرة التفاهم واالنتهاء منهما، كما جرى ترشيح رئيس اللجنة 
المعهد الوطني للمعايير )تركيا(، رئيسا للجنة، ومعهد المترولوجيا -ألبحاث العلوم والتكنولوجيا ونائبه. المجلس التركي

 للبوسنة والهرسك )البوسنة والهرسك(، نائبا للرئيس.
 

 بلدا(: 22وفيما يلي أعضاء لجنة المترولوجيا التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمي )مجموعهم 
 

 جمهورية مصر العربية ية أذربيجانجمهور 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة جمهورية بنين

 جمهورية طاجيكستان البوسنة والهرسك
 كوسوفو بوركينا فاسو

 جمهورية سيراليون جمهورية كازاخستان
 جمهورية النيجر ليبيا

 جمهورية الجابون جمهورية السودان
 الجمهورية السنغ الجمهورية التونسية

 جمهورية شمال قبرص التركية المملكة العربية السعودية
 جمهورية قرغيزيا جمهورية نيجيريا االتحادية

 جمهورية موريتانيا اإلسالمية الجمهورية التركية
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، 2012نوفمبر/تشرين الثاني  9وتم تقييم قائمة ببنود األعمال التي صيغت أثناء االجتماع غير الرسمي، الذي انعقد في 

في أنطاليا، بالجمهورية التركية؛ وقد  2012خالل انعقاد منتدى معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية لعام 
 وافق جميع الحاضرين باإلجماع على أن تكون هذه البنود جزًءا من خطة العمل.

 أنشطة االعتماد

 لدان اإلسالميةلجنة االعتماد التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للب
 

صدار الشهادات على النحو الصحيح. ولدى معهد التوحيد القياسي  يوفر االعتماد ضمانا للمستهلك بااللتزام بالمعايير وا 
والمعايير للبلدان اإلسالمية لجنة اعتماد مستقلة، وهي وحدة تضطلع باألنشطة التي تهدف إلى وضع خطة اعتماد فيما بين 

ة التعاون اإلسالمي. وستضمن لجنة االعتماد حصول شهادات االعتماد على اعتراف عالمي، الدول األعضاء في منظم
 كما ستكفل الحماية من االستخدامات غير العادلة.

 
تضطلع لجنة االعتماد بمسؤولية دعم اإلجراءات الالزمة إلنشاء نظام اعتماد سليم على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي، 

هوم االعتماد داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. كما أن اللجنة مسؤولة عن تنفيذ ورفع مستوى الوعي بمف
معايير االعتماد المعمول بها في إطار منظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، وعن 

صدار الشهادات ذات   الصلة.القيام بأنشطة تقييم أداء األقران، وا 
 

في أثناء االجتماع األول للجمعية العمومية لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، تم الموافقة على 
االختصاصات المرتبطة بإنشاء لجنة االعتماد، التي تتأهل كل منظمات االعتماد الوطنية بالدول األعضاء في منظمة 

ا .  وقامت لجنة االعتماد، التي حظيت بالموافقة على تأسيسها أثناء االجتماع التعاون اإلسالمي لالنضمام إلي عضويته
الرابع ألعضاء مجلس إدارة معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، بعقد اجتماعها األول بعد االجتماع الثالث 

في اسطنبول، بالجمهورية  2012مايو/أيار  4في للجمعية العمومية لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، 
 التركية.

 
واجتمع خبراء لجنة االعتماد، العاملون لدى جهات االعتماد بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، من أجل 
 مناقشة القضايا المتعلقة بصياغة خطة اعتماد تطبقها الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك خالل

نوفمبر/تشرين الثاني، في أنطاليا بالجمهورية التركية، وقبل منتدى معهد التوحيد  7إلى  6اجتماعات اللجنة في الفترة من 
 نوفمبر/تشرين الثاني في المكان نفسه. 8-9الذي انعقد في  2012القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية 

 
معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، واجتماعات فرق عمله، انعقد االجتماع الثالث لجهات االعتماد التابعة ل

. في هذه االجتماعات، تم مناقشة األنشطة المخطط لها في تقرير األنشطة 2013نوفمبر/تشرين الثاني  15-17في 
 السابق، وتقييم إجراء دراسات إضافية والتخطيط لها.
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، انعقد االجتماع الرابع للجنة االعتماد التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير 2014مايو/أيار  28إلى  26وفي الفترة من 

في الجمهورية  2014سبتمبر/أيلول  9-11للبلدان اإلسالمية وكذا اجتماعات فرق العمل، ثم انعقد االجتماع الخامس في 
ن األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وغير التركية. أتمت لجنة االعتماد النموذج الهيكلي لالعتماد في منطقة البلدا

األعضاء على حد سواء؛ مع التركيز تحديدا على المنتجات الحالل. كما تم االنتهاء من اختصاصات لجنة االعتماد. 
د وجرى التخطيط ألنشطة لجنة االعتماد، واجتماعها التالي، وكذا تدريب مقيِّمي االعتماد. وعليه، فإن اجتماع لجنة االعتما

في دبي، باإلمارات العربية المتحدة، ويليه برامج تدريب  2014التالي مخطط انعقاده في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 
 المقيِّمين.

 2013األنشطة التي تمت في الربع األخير من 

 لتجارة ولوجستيات الحاللالقمة العالمية الثالثة 
 

قياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، من أجل المشاركة في القمة العالمية ُوجهت دعوة إلى األمانة العامة لمعهد التوحيد ال
أكتوبر/كانون األول في دبي، باإلمارات العربية المتحدة. وتم  22-23، التي انعقدت في لتجارة ولوجستيات الحاللالثالثة 

"أهمية التوحيد ئيس، حيث ألقى كلمة عنوانها تقديم معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية باعتباره المتحدث الر 
 القياسي وتوفيق المعايير"

 المنتدى الدولي العتماد الحالل
 

أقيم المنتدى الدولي العتماد الحالل الذي نظمته وكالة المعايير التركية، وهي رئيس  لجنة االعتماد التابعة لمعهد التوحيد 
في اسطنبول، بالجمهورية التركية، وذلك  2013أكتوبر/تشرين األول  25-26القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، في 

بالتعاون مع األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية. وقامت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي 
بإلقاء كلمة  المفاوضيناالتحاد األوربي وكبير ووزير شؤون  -والمعايير للبلدان اإلسالمية، ومعالي الوزير/إيجيمين باغيش 

أمام المنتدى. كما وجه معالي السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء، كلمة أمام المنتدى عبر اإلنترنت. وكان الهدف 
، إنشاء من هذا المنتدى أن يناقش المشاركون من الهيئات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، والهيئات الدولية

 نظام اعتماد معترف به دوليا ومعني بقضايا الحالل، واتخاذ ما يلزم من خطوات في سبيل إنشائه.
 

من أجل العيش الحالل: معيار واحد، وشهادة واحدة، وتجارة متواصلة باعتماد معترف به، وبال وكان موضوع المنتدى "
 بلدا. 60طاعات من . وشارك في المنتدى مئات الخبراء وممثلو القحواجز جمركية

 
 إعالن مشترك، حيث جاء فيه ما يلي:المنتدى بوخرج 
 توفيق المعايير وأنظمة إصدار الشهادات في دول منظمة التعاون اإلسالمي، (1
 رفع مستوى الوعي بالحالل ولجنة االعتماد التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، (2
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ن دول منظمة التعاون اإلسالمي، والمسلمين الذين يعيشون في دول غير تابعة لمنظمة زيادة المشاركة والدعم بي (3
 التعاون اإلسالمي، بغية ترسيخ البنية األساسية الحالية لالعتماد،

 إعداد سياسة دولية لإلشراف على سوق الحالل. (4

 الفلبين - 2013منتدى الحالل الوطني 
 

أكتوبر/تشرين األول في مانيال، بالفلبين؛ حيث كان منتدى الحالل  29-30في  2013أقيم منتدى الحالل الوطني لعام 
الوطني الثالث الذي يقام في الفلبين، وكانت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية مدعوة 

الفلبيني للحالل، وعلى وجه التحديد،  للمشاركة بصفتها ضيفا متحدثا. والمنتدى هو فعالية تحتل أهمية كبيرة على التقويم
لتبادل الرؤى المتعمقة والخبرات في موضوعات هي األكثر إلحاحا، ومن شأنها المساعدة على رفع مستوى الوعي بالحالل. 
وشارك في المنتدى الوكاالت الحكومية الوطنية، والهيئات الدبلوماسية، والوحدات الحكومية المحلية، واألكاديميات، 

 ظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، وقطاع الصناعة، ومنظمات المجتمع المدني من الفلبين.والمن
 

الحاجة إلى معيار وفي هذه المناسبة، ألقت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية كلمة بعنوان "
 ."للحالل عالمي موحد

ي ببرنامج جهات إصدار شهادات االعتماد التابعة لمعهد التوحيد القياسي االجتماع الثاني لفريق العمل المعن
 والمعايير للبلدان اإلسالمية

 
عقد فريق العمل المعني ببرنامج جهات إصدار شهادات االعتماد التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية 

في كونيا،  2013نوفمبر/تشرين الثاني  6غذية الصحية والحالل، في اجتماعه الثاني، قبيل المنتدى الدولي الثاني لأل
مشاركا من ممثلي ست دول أعضاء: المملكة العربية السعودية )الهيئة العامة  12بالجمهورية التركية. وحضر االجتماع 

عتماد(، واإلمارات العربية المتحدة للغذاء والدواء(، وتركيا )المعهد التركي للمعايير( و)وكالة المعايير التركية، رئيس لجنة اال
يران )معهد المعايير والبحوث الصناعية(، وتونس  )هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس، رئيس اللجنة الفنية األولي(، وا 

 )المعهد الوطني للمواصفات والمكلية الصناعية(، وفلسطين )مؤسسة المواصفات والمقاييس(.

 ة الصحية والحالل المنتدى الدولي الثاني لألغذي
 

انعقد المنتدى الدولي الثاني لألغذية الصحية والحالل، بالتنسيق مع معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، 
في  2013نوفمبر/تشرين الثاني  7-10وملتقى األغذية الصحية والحالل، وجامعة كونيا نجم الدين أربكان، وذلك في 

تركية. والمنتدى، الذي شارك معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية في تنظيمه، هو كونيا، بالجمهورية ال
 8-9، الذي انعقد في 2012استمرار للنشاط السنوي لمنتدى معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية لعام 

نعقدت بالتزامن مع المنتدى اجتماعات لفريق العمل المعني في أنطاليا، بالجمهورية التركية. وا 2012نوفمبر/تشرين الثاني 
ببرنامج جهات إصدار الشهادات التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، واللجنتين الفنيتين الثانية 

 والخامسة.
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ل.  وتم النظر في مجموعة كان الهدف من المنتدى رفع مستوى وعي المستهلكين والمنتجين باألغذية الصحية والحال
بوصول الطعام على المائدة لتناوله.  األغذية الصحية والحالل، على كل مستويات سلسلة الغذاء، بدءا بالمزرعة وانتهاءً 

متحدثا من الضيوف الوطنيين والدوليين بتقديم أوراقهم في مختلف مجاالت األغذية الصحية  52وقام ما يزيد على 
 مة الموضوعات اآلتية:والحالل، وشملت القائ

 معايير الحالل واالعتماد، -
 الذبح الحالل؛ االستحالة )وهي فقهيا تحويل ما هو نجس إلى طاهر(، -
 األهمية الروحية لألغذية الصحية والحالل في حياتنا، -
 مبادئ التغذية الصحية، -
 التغذية في فترات استثنائية وعند اإلصابة بأمراض خاصة، -
 االعتبار عند شراء الطعام،نقاط مهمة يجب أخذها في  -
 مبادئ المطبخ الصحي، -
 العالقة بين البيئة والتغذية الصحية، -
 الفيتامينات والمعادن المكملة، -
 استعمال األعشاب المكملة باعتبارها دواء، -
 التسمم الغذائي وعوامل تأثيره، -
 رواسب العقاقير البيطرية في غذاء الحيوانات، -
 أساليب جديدة إلنتاج الغذاء، -
 عمال الهرمونات في اإلنتاج الحيواني ومخاطره المحتملة،است -
 المنتجات الزراعية المعدلة وراثيا اليوم، -
 المنتجات الحيوانية المعدلة وراثيا، -
 اإلنتاج الزراعي الحيوي، وسوق المنتجات والتسعيرة، -
 المخاطر المحتملة من المأكوالت البحرية، -
 ي تدخل فيها،المشروبات الغازية: اإلنتاج والمكونات الت -
 الحبوب ومنتجاتها من منظور الحالل، -
 ،األلبان الحليب ومنتجات -
 اللحوم ومنتجاتها التي تدخل في إنتاج اللحم الحالل، -
 السكر، والحلوى، والمنتجات التي يدخل السكر فيها، -
 عصائر الفاكهة، ومشروباتها، ومنتجاتها، -
 زيوت الطعام والسمن الصناعي، -
 ،ذات الصلة مراضاإلضافات الغذائية واأل -
 األطعمة الطبيعية والوصفات، -
الحالل وفق المعيار األول لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي  لألغذيةتنفيذ الخطوط اإلرشادية العامة  -

 والمعايير للبلدان اإلسالمية، 
 توحيد الحالل،إلى سبيل التركيا: في  -روسيا -
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: تطبيق على الهواتف الجوالة للتحقق من GSMالت بالهواتف الجوالة الحالل على النظام العالمي لالتصا -
 المنتجات الحالل، 

 مواقف العلماء العصريين إزاء المخدرات والعالقة بين الواقع والخلفية التاريخية )؟(، -
 األغذية والعلماء، وقواعد األمان، -
 ،مشكالت األمن الغذائي ومعالجتها في القرآن الكريم والسنة الشريفة -
 األغذية الحالل والمترولوجيا، -
 ،الدراسةمحل النظر و االستحالة واالستهالك  -
 االستهالك )النتائج النظرية للتغيير المادي المتعلق باألغذية الحالل(، -
 .اإلسالمية االستهالك وأمثلة من الشريعة -

 
 ملصقا في مجال األغذية الصحية والحالل. 64وضمَّن المنتدى أيضا جلسة للملصقات، حيث تم عرض وتقييم 

 
من الضيوف على المستويين الوطني والدولي، باإلضافة إلى الجهات ضخما على مدار أربعة أيام، جذب المنتدى لفيفا 

 األعضاء في معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، واألكاديميين، والطالب، والمنتجين، والمستهلكين.
 

ع المنتدى المهتمين بمجال األغذية الصحية والحالل، حيث كان لدى األكاديميين فرصة تقديم المعلومات، والرد على وجم
أسئلة المشاركين من تركيا والبلدان المختلفة، خالل هذه األيام األربعة. يعمل العديد من األكاديميين في هذا المجال، وكان 

 أبحاثهم. المنتدى بمثابة فرصة كي يقدموا نتائج
 

وألقى رئيسا اللجنتين الفنيتين األولى والثانية لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية كلمتهما أثناء المنتدي، وذلك 
 في معرض الحديث عن مجاالت مختلفة، كما ألقى كلمة مدير قسم الفتوى بمجمع الفقه اإلسالمي الدولي.

قضايا مستحضرات التجميل  معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية:لجنة الفنية الثانية/الاجتماع 
 الحالل

 
نوفمبر/تشرين الثاني  7انعقد االجتماع الثالث للجنة الفنية الثانية/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية في 

نتدى الدولي الثاني لألغذية الصحية والحالل. وحضر ، في كونيا بالجمهورية التركية، وذلك تزامنا مع قيام الم2013
دول أعضاء في معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، ومجمع الفقة اإلسالمي  8وفدا من  16االجتماع 

 الدولي، واألمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية.
 

بعة لفريق العمل األول )فريق العمل المعني بالصياغة "مستحضرات التجميل الحالل وتشكلت ثالث مجموعات عمل تا
 ومنتجات العناية الشخصية: الخطوط اإلرشادية العامة"(
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منظم  مجموعة العمل رقم
 االجتماعات

 األعضاء

 المكونات 1
اإلمارات العربية 

 المتحدة
يران، وتركيا، والمملك ة اإلمارات العربية المتحدة، وا 

 العربية السعودية، والسودان، وليبيا

2 
التغليف، وبطاقات التصنيف 

 الالصقة، والشكاوى
المملكة العربية 

 السعودية
يران  اإلمارات العربية المتحدة، وليبيا، وفلسطين، وا 

يران، وتركيا السودان أساليب االختبار 3  السودان، وا 

 س األسبق للجمهورية التركيةزيارة ودية من فخامة الرئيس عبد اهلل جول، الرئي
 

لجمهورية التركية ورئيس اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة ا رئيسكان فخامة الرئيس عبد اهلل جول، 
التعاون اإلسالمي )الكومسيك(، في استقبال السيد خلوصي شنتورك، رئيس معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان 

 .2013نوفمبر/تشرين الثاني  8فد المصاحب له، في قصر تشنكايا الرئاسي في اإلسالمية، والو 
 

 نوقشتوتم شرح التطورات واألنشطة والقضايا الراهنة التي يشهدها معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية. كما 
 تصاديات بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.أهمية دور المعهد، وأثر المعايير الموحدة، والمترولوجيا، واالعتماد على اق

 األعمال المسلمين لرجالالمعرض الدولي 
 

" في األخالق والجودة واألمن في خدمة رجال األعمال المسلمينأقيم المعرض الدولي األول لرجال األعمال المسلمين حول "
ن إقامة هذا المعرض نشر الوعي حول ، في دكار بجمهورية السنغال. وكان الهدف م2013نوفمبر/تشرين الثاني  16-14

 إمكانية التعاون بشأن قضايا الحالل، والسيما التمويل اإلسالمي.
 

كما أقيم هذا المعرض، الذي ُيعتبر منبرا جديدا في غرب أفريقيا، بهدف تعزيز التعاون بين القائمين على إدارة األعمال 
إضافًة إلى ذلك، يسعى المعرض الدولي لرجال األعمال  وأصحاب المصلحة في قطاع التجارة في العالم اإلسالمي.

 المسلمين إلى تجديد وتطوير شراكات األعمال بين رواد المشاريع والمهنيين الذين استرشدوا بالمبادئ األخالقية لإلسالم.
 

ا سار، المدير العام شارك معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية بجناح قام على تمثيله سعادة األستاذ برام
للجمعية السنغالية للمواصفات، بجمهورية السنغال، حيث قدم للزوار والوفود في حلقتي نقاش معلومات حول توحيد 
صدار الشهادات، ومعايير منظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية. وكانت  المعايير، وا 

 :حلقتا النقاش كما يلي
صدار الشهادات، -  حلقة النقاش األولى: هيكل سوق الحالل: األنشطة، والمنتجات، وا 
نشاء هيئات وطنية وشبه إقليمية. -  حلقة النقاش الثانية: إصدار شهادات الحالل: العملية، والرقابة، وا 
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 اجتماع لجنة االعتماد التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية
 

االجتماع الثالث للجنة االعتماد التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، واجتماعات فرق العمل، انعقد 
، في دبي باإلمارات العريية المتحدة. وشارك في االجتماع 2013نوفمبر/تشرين الثاني  15-17بلدان، في  4بمشاركة 

يران،   وتركيا، واإلمارات العربية المتحدة.وفود من البوسنة والهرسك )مراقب(، وا 

 االجتماع الثالث والعشرون للجنة الدورة للكومسيك
 

شاركت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية في االجتماع الثالث والعشرين للجنة الدورة 
ل، بحضور المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة في اسطنبو  2013نوفمبر/تشرين الثاني  17للكومسيك، الذي انعقد في 

التعاون اإلسالمي. ناقش الحاضرون في االجتماع إدارة دورة المشروعات للكومسيك، وقائمة األنشطة للمؤسسات ذات 
 الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي المنشورة على موقع الكومسيك اإللكتروني.

 الدورة التاسعة والعشرون للكومسيك
 

في اسطنبول، بالجمهورية التركية.  2113نوفمبر/تشرين الثاني  18-21انعقدت الدورة التاسعة والعشرون للكومسيك في 
وشاركت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، بوصفها إحدى مؤسسات منظمة التعاون 

 ي دورتها التاسعة والعشرين.اإلسالمي، حيث قدمت تقرير المعهد للكومسيك، ف

 مؤتمر دبي العالمي الثامن لسالمة األغذية
 

قام السيد صالح يوكسل، من وكالة المعايير التركية، ورئيس لجنة االعتماد التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان 
ر مؤتمر دبي العالمي الثامن لسالمة األغذية، اإلسالمية، بإلقاء كلمة للتعريف بالمعهد، خالل منتدى الحالل المقام في إطا

 في دبي، باإلمارات العربية المتحدة.  2013نوفمبر/تشرين الثاني  18-19والذي انعقد في 
 
المؤتمر إدارة الرقابة الغذائية التابعة لبلدية دبي، بالتعاون مع الجمعية الدولية للحماية الغذائية، واللجنة قد قامت بتنظيم و 

 لمواصفات الميكروبيولوجية لألغذية، واالتحاد الدولي للعلوم والتكنولوجيا الغذائية.الدولية ل
 

وأقيم المؤتمر، الذي استمر يومين، تحت رعاية صاحب السمو/ الشيخ بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ووزير المالية 
في مجال السالمة الغذائية، وتعلم كيفية التعامل  ورئيس بلدية دبي. وكان الهدف من إقامة المؤتمر مناقشة أحدث التطورات

مع المشكالت الحالية للسالمة الغذائية وحلها، وتوفير سبل الحصول على أحدث المعلومات وأفضل الممارسات، وكذا 
 تبادل وجهات النظر حول معالجة المشكالت ذات الصلة.
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 المعايير للبلدان اإلسالميةاالجتماع السابع ألعضاء مجلس إدارة معهد التوحيد القياسي و 
 

نوفمبر/تشرين  22انعقد االجتماع السابع ألعضاء مجلس إدارة معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، في 
، في اسطنبول بالجمهورية التركية. وتقدمت الدول اآلتية إلى معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان 2013الثاني 

 لبات العضوية:اإلسالمية بط
 جمهورية بنين، -
 جمهورية النيجر، -
 جمهورية سورينام، -
 جمهورية موريتانيا اإلسالمية، -
 جمهورية أوغندا، وأخيرا -
 (بصفة مراقبجمهورية شمال قبرص التركية ) -

 
بصفة عضو واحدة عضوا، ودولة  29وقد وافق أعضاء مجلس اإلدارة باإلجماع على زيادة عدد أعضاء المعهد إلى 

 .مراقب

 االجتماع الخامس للجمعية العمومية لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية
 

نوفمبر/تشرين  23-24انعقد االجتماع الخامس للجمعية العمومية لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، في 
 ، في اسطنبول بالجمهورية التركية.2013الثاني 

 
عتماد، ولجنة المترولوجيا، وفريق العمل المعني ببرنامج جهات إصدار شهادت االعتماد، بتقديم تقاريرها وقامت لجنة اال

إلى الجمعية العمومية، حول أحدث التطورات في أنشطتها. وقدمت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان 
 فنية حول أحدث التطورات.اإلسالمية إلى الجمعية العمومية تقرير اللجان ال

 
وناقشت الجمعية العمومية المقترحات، واعتمدت قرار عدم إلزام األعضاء الجدد بدفع رسوم في السنة المالية التي وافق فيها 

 معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية على انضمامهم للمعهد.
 

ات التي تلتزم الدول األعضاء في معهد التوحيد القياسي والمعايير كما أحيطت الجمعية العمومية علما بتحديد المساهم
للبلدان اإلسالمية بدفعها لميزانية المعهد، والتي اعتمدتها الجمعية العمومية في اجتماعها الرابع. أحيط رئيس الجمعية 

اسي والمعايير للبلدان اإلسالمية العمومية بشأن إعادة احتساب المساهمات التي تلتزم الدول األعضاء في معهد التوحيد القي
بدفعها لميزانية المعهد، بعد اعتماد عضوية الدول الجدد في االجتماع السابع لمجلس إدارة المعهد؛ وناقشت الجمعية 

 العمومية المساهمات اإللزامية الجديدة لجميع الدول األعضاء واعتمدتها.
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 قتصاد العالمي"حول "آثار توحيد المعايير على اال ةالدولي الندوة
 

شاركت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، والوفود من الدول األعضاء في المعهد، في 
في  2013نوفمبر/تشرين الثاني  25-26"، الذي أقيم في آثار توحيد المعايير على االقتصاد العالميحول " الندوة الدولية

 التركية، والذي نظمه العضو الكريم بالمعهد، المعهد التركي للمعايير. اسطنبول، بالجمهورية
 

تحت رعاية رئيس الجمهورية التركية، تيسير الدراسات المعنية  اتم تنظيمهالتي يومين و  تي دامت، الالندوةوكان الهدف من 
اة في تلك المجتمعات بوجه عام، وكذا رفع بخفض الحواجز الفنية أمام التجارة بين البلدان واألقاليم، ورفع مستوى جودة الحي

ن مستوى وعي كل أصحاب المصلحة بتوحيد المعايير. وحلقات عمل حول الموضوعات  ية،حلقات نقاش ت الندوةوتضمَّ
 التالية:
 آثار توحيد المعايير على فرص العمل والتنمية االقتصادية، -
 آثار توحيد المعايير على الكفاءة، -
 لى االبتكار،آثار توحيد المعايير ع -
 آثار توحيد المعايير على القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، -
 توحيد المعايير والحواجز الفنية أمام التجارة األجنبية، -
 توحيد المعايير وحقوق الملكية الفكرية، -
 تقييم تطابق المعايير، -
 إصدار شهادات األغذية الحالل واللوائح ذات الصلة في العالم، -
 ألبنية الخضراء،ا -
 إصدار الشهادات للغابات )أثر الكربون(، -
 توحيد المعايير في مواد اإلنشاء وقطاع اإلنشاء، -
 وممارسات المعايرة في قطاع الصحة، البرمجيات،توحيد المعايير من خالل  -
 توحيد المعايير في النقل، -

 
معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان سالمية كلمة حول "ألقت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإل

إصدار شهادات اعتماد األغذية الحالل وما يتصل بها "، وذلك أثناء حلقة النقاش حول "اإلسالمية ومعايير األغذية الحالل
 ".من لوائح في العالم

 ون اإلسالميبالدول األعضاء في منظمة التعا السياحةالمؤتمر اإلسالمي الثامن لوزراء 
 

الدول ب السياحةشاركت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية في المؤتمر الثامن لوزراء 
. 2013ديسمبر/كانون األول  4-6األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، الذي انعقد في بانجول بجمهورية جامبيا، في 

ا، المدير العام لمكتب المعايير بجامبيا، والعضو الكريم بمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان وقام سعادة األستاذ بابا سيك
 اإلسالمية، بتمثيل األمانة العامة للمعهد.
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 الدورة األربعون لمجلس وزراء الخارجية
 

فق لها في الدورة األربعين لمجلس شاركت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية والوفد المرا
 . 2013ديسمبر/كانون األول  9-11وزراء الخارجية، التي انعقدت في كوناكري، بجمهورية غينيا، في 

 زيارة للمعهد الغيني للمواصفات والمترولوجيا
 

لمعهد الغيني للمواصفات زارت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية والوفد المرافق لها ا
 .2013ديسمبر/كانون األول  11والمترولوجيا، بجمهورية غينيا، في 

 لمنظمة التعاون اإلسالميالشرق األوسط حالل الدورة الثانية لمعرض ومؤتمر 
 

حالل  الدورة الثانية لمعرض ومؤتمروالمعايير للبلدان اإلسالمية في  األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي شاركت
، الذي نظمه مجلس تطوير الحالل ومركز إكسبو الشارقة  2013لعام  الشرق األوسط لمنظمة التعاون اإلسالمي

في الشارقة باإلمارات العربية المتحدة. وتم تقديم معهد التوحيد  2013ديسمبر/كانون األول  16-18وذلك في 
"السبيل لألمام: توفيق المعايير كا في حلقة النقاش حول القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية بوصفه متحدثا ومشار 

 معيار واحد(". -)شعار واحد 
 

وشارك أيضا معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، كما شارك في العام الماضي، في معرض إكسبو الثاني 
رفة تجارة الشارقة والمركز اإلسالمي لتنمية لألغذية الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الذي نظمته غ

 .الدورة الثانية لمعرض ومؤتمر حالل الشرق األوسط لمنظمة التعاون اإلسالميالتجارة، بالتزامن مع 

 زيارة ودية لوزارة الخارجية، الجمهورية التركية
 

ة ودية للسيد كريم ديوان أوغلو، الذي تم تعيينه قامت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية بزيار 
 31حديثا نائبا مؤقتا لإلدارة العامة للشؤون االقتصادية المتعددة األطراف، بوزارة الخارجية بالجمهورية التركية، وذلك في 

 فصيليا.. وتم شرح أنشطة معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية شرحا ت2013ديسمبر/كانون األول 

 زيارة ودية لوزير التنمية بالجمهورية التركية
 

استقبل سعادة الدكتور جودت يلماز، وزير التنمية بالجمهورية التركية، وفد األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير 
لتي شهدها، ومناقشة . وتم شرح أنشطة المعهد وأحدث التطورات ا2013ديسمبر/كانون األول  31للبلدان اإلسالمية في 

 مجال توحيد المعايير والمترولوجيا واالعتماد في دول منظمة التعاون اإلسالمي.
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واستقبل السيد متين إيكر، المدير العام لمكتب تنسيق الكومسيك، وفد األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان 
تم شرح أنشطة المعهد وأحدث التطورات التي شهدها، ومناقشة مجاالت . و 2013ديسمبر/كانون األول  31اإلسالمية، في 

 توحيد المعايير والمترولوجيا واالعتماد في دول منظمة التعاون اإلسالمي. 

 2014أنشطة عام 

 زيارة وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا بالجمهورية التركية
 

والتكنولوجيا بالجمهورية التركية بزيارة مقر معهد التوحيد القياسي  قام معالي الوزير/فكري إيشيك، وزير العلوم والصناعة
،  حيث تم شرح أنشطة معهد التوحيد القياسي والمعايير 2014يناير/كانون الثاني  10والمعايير للبلدان اإلسالمية في 
 للبلدان اإلسالمية شرحا تفصيليا.

  التحاد الغرف وتبادل السلع في تركيازيارة ودية 
 
األمين العام لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية والوفد المصاحب له بزيارة مكتب معالي السيد رفعت  قام

، في اسطنبول بالجمهورية 2014فبراير/شباط  7، في اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا، رئيس حيصارجيكلي أوغلو
معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية وظروف عن  تعريفيةام نبذة التركية. في أثناء االجتماع، قدم األمين الع

توحيد المعايير والمترولوجيا واالعتماد في البلدان األعضاء في منظمة التعاون  األنشطة المعنية بمجال تأسيسه، وآخر 
 اإٍلسالمي.

 تايالندزيارة وفد من 
 

العلمي  تايالندشخصا من كل من مركز  70للبلدان اإلسالمية وفد من حوالي زار مقر معهد التوحيد القياسي والمعايير 
حيث تم عرض  2014أبريل/نيسان  15لمعايير الحالل، وذلك في  تايالندللحالل بجامعة شواللونج كورن، ومن معهد 

امعة شواللونج كورن أنشطة المعهد وشرح التطورات التي شهدها. كما شرح الوفد ظروف إنشاء المركز العلمي للحالل بج
لمعايير الحالل ووظيفتهما وأنشطتهما، وأعرب عن اهتمامه باعتماد معايير معهد التوحيد القياسي والمعايير  تايالندومعهد 

 للبلدان اإلسالمية/منظمة التعاون اإلسالمي؛ ومتى كان ممكنا، االنضمام لعضوية المعهد.

 معايير الصحية"واللوائح وال المهنيةحلقة عمل حول "السالمة 
 

واللوائح  المهنيةحضرت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية حلقة عمل حول "السالمة 
، في 2014مايو/أيار  4والمعايير الصحية"، وألقت كلمة في أثنائها. كما حضر مركز أنقرة حلقة العمل التي انعقدت في 

 ركية.اسطنبول، بالجمهورية الت
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 االجتماع الرابع والعشرون للجنة الدورة للكومسيك
 

شاركت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية في االجتماع الرابع والعشرين للجنة الدورة 
ة التعاون في أنقرة، بحضور المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظم 2014مايو/أيار  6للكومسيك، الذي انعقد في 

اإلسالمي. ناقش الحاضرون في االجتماع إدارة دورة المشروعات للكومسيك، وقائمة األنشطة للمؤسسات ذات الصلة 
 التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، المنشورة على موقع الكومسيك اإللكتروني.

 االجتماع الثالثون للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك
 

ة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية االجتماع الثالثين للجنة المتابعة للكومسيك حضرت األمانة العام
 ، في أنقرة، بالجمهورية التركية.2014مايو/أيار  7-8التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي الذي انعقد في 

 ية واالجتماعيةالدورة السابعة والثالثون للجنة اإلسالمية للشؤون االقتصادية والثقاف
 

، شاركت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية في الدورة السابعة 2014مايو/أيار  10-12في 
والثالثين للجنة اإلسالمية للشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بمقر منظمة التعاون اإلسالمي في جدة، بالمملكة 

 ية.العربية السعود

 االجتماع النصف سنوي لمنظمة التعاون اإلسالمي واألمم المتحدة
 

حضرت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية االجتماع النصف سنوي لمنظمة التعاون 
 20-22طنبول(، في اإلسالمي واألمم المتحدة في مقر مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية )مركز اس

، في اسطنبول بالجمهورية التركية. في أثناء االجتماع، جرى مناقشة وتقرير مسألة الدعم الالزم للحصول 2014مايو/أيار 
على اعتراف دولي بمعايير الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، مع 

المرتبطتين بهيئة  -منظمة الصحة العالمية، ومنظمة األغذية والزراعة  -سسات األمم المتحدة مؤسستين نظيرتين من مؤ 
الدستور الغذائي والمنظمة الدولية للمعايير. وناقش الحاضرون في االجتماع، مناقشة تفصيلية، وقرروا بشأن مشروعات 

سالمية وتطويرها في مجاالت توحيد المعايير، والمترولوجيا، بناء البنية األساسية لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإل
واالعتماد، والسالمة الغذائية، وذلك مع المنظمات التابعة لألمم المتحدة العاملة في هذه المجاالت، وكذا مع منظمة األمم 

 المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 

 تماد التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالميةاجتماع لجنة االع
 

، انعقد االجتماع الرابع للجنة االعتماد التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير 2014مايو/أيار  28إلى  26في الفترة من 
منظمة إقليمية واحدة )الجهاز العربي للبلدان اإلسالمية، وكذا اجتماعات فرق العمل التابعة لها، بمشاركة سبعة بلدان و 

 لالعتماد( في أنطاليا، بالجمهورية التركية.
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في أثناء هذه االجتماعات، جرى مناقشة/اختيار النماذج المقترحة آللية االعتماد، وتقييم وتخطيط الدراسات الواجب القيام 

 بها لتفعيل نظام االعتماد.

 التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالميةاالجتماع الثامن ألعضاء مجلس إدارة معهد 
 

، 2014يونيو/حزيران  2انعقد االجتماع الثامن ألعضاء مجلس إدارة معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية في 
 في إسالم آباد بجمهورية باكستان اإلسالمية، حيث استضافته هيئة باكستان للمعايير ومراقبة الجودة.

 
االجتماع جمهوريتا السودان والسنغال بصفة المراقب. كما حضر االجتماع األمانة العامة لمنظمة التعاون  وحضر

 اإلسالمي، ومكتب تنسيق الكومسيك.

 االجتماع السادس للجمعية العمومية 
 

، 2014يونيو/حزيران  3انعقد االجتماع السادس للجمعية العمومية لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية في 
في إسالم آباد بجمهورية باكستان اإلسالمية، حيث استضافته هيئة باكستان للمعايير ومراقبة الجودة. بعد تالوة بعض آيات 

 من القرآن الكريم، قام السيد خلوصي شنتورك، رئيس مجلس إدارة المعهد بالترحيب بالوفود.
 

د حميد، الوزير الفدرالي للعلوم والتكنولوجيا، بجمهورية باكستان اإلسالمية. وتالها وألقى الكلمة االفتتاحية معالي السيد/زاه
كلمة السيد خلوصي شنتورك، رئيس مجلس اإلدارة، والسيد فوزي ه. حكيم، نائب رئيس مجلس اإلدارة ونائب محافظ الهيئة 

 السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
 

 ياد أمين مدني، األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، التي قام بتالوتها السيد غالم حسينثم أتبعتها رسالة معالي السيد إ
 إدارة الشؤون االقتصادية لمنظمة التعاون اإلسالمي.ب، مدير دارزي

 
وحضر اجتماع الجمعية العمومية، بصفة مراقب، ممثلون عن منظمة المعايير التابعة لمجلس التعاون الخليجي، ومنظمة 

)مقر(  لمعايير اإلقليمية لجنوب آسيا، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية بنجالديش الشعبية، وجمعية علماء اإلسالم ا
ووزارة الخارجية للجمهورية التركية. كما حضر بصفة المراقب ممثلون عن منظمة التعاون اإلسالمي ومكتب  ميانمار،

 تنسيق الكومسيك.

ياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية مذكرة تفاهم بين معهد التوحيد الق
 والتعدين

 
، تم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية والمنظمة 2014يونيو/حزيران  14في يوم 

 ايلي، بأنقرة، الجمهورية التركية.جكو -يبزيالعربي للتنمية الصناعية والتعدين في مقر المعهد التركي للمعايير في ج
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ووقع علي المذكرة السيد خلوصي شنتورك، رئيس مجلس إدارة معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، والسيد 

 محمد بن يوسف، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
 

 حسن أكيوز، نائب رئيس مجلس األعمال العربي التركي ورئيسه التنفيذي. وقد صاحب السيد محمد بن يوسف السيد

 الدورة الواحدة واألربعون لمجلس وزراء الخارجية
 

شاركت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية والوفد المرافق لها في الدورة الواحدة واألربعين 
 ، في جدة بالمملكة العربية السعودية.2014يونيو/حزيران  18-19ي انعقدت في لمجلس وزراء الخارجية، الت

اجتماع اللجنة الفنية األولي لقضايا األغذية الحالل، واجتماع اللجنة الثانية لقضايا مستحضرات التجميل 
 الحالل

 
ية، وهما اللجنة الفنية األولى لقضايا انعقد اجتماعا اللجنتين الفنيتين لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالم

في دبي،  2014يونيو/حزيران  23-26واللجنة الفنية الثانية لقضايا مستحضرات التجميل الحالل، في  ،األغذية الحالل
 باإلمارات العربية المتحدة.

 
العامة لمعهد التوحيد ، األمانة 2014يونيو/حزيران  23-24وشارك في اجتماع اللجنة الفنية األولى، الذي انعقد في 

القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، ومجمع الفقه اإلسالمي )بوصفه هيئة اتصال(، والجمهورية التركية، واإلمارات العربية 
المتحدة، وجمهورية إيران اإلسالمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية باكستان اإلسالمية، والجمهورية التونسية، 

 السودان، والمملكة المغربية. وجمهورية
 

، األمانة العامة لمعهد التوحيد 2014يونيو/حزيران  25-26كما شارك في اجتماع اللجنة الفنية الثانية، الذي انعقد في 
القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية )بوصفها هيئة اتصال(، والجمهورية التركية، واإلمارات العربية المتحدة، وجمهورية 

ان اإلسالمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية باكستان اإلسالمية، والجمهورية التونسية، وجمهورية السودان، إير 
 والمملكة المغربية.

 2014قمة اليابان للحالل 
 

ليابان حضر رئيس مجلس إدارة معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، بصحبة وفد من األمانة العامة، قمة ا
في  2014أغسطس/آب  4األولى للحالل التي نظمتها مؤسسة اليابان لتنمية الحالل، ومجلس تنمية الحالل، وذلك في 

 بلدا ومنظمة دولية. 20طوكيو، باليابان، بمشاركة 
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ئيسي لقمة وكان معالي السيد منابو سكاي، نائب وزير األراضي والبنية األساسية والنقل والسياحة باليابان، الضيف الر 
 .2014اليابان للحالل 

 
ألقى السيد خلوصي شنتورك، رئيس مجلس إدارة معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، كلمة افتتاحية في قمة 

ضا اليابان األولى للحالل، كما قدم فريق من موظفي األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية عر 
 في الجلسة التي أقيمت حول سوق الحالل العالمي، وفوائد شهادات الحالل. 

 
 وتضمنت قمة اليابان للحالل الجلسات األربع التالية المعنية بقضايا الحالل:

 ،العالجيةسياحة الحالل والضيافة، بما فيها سياحة الحالل  -
 سوق الحالل العالمي وفوائد شهادات الحالل، -
 مكونات األغذية الحالل، -الحالل اللحوم والدواجن  -
 التمويل المالي. -

المنظمة العربية للتنمية -االجتماع التنسيقي الثاني لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية
 الصناعية والتعدين

 
عايير للبلدان ، بين معهد التوحيد القياسي والم2014أغسطس/آب  25حضر االجتماع التنسيقي الثاني الذي انعقد في 

اإلسالمية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، رئيس مجلس إدارة معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان 
 اإلسالمية، بصحبة وفد من األمانة العامة في مقر المنظمة بالرباط، المملكة المغربية.

 
في مجاالت تعاون؛ مثل: المعايير واللوائح التقنية، وأنظمة تقييم  وقد خرج االجتماع بنتائج مثمرة، تضمنت مناقشة التعاون

التطابق في المعايير، والمترولوجيا، واالعتماد )التعاون الممكن بين الجهاز العربي لالعتماد( ولجنة االعتماد التابعة لمعهد 
ابق في المعايير، باعتباره نقطة انطالق التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية. وتقرر عقد مؤتمر حول تقييم التط

في المغرب، بمشاركة معهد التوحيد القياسي  2014للتنسيق فيما بينهما، وذلك في األسبوع األخير من أكتوبر/تشرين األول 
 والمعايير للبلدان اإلسالمية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

 التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالميةاجتماع لجنة االعتماد التابعة لمعهد 
 

، حيث 2014سبتمبر/أيلول  9-11انعقد االجتماع الخامس للجنة االعتماد في اسطنبول، بالجمهورية التركية، وذلك في 
اء في استضافته األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية. وحضر االجتماع ممثلو الدول األعض

 لجنة االعتماد التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية:
 

 مركز دبي العتماد تقييم المطابقة (1
 مركز إيران الوطني لالعتماد (2
 التركية االعتمادوكالة  (3
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 معهد المعايير في البوسنة والهرسك (4
 مجلس االعتماد التونسي (5
 المجلس الوطني لالعتماد، مصر (6
 اد البنجالديشيمجلس االعتم (7
 المجلس الباكستاني الوطني لالعتماد  (8
 اللجنة السعودية لالعتماد (9

 الهيئة الوطنية لالعتماد، إندونيسيا (11
 

وحضر االجتماع بصفة المراقب كل من المعهد التركي للمعايير، والهيئة السودانية للمواصفات والمعايير، ووكالة المعايير 
دارة التجا دارة والجودة )الكاميرون(، وا  رة للجمهورية التركية في شمال قبرص، والمعهد الجزائري لتوحيد المعايير، وا 

المواصفات وتعزيز الجودة )موريتانيا(، والجهاز العربي لالعتماد، ووزارة االقتصاد بالجمهورية التركية، واألمانة العامة 
 لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية.

 
تماد النموذج الهيكلي لالعتماد في منطقة البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وغير األعضاء أتمت لجنة االع

على حد سواء؛ مع التركيز تحديدا على المنتجات الحالل. كما تم االنتهاء من اختصاصات لجنة االعتماد. وجرى التخطيط 
مي االعتماد. وعليه، فإن اجتماع لجنة االعتماد التالي مخطط ألنشطة لجنة االعتماد، واجتماعها التالي، وكذا تدريب مقيِّ 

 في دبي، باإلمارات العربية المتحدة، ويليه برامج تدريب المقيِّمين. 2014انعقاده في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 

 منتدى هانوفر لألغذية
 

بلدان اإلسالمية في منتدى هانوفر لألغذية، بصفة شارك فريق من موظفي األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير لل
في  2014سبتمبر/أيلول  25المتحدثين. وقد نظمت الوزارة الفدرالية للغذاء والزراعة، في ألمانيا، المنتدى الذي أقيم في 

 هانوفر، ألمانيا.

 2014منتدى سراييفو للحالل 
 

والمعايير للبلدان اإلسالمية بإلقاء كلمة وتقديم عرض في منتدى  قام فريق من موظفي األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي
 في سراييفو بالبوسنة والهرسك. 2014سبتمبر/أيلول  26، الذي أقيم في 2014سراييفو للحالل 

 األنشطة المتواصلة والمخطط لها
 

مية. خالل العام الماضي، تم ستستمر أنشطة اللجان الفنية التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسال (1
التركيز على المجاالت التي تساعد على إنشاء لجان فنية جديدة )مثل السالمة والصحة المهنية، وأمن تكنولوجيا 

بعد اللجان الفنية السبع التابعة لمعهد التوحيد  تغِطهاالمعلومات، والمعامالت المصرفية والتمويل الحالل( لم 
 دان اإلسالمية.القياسي والمعايير للبل



28 
 

 
أنشأت لجنة االعتماد التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية خطة اعتماد، وستعمل على تنفيذ  (2

النظام والحصول على اعتراف دولي لالعتماد، مع التركيز خاصًة على منتجات الحالل. وتخطط لجنة االعتماد، 
ريبية الالزمة لمراجعي ومقيِّمي االعتماد، ليتم تدريبهم وفقا لمعايير الحالل تماشيا مع أهدافها، عقد الدورات التد

 لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، والمعايير الدولية.
 

ة فيما بين البلدان تأسست لجنة المترولوجيا، وبدأت القيام بأنشطتها بهدف توحيد المترولوجيا واالختبارات المعملي (3
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 
ويخطط معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية عقد المزيد من الدورات التدريبية وحلقات العمل للبلدان  (4

لدان اإلسالمية األقل نموا، باعتبار ذلك خطوة لمتابعة حلقة العمل التي نظمها معهد التوحيد القياسي والمعايير للب
، التي انعقدت "بناء وتعزيز قدرات توحيد المعايير، والمترولوجيا، واالعتماد في الدول األعضاء األقل نموا"حول 

-في مقر المركز التركي ألبحاث العلوم والتكنولوجيا في جيبزي 2014مايو/أيار  7-10لتلك البلدان في 
أنقرة، بالجمهورية التركية. وبغية مواصلة تعزيز قدرات توحيد ايلي، وفي مقر المعهد التركي للمعايير في جكو 

المعايير والمترولوجيا وشهادات االعتماد، والدراية الفنية للعاملين الفنيين/المعنيين، من المخطط تقديم مشروع 
 إلدارة دورة المشروعات إلى الكومسيك )؟(. 

 
معايير منظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد من المخطط عقد حلقة عمل و/أو تدريب العتماد واستخدام  (5

 القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية.
 

 من المخطط عقد حلقات عمل و/أو تدريب بمشاركة اللجان الفنية وتشكيل المعايير. (6
 

 تشجيع الدول األعضاء في معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية على عقد حلقات عمل و/أو دورات (7
تدريبية للمراجعين المعنيين بمعايير الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان 

 اإلسالمية.
 

من المخطط القيام بأنشطة تهدف إلى تعزيز مستوى الوعي بمعايير الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد  (8
، واالعتراف بها، واتباعها، باعتبارها معايير دولية. وذلك أمر حيوي التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية

 للقضاء على الحواجز الفنية التي تعيق التجارة الدولية.
 

تِّباع معايير منظمة ال الحاجة الملحةستواصل األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية التأكيد على 
معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، حيث تتساوى متطلبات المسلمين للحالل في كل دول التعاون اإلسالمي/

 العالم، وقد يتسبب تباين المعايير في مخالفة اتفاقيات الحواجز الفنية أمام التجارة.
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 الخالصة
 

الكثير من التطورات  جرى تنفيذمية، حيث نشاطا في عمل معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسال 2014شهد عام 
في  2014يونيو/حزيران  3-4واالجتماع السادس للجمعية العمومية في  ،واألنشطة. انعقد االجتماع الثامن لمجلس اإلدارة

م تكما  .من البلدان األعضاء في بلد آخر يتم عقدهماإسالم آباد، بجمهورية باكستان اإلسالمية، حيث كانا أول اجتماعين 
توقيع مذكرة تفاهم بين معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في 

 التعاون في المجاالت المشتركة. توثيق، من أجل 2014يونيو/حزيران  14
 

في اللجان الفنية، من أجل وضع المعايير  تم إنشاء اللجان الفنية، ولكن يجب زيادة المشاركة الفاعلة من جانب األعضاء
 ومراجعتها واتباعها.

 
وركزت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية اهتمامها على طريقة عمل لجنة االعتماد من أجل 

لتوحيد القياسي والمعايير على معايير منظمة التعاون اإلسالمي/معهد ا القائمةالحصول على اعتراف بشهادات الحالل 
 للبلدان اإلسالمية في جميع أنحاء العالم.

 
تأسست لجنة المترولوجيا وبدأت القيام بأنشطتها بهدف توحيد المقاييس واالختبارات المعملية فيما بين البلدان األعضاء في 

 اسي والمعايير للبلدان اإلسالمية.منظمة التعاون اإلسالمي. وكان ذلك هدفا من األهداف الرئيسية لمعهد التوحيد القي
 

، إلى إعداد ونشر سلسلة من معايير للحالل أدى الطلب الكبير من قطاع الصناعة والمستهلكين، لوضع معايير مشتركة
األغذية الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية. وقام العضو األول بمعهد 

د القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، وهو المعهد التركي للمعايير بالجمهورية التركية، باعتماد معايير منظمة التوحي
 المعهد التركي للمعايير قامالتعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية اعتمادا رسميا؛ وعليه، 

االتفاقية بين معهد التوحيد القياسي والمعايير الثالثة الماضية، كما وقع على وثيقة "شهادات االعتماد في األعوام  بإصدار
للبلدان اإلسالمية والدول األعضاء من أجل توزيع وبيع معايير منظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير 

شهادة حالل وفقا للمعيار  200فترة وجيزة، أكثر من  ". كما أصدر بالفعل المعهد التركي للمعايير، وفيللبلدان اإلسالمية
األول لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية. أخبرت دولة فلسطين مؤخرا أنها قد 

 مية.اعتمدت رسميا معايير الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسال

 التوصيات 
 

تتوقع األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية من كل أعضاء المعهد )واألفضل من كل  (1
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بعد إكمال إجراءات العضوية(  اتِّباع المعايير القائمة لمنظمة 

اسي والمعايير للبلدان اإلسالمية لتصبح معاييرهم الوطنية، كما تتوقع منهم التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القي
إطالق أنشطة االعتماد من أجل دعم آلية للمعايير واالعتمادات المشتركة فيما بين الدول األعضاء في منظمة 
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ع الدول األعضاء في معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلس المية على االنضمام التعاون اإلسالمي. وتشجَّ
لبرنامج جهات إصدار شهادات االعتماد فور البدء في نشاطه، وبعد االنتهاء من عملية اعتماد معايير منظمة 
التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، باعتبارها المعايير الوطنية للحصول على 

منظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية  اعتراف بشهادات الحالل وفقا لمعايير
 في جميع أنحاء العالم.

 
تضطلع اللجان الفنية بدور مهم لصياغة معايير جديدة لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير  (2

بنية األساسية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون التي ستعود بالنفع لتحسين التجارة والو للبلدان اإلسالمية، 
أمرا حيويا من أجل  ،ونظرائها في اللجان التي اختارتها ،اإلسالمي. ُتعتبر المشاركة الفاعلة للدول األعضاء كافة

سي قيام اللجان الفنية بوظائفها المحددة. تود األمانة العامة التأكيد على أن العمل الفعلي لمعهد التوحيد القيا
والمعايير للبلدان اإلسالمية سيتم في هذه اللجان، وتشجع بقوة أعضاء المعهد وكذا األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي على المشاركة والمساهمة في العمل الفني للمعهد، باستخدام حقهم في التصويت و/أو إبداء مالحظاتهم 

ة فيها وخبرات أوسع من غيرهم. كما يرحَّب أيضا بالبلدان في المجاالت التي يرون أنهم يتمتعون بقدرات فنية قوي
 .مراقبغير األعضاء ترحيبا قويا كي تسهم في عمل اللجان الفنية، بصفة 

 
تدعو كذلك األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية جهات المترولوجيا الوطنية لدى  (3

 اإلسالمي لالنضمام لعضوية لجنة المترولوجيا، وتحثها على ذلك.الدول األعضاء في منظمة التعاون 
 

تدعو كذلك األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية جهات االعتماد الوطنية لدى الدول  (4
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لالنضمام لعضوية لجنة االعتماد، وتحثها على ذلك.
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