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 الغرض من التقرير
 

وما استجد من تطورات والمقاييس للدول اإلسالمية وأنشطته يقدم هذا التقرير معلومات أساسية حول معهد المواصفات 
 .2015 رئيسية في عام

 مقدمة
 

يهدف معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، وهو إحدى المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، وباعتباره 
عداد مواصفات جديدة، آلية رصينة معنية بتوفيق المواصفات فيما بين الدول األعضاء في منظمة ا لتعاون اإلسالمي وا 

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

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

كما يهدف معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية إلى توحيد أنشطة المقاييس واالختبارات المعملية وتوحيد 
ب والدعم الفني في مجال توحيد المواصفات والمقاييس المواصفات فيما بين الدول االعضاء، وتوفير التعليم والتدري

 واالعتماد.

 تاريخ معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية
 

، التي 1984في الدورة األولى للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري )الكومسيك( لمنظمة التعاون اإلسالمي في 
مشاركون على ضرورة قيام الهيئات المعنية بتوحيد المواصفات في البلدان انعقدت برئاسة فخامة الرئيس التركي، أكد ال

 األعضاء، بالتوفيق بين مواصفاتها الوطنية بغرض إزالة العوائق التقنية أمام التجارة؛ ومن ثم، تنمية التجارة فيما بينها.
 

. وبناًء على 1997إلى  1985ا( من اجتماع 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 
التوحيد القياسي والمعايير إلى الكومسيك في دورتها الثانية عشر، وتقرر حينئذ تغيير اسم المنظمة ليصبح "معهد القياسي 
 اإلسالمية".للبلدان  والمعايير

 
وعقب الدورة الثانية عشر للكومسيك، أرسلت المنظمات األعضاء مالحظاتها، حول مسودة النظام األساسي، إلى المعهد 

 1-4واألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي. وخالل الدورة الثالثة عشرة للكومسيك، التي انعقدت في  التركي للمواصفات
في اسطنبول، تقرر مراجعة مسودة النظام األساسي لمعهد المواصفات والمقاييس للدول  1997نوفمبر/تشرين الثاني 

 فقا لآلراء التي أبدتها البلدان األعضاء. اإلسالمية، فيما يتعلق بكل من المحتويين الفني والقانوني، و 
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في أنقرة، بمشاركة الخبراء  1998مارس/آذار  24-26وفي إطار هذا القرار، انعقد اجتماع فريق الخبراء الثامن في 

الممثلين لهيئات توحيد المواصفات، ونائب األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، ورئيس مستشاري منظمة التعاون 
مي للشؤون القضائية.  خالل هذا االجتماع، أعيد كتابة مسودة النظام األساسي وفقا رآراء البلدان األعضاء، والقواعد اإلسال

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

 أجل اعتمادها.
 

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

 منظمة إقليمية لتوحيد المواصفات. الرسمي لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، باعتبارهالعمل 
 

 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  10ثم دخل النظام األساسي حيز التنفيذ، بعد استيفاء شروط التصديق عليه من 

 . 2010اإلسالمي، في مايو/أيار 
 

ي منظمة التعاون اإلسالمي التي انضمت إلى عضوية المعهد ، بلغ عدد الدول األعضاء ف2015وفي أكتوبر/تشرين األول 
 دولة. 32

 األهداف
 

 األهداف الرئيسية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية هي:

ما تتعرض له التجارة فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون  القضاء علىمواصفات توفيقية من أجل  وضع( 1
 ة.اإلسالمي من آثار سلبي

مواصفات لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، بهدف تمكين الدول األعضاء  إعداد( 2
 في منظمة التعاون اإلسالمي من تعظيم استفادتها من المزايا االقتصادية لهذه المواصفات.

فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون  المواصفاتوتوحيد أنشطة المقاييس واالختبارات المعملية،  توحيد( 3
 اإلسالمي.

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

 للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.إنشاء خطة اعتماد  (5
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 أنشطة توحيد المواصفات

 اللجان الفنية
ساسية للجنة الفنية هو وضع مواصفات منظمة التعاون اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، المهمة األ

وصون هذه المواصفات بصورة منهجية، وفقا لألنشطة ذات الصلة وفي إطار محدد للعمل )على سبيل المثال: اللجنة الفنية 
 لك من قضايا(. القضايا المتعلقة باألغذية الحالل، وغير ذ -األولى

 
 تأسست اللجان التالية في أثناء انعقاد االجتماع الرابع لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية:

ُأنشئت اللجنة الفنية األولى المعنية بقضايا األغذية الحالل، والتابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول  (1
ألغذية الحالل لمنظمة التعاون مواصفات االثالثة ل السلسلةعة اإلسالمية، وهي تعمل ارآن على مراج

 اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية.
، والتابعة لمعهد المواصفات والمقاييس ُأنشئت اللجنة الفنية الثانية المعنية بقضايا مستحضرات التجميل الحالل (2

مستحضرات مواصفات الرابعة ل السلسلةط اإلرشادية العامة: الخطو للدول اإلسالمية، وتعمل ارآن على صياغة 
التجميل والرعاية الشخصية الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية: 

 خطوط إرشادية عامة.
يلزم من وثائق، وخطط،  تعمل ارآن على إعداد ما اللجنة الفنية الثالثة المعنية بالقضايا المتعلقة بموقع الخدمات، (3

 وما إلى ذلك.
 تعمل ارآن على إعداد ما يلزم من وثائق، وخطط، وما إلى ذلك. اللجنة الفنية الرابعة المعنية بالطاقة المتجددة، (4

 
 

، تعمل ارآن على إعداد مواصفات للسياحة في اللجنة الفنية الخامسة المعنية بالسياحة والخدمات ذات الصلة (5
 اون اإلسالمي.بلدان منظمة التع

تعمل ارآن على إعداد مواصفات مشتركة للقطن، بما يتماشى اللجنة الفنية السادسة المعنية بالعمليات الزراعية،  (6
 مع خطة عمل القطن الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي.

حالل، من أجل تعمل أيضا ارآن على إعداد مواصفات مشتركة للوجستيات الاللجنة الفنية السابعة المعنية بالنقل،  (7
 بدًءا بالمزرعة ووصواًل للمستهلك النهائي. -حماية سلسلة اإلمداد 

 
 ، وهما:2015وُأنشئت مؤخرا لجنتان فنيتان، في الربع األخير من عام 

 
 اللجنة الفنية الثامنة المعنية بالجلود ومواد الدباغة (8
 اللجنة الفنية التاسعة المعنية بالنسيج والمنتجات ذات الصلة (9

 
على مراجعة سالسل المواصفات الحالل لمنظمة التعاون اللجنة الفنية األولى المعنية بقضايا األغذية الحالل  لتعم

 اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية. وتم االنتهاء من مسودة نطاق عمل اللجنة وخطتها.
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فرق العمل مهام إلى  في اإلمارات العربية المتحدة، ُأسند، 2013في اجتماع اللجنة الثالث، الذي انعقد في مارس/آذار و 
ويجرى مراجعة ما هو قائم منها  ؛متعلقة بمواصفات منظمة التعاون اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية

المعلومات كما هو موضح أدناه  )سلسلة مواصفات األغذية الحالل( في ضوء احتياجات السوق الحالية، وبناًء على 
 المستمدة من أصحاب المصلحة، وبما يتفق وأحدث اللوائح المعمول بها:

 
، الخطوط 2011سلسلة المواصفات األولى لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية: • 

، ISO 22005، وISO 22000، وCODEXاإلرشادية العامة حول األغذية الحالل )استنادا إلى الدستور الغذائي 
 وقواعد الفقه اإلسالمي(،

، الخطوط 2011سلسلة المواصفات الثانية لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية: • 
 ISO/IEC، وISO/IEC 17021، وISO/IEC 17020اإلرشادية للجهات المصدرة لشهادات الحالل )استنادا إلى 

 ، وقواعد الفقه اإلسالمي(،ISO/TS 22003، و17025
، الخطوط 2011سلسلة المواصفات الثالثة لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية: • 

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

 
في دبي، باإلمارات العربية المتحدة،  2013نوفمبر/تشرين الثاني  16-17نعقد االجتماع الرابع للجنة الفنية األولى في ا

يران، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، وتونس، وتركيا، واإلمارات العربية  بمشاركة البوسنة والهرسك، والكاميرون، وا 
تأنف الحاضرون مراجعة سلسلة المواصفات األولى لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد المتحدة. وفي أثناء االجتماع، اس

 المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، في ضوء التعليقات التي أبدتها الدول األعضاء.
 

ضية لرد على األسئلة المعلَّقة حول قلوتم إعادة هيكلة فرق العمل التي سبق تشكيلها، حيث أضيف لها مجموعات عمل 
األغذية الحالل، وذلك بالتعاون مع مجمع الفقه اإلسالمي الدولي؛ ومن بين هذه القضايا، صعق الحيوانات بالكهرباء، 

 واإلضافات الغذائية، وما شابه ذلك. 
 

مراجعة عمل سلسلتي المواصفات الثانية والثالثة لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس للدول أما 
 إلى فريق العمل المشترك ولجنة االعتماد. ، فقد ُأسندتميةاإلسال

 
في دبي، باإلمارات العربية المتحدة. ويستمر  2014يونيو/حزيران  23-24انعقد االجتماع الخامس للجنة الفنية الثانية في 

سلتها الدول قدم األعضاء العروض، وُجمعت األسئلة التي أر  ؛ حيثالعمل على مراجعة سالسل المواصفات الحالل
وهي األسئلة  ؛لتقديمها لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،األعضاء في اللجنة الفنية األولى حول المسائل الفقهية اإلسالمية

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي للرد إلى التي تم مناقشتها باستفاضة وتقييمها في االجتماع. ثم ُأرسلت األسئلة المجمَّعة 
عضاء في اللجنة الفنية األولى مشروع الدستور الغذائي لمواصفات الحالل، واتفقوا على أن يشجعوا عليها. كما ناقش األ

دعم مواصفات معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، لتصبح مواصفات الدستور الغذائي، وطلبوا من األمانة العامة 
 ر الغذائي بشأن هذا الموضوع. للمعهد أن تقوم باالتصاالت الرسمية الالزمة مع هيئة الدستو 
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مقر المجمع في جدة، بالمملكة ب، 2015فبراير/شباط  11-12انعقد اجتماع خبراء مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في 
العربية السعودية، حيث تناول الخبراء ما طرحته الدول األعضاء في اللجنتين الفنيتين األولى والثانية من أسئلة حول 

اإلسالمية المتعلقة بالحالل. وُأعدت مسودة األسئلة لتقديمها أمام الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر مجمع الفقه المسائل الفقهية 
 اإلسالمي الدولي.

 
، في الكويت، 2015مارس/آذار  22-25وقد انعقدت الدورة الثانية والعشرون لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في 

وعدد من علماء الفقه من المجتمعات المسلمة في البلدان  ،في منظمة التعاون اإلسالميبمشاركة ممثلي الدول األعضاء 
طرح "أسئلة اللجنتين الفنيتين األولى والثانية"، وقضية  اتغير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وفي أثناء جلس

جنتان، مع أخذ المذاهب اإلسالمية المختلفة في "االستحالة واالستهالك"، ناقش المشاركون مسودة اإلجابات التي أعدتها الل
طلبت الجمعية العامة لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي من لجنة الخبراء أن في الجلسة الختامية، االعتبار. وبعد المناقشة، 

ه اإلسالمي الدولي، تعيد تقديم اإلجابات على "أسئلة اللجنتين الفنيتين األولى والثانية" في الدورة المقبلة لمؤتمر مجمع الفق
بعد مراجعتها ودراستها بمزيد من التفصيل، نظرا لما يشكله هذا الموضوع من أهمية بالغة. وتم اعتماد مسودة القرارات 
المعنية بقضية "االستحالة"، مع بعض التغييرات الطفيفة التي ُأدخلت عليها بعد المناقشة، وتقرر التعمق في دراسة قضية 

 ر قرار بشأنها."االستهالك" إلصدا
 

ومع أخذ هذه التطورات في االعتبار، ستقوم اللجنتان الفنيتان األولى والثانية بإعداد مسودة اللجنة للمواصفات ذات الصلة، 
بما يتماشى مع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي، ومع قرارات لجنة الخبراء. ثم يتم 

تسجيلها باعتبارها وذلك ل ،جنة إلى قسم توحيد المواصفات بمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالميةإرسال مسودة الل
كي تنظر فيها كل الدول األعضاء في معهد ها التسجيل، تقوم إدارة توحيد المواصفات بتقديم بعدو  ؛مسودة للمواصفات

 المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية.
 

على صياغة مواصفات مستحضرات التجميل الثانية المعنية بقضايا مستحضرات التجميل الحالل  اللجنة الفنية تعمل
تم ، حيث 2013انعقد االجتماع الثاني للجنة في مارس/آذار و الحالل. وتم تحديد نطاق عمل اللجنة وخطة عملها. 

الحالل والعناية الشخصية: خطوط االنتهاء من مقترحات جديدة لبنود العمل ودمجها في وثيقة "مستحضرات التجميل 
 استكمال صياغة مسودة العمل.بهدف  ؛ وعليه، تشكَّل فريق عمل للصياغة"إرشادية عامة

 
في كونيا، بالجمهورية التركية، بمشاركة إيران،  2013نوفمبر/تشرين الثاني  7في  الفنية الثانية انعقد االجتماع الثالث للجنة

ربية السعودية، والسودان، وتونس، وتركيا، واإلمارات العربية المتحدة، ومجمع الفقه اإلسالمي وليبيا، وفلسطين، والمملكة الع
الدولي. وواصلت اللجنة صياغة مسودة العمل حول "مستحضرات التجميل الحالل ومنتجات العناية الشخصية: خطوط 

اإلسالمي الدولي  هنظر ممثلي مجمع الفق إرشادية عامة"، وذلك في ضوء التعليقات التي أبدتها الدول األعضاء، ووجهة
معنية بالمكونات، والتغليف، وبطاقات التصنيف الالصقة،  ،عملللشكلت اللجنة ثالث مجموعات و حول القضايا الفقهية. 

والشكاوى، وأساليب االختبارات؛ وستعمل مجموعات العمل تحت إشراف فريق العمل المعني بصياغة مسودة العمل حول 
 تحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية: خطوط إرشادية عامة".ـمشروع "مس
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في دبي، باإلمارات العربية المتحدة. وتم تقديم  2014يونيو/حزيران  25-26انعقد االجتماع الرابع للجنة الفنية في 
هد المواصفات العروض للمساعدة في عملية صياغة المواصفات. وأعرب أحد األعضاء أن اللجان الفنية التابعة لمع

والمقاييس في الدول اإلسالمية تتحمل المسؤولية )من خالل نشاط توحيد المواصفات( لتجنب االستغالل التجاري/إساءة 
مصلحة المستهلك. وقدم الدائمة لحماية توفير الاستخدام مصطلح "حالل"، ولضمان احتفاظ مفهوم الحالل بمعناه األصيل و 

 ،ة التي أرسلتها الدول األعضاء في اللجنة الفنية الثانية حول مسائل الفقه اإلسالمياألعضاء العروض، وُجمعت األسئل
وهي األسئلة التي تم مناقشتها باستفاضة وتقييمها في االجتماع. ثم ُأرسلت  ؛مجمع الفقه اإلسالمي الدوليإلى لتقديمها 

 مجمع الفقه اإلسالمي الدولي للرد عليها.إلى األسئلة المجمَّعة 
 

ا سبق شرحه فيما يتعلق بآخر التطورات التي شهدتها اللجنة الفنية األولى، طلبت الجمعية العامة لمجمع الفقه وكم
اإلسالمي الدولي من لجنة الخبراء، بعد المناقشات التي تمت في الجلسة الختامية، أن تعيد تقديم اإلجابات على "أسئلة 

رة المقبلة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، بعد مراجعتها ودراستها بمزيد من اللجنتين الفنيتين األولى والثانية" أمام الدو 
 التفصيل، نظرا لما يشكله هذا الموضوع من أهمية بالغة.

 
، في 2012للجنة في عام األخير جتماع االانعقد  - اللجنة الفنية الثالثة المعنية بالقضايا المتعلقة بموقع الخدمات

م نطاق عمل اللجنة وخطة عملها؛  غير أن رئيس اللجنة أعرب عن قلقه الشديد بأن يكون نطاق عمل أنطاليا. وجرى تقدي
اللجنة أوسع من أن تستوعبه لجنة فنية. وسيتم مناقشة هذه القضية واالنتهاء منها مع إدارة توحيد المواصفات، في ضوء 

 التعقيبات المقدَّمة من أعضاء اللجنة.
 

، في أنطاليا. 2012انعقد االجتماع األخير للجنة في عام  -المعنية بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة  اللجنة الفنية الرابعة
بأي  ،وال أمانتها العامة ،لم تقم رئاسة لجنة الطاقة المتجددةو وتم تحديد اسم اللجنة ونطاق عملها، وتعيين األمانة العامة. 

 .2014به ذلك( خالل عام أعمال )عقد اجتماعات، إعداد خطة العمل، وما شا

التابعة  ،انعقد االجتماع الثاني للجنة الفنية الخامسة - اللجنة الفنية الخامسة المعنية بالسياحة والخدمات ذات الصلة
، في كونيا بالجمهورية التركية؛ بمشاركة 2013نوفمبر/تشرين الثاني  9في  ،لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية

في أثناء االجتماع، ناقش المشاركون في اللجنة مسودة نطاق و تونس، وتركيا، ومجمع الفقه اإلسالمي الدولي. السودان، و 
بناًء على ما خرجت به و العمل وخطته التي سبق توزيعها، واتفقوا على تقديم الوثائق إلى األعضاء عن طريق المراسلة. 

عمل ئة االتصال التي تم تعيينها مؤخرا، قررت اللجنة البدء في ، وهيحول الجهات المرجعية الممكنةاللجنة من مناقشة 
بشأن متطلبات الحالل الممكنة للخدمات الفندقية والسياحية، وذلك إلعداد مقترح جديد ببنود العمل. وفيما يتعلق  تمهيدي

 إلى ذلك.بهذا القرار، ُأسند لألعضاء مهام، مثل ترجمة الوثائق، والبحث في المؤلفات ذات الصلة، وما 

اتفقت اللجنة، في اجتماعها المنعقد في أنطاليا، على تغيير اسمها  -اللجنة الفنية السادسة المعنية بالعمليات الزراعية 
من "العمليات الزراعية" إلى "المنتجات الزراعية" التي تخضع لموافقة إدارة توحيد المواصفات.  وتم دعوة أعضاء اللجنة 

اتصالها في اللجنة الفنية السادسة إلى األمانة العامة للجنة. كما ُأعد نطاق عمل اللجنة وخطة  لتقديم نموذج تسجيل نقاط
 عملها المقترحة.
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وتضطلع اللجنة بالعمل الذي كلفت منظمة التعاون اإلسالمي أن يقوم به معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، 
 مواصفات عالمية للقطن في منظمة التعاون اإلسالمي. لتحديد نظم تصنيف القطن بالدول األعضاء، ووضع

لتترأس  ،من المعهد التركي للمواصفات ،نارسالن"جاجرى تعيين السيدة "جامزي  -اللجنة الفنية السابعة المعنية بالنقل 
 . ذات الصلة حيث جرى إطالعها على كل الوثائق السابقة ؛األمانة العامة للجنة

، بعد الحصول على 2015ُأنشئت اللجنة في الربع األول من عام  - معنية بالجلود ومواد الدباغةاللجنة الفنية الثامنة ال
 دائمةدوال أعضاء  اعتبارهاموافقة والتزام عدد كاٍف من الدول األعضاء في معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، ب

 ( .مراقبان وعضوان دائمونأعضاء  7. عضو مؤيد، وعضو واحد معارض، وعضو واحد ممتنع 27)
 

رئاسة األمانة العامة إليها ولما كانت الهيئة الباكستانية للمواصفات والجودة هي التي بادرت باقتراح إنشاء اللجنة، فقد ُأسند 
 للجنة. 

 
 وتمضي اللجنة في عملية تحديد اسمها النهائي ونطاق عملها. وفيما يلي االسم المبدئي للجنة ونطاق عملها:

 سم: الجلود ومواد الدباغةاال
 نطاق العمل: توحيد مواصفات الجلود ومواد الدباغة

 
، بعد 2015ُأنشئت اللجنة في الربع األول من عام  - اللجنة الفنية التاسعة المعنية بالنسيج والمنتجات ذات الصلة

دوال  باعتبارهايس للدول اإلسالمية، الحصول على موافقة والتزام عدد كاٍف من الدول األعضاء في معهد المواصفات والمقاي
 ( .مراقبانوعضوان  دائمونأعضاء  8عضو مؤيد، وعضو واحد ممتنع.  28) دائمةأعضاء 

 
رئاسة األمانة العامة  إليهاولما كانت الهيئة الباكستانية للمواصفات والجودة هي التي بادرت باقتراح إنشاء اللجنة، فقد ُأسند 

 للجنة. 
 

 عملية تحديد اسمها النهائي ونطاق عملها. وفيما يلي االسم المبدئي للجنة ونطاق عملها: وتمضي اللجنة في
 االسم: اللجنة الفنية التاسعة المعنية بالنسيج والمنتجات ذات الصلة

 نطاق العمل: توحيد مواصفات النسيج والمنتجات ذات الصلة.
 

 اقتراحات بإنشاء لجان فنية جديدة
 

مواصفات اقتراحا بإنشاء لجنة فنية جديدة معنية بتكنولوجيا المعلومات وأمن اإلنترنت، وقدمت إدارة قدم المعهد التركي لل
 ماليزيا للمواصفات مقترحا بإنشاء لجنة فنية بسلسلة اإلمداد الحالل. وجرى توزيع المقترحين على األعضاء للنظر فيهما. 
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 أنشطة المقاييس
 

تقوم عليه المواصفات، فإنها أحد المجاالت التي ُيعنى بها معهد المواصفات  لما كانت المقاييس تمثل األساس التي
والمقاييس للدول اإلسالمية. وبغية تحقيق التوافق في المقاييس، واالختبارات المعملية وأنشطة توحيد المواصفات فيما بين 

 لمقاييس للدول اإلسالمية:الدول األعضاء، يجري وضع األعمال التالية على جدول أعمال معهد المواصفات وا
 

نشاء سلسلة لتتبع المواصفات المرجعية  (1 إعداد قائمة لحصر ما هو قائم من مواصفات مستخَدمة في المعايرة، وا 
 لكل وحدة أساسية.

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

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

 
تقديم خدمات المقاييس باستخدام ما هو قائم من إمكانات لدى الدول األعضاء استخداما أكفأ، والمساعدة في حل  (3

 الخاضع للتنسيق.مشكالتها في مجال المقاييس، وذلك من خالل البحث 

 لجنة المقاييس التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية:
 

تأسست لجنة المقاييس في أثناء االجتماع الخامس لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، وبدأت القيام 
عملية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون بأنشطتها بهدف المساعدة في توحيد أنشطة المقاييس واالختبارات الم

 اإلسالمي.
 

، وصل العدد اإلجمالي لألعضاء في لجنة المقاييس، التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس 2015وفي أكتوبر/تشرين األول 
دائمون ومنتسبون،  دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )بما في ذلك أعضاء 34للدول وفي اإلسالمية، 

 وهيئتان لالتصال(.
 

، حيث استضافه المعهد الوطني للمقاييس 2014ديسمبر/كانون األول  15-16وانعقد االجتماع الثاني للجنة المقاييس في 
اسطنبول، بالجمهورية التركية. وحضر االجتماع ممثلون من -التابع للمجلس التركي ألبحاث العلوم والتكنولوجيا، في جيبزي

يران، وكوسوفو، وقيرغيزستان، وليبيا، أ ذربيجان، وبنين، والبوسنة والهرسك، وبوركينا فاسو، وجزر القمر، وجامبيا، وغينيا، وا 
 ونيجيريا، وجمهورية شمال قبرص التركية، والمملكة العربية السعودية، والسنغال، والسودان، وتونس، وتركيا، واليمن. 

 
تينتاش، جللمقاييس التابع للمجلس التركي ألبحاث العلوم والتكنولوجيا، الدكتور مصطفى وتم انتخاب مدير المعهد الوطني 

رئيسا للجنة المقاييس؛ وذلك عقب استقالة الدكتور فاتح أوستوَنر الذي ترقى ليعمل في وحدة أخرى في المعهد. وُأعدت 
 المية، وفقا ألنشطة اللجنة وأهدافها:خطة عمل للجنة المقاييس التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلس
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ُأعدت استراتيجية، وتشكل فريق عمل يشمل عضوية تركيا، والبوسنة والهرسك، والمملكة العربية السعودية،  (أ 
يران، ونيجيريا. وسيقوم الفريق بمسح للبنية األساسية للمقاييس والموارد البشرية لدى البلدان  وأذربيجان، وا 

تيجية للجنة المقاييس، في الوقت الذي سيقوم فيه كل بلد بمتابعة/رصد األعمال التي األعضاء، وصياغة استرا
 تضطلع بها لجنة المقاييس والمتفق عليها، في منطقته الخاصة.

 
ل فريق عمل معني بالمواد المرجعية المعتمدة لألغذية الحالل، ويشمل عضوية البوسنة والهرسك، وتركيا، تشكَّ  (ب 

يران، وماليز   يا. وسيعمل فريق العمل على صياغة/تحديد المواد المرجعية المعتمدة للحالل.ومصر، وا 
 

 أنشطة تدريبية في المجاالت التالية: (ج 
 

 تدريب أساسي للمقاييس .1
 تدريب قانوني للمقاييس .2
 تدريب علمي للمقاييس .3
 تدريب للمقاييس في الكيمياء والبيولوجيا .4

 
، مع إمكانية أن تستضيفها الدول األعضاء التالية: 2015في عام  وتم التخطيط لتقديمها لألعضاء في لجنة المقاييس

 إيران، وتركيا، والبوسنة والهرسك، وجمهورية شمال قبرص التركية، وتونس.

 أنشطة االعتماد

 لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية
 

 االعتماد؟هو ما 
 

ضمان  من أجلللتأكد من مطابقة المواصفات المعترف بها،  ،يه هيئات تقييم المطابقةاالعتماد هو تقييم مستقل تقوم عل
الحيادية والكفاءة. وبفضل تطبيق مواصفات منظمة التعاون اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، يمكن 

 تبارات، وفي تقارير التفتيش والشهادات المقدَّمة.الحكومات، والمنتجون، والمستهلكون الثقة في المعايرة ونتائج االخ توليأن 
 

 ويتم إنشاء هيئات االعتماد في بلدان عديدة، بغرض أساسي يضمن إخضاع هيئات تقييم المطابقة إلشراف جهة سيادية.
 

دمات عبر وتقوم هيئات االعتماد، التي تخضع لتقييم األقران المختصين، بتوقيع االتفاقات التي تعزز قبول المنتجات والخ
 بالتخلص من الحواجز الفنية. ،الحدود الوطنية؛ ومن ثم، تنشئ إطار عمل لدعم التجارة العالمية

 



OIC/COMCEC/31-15/D(19) 
 

 26/   12صفحة   تقرير األمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية المقدم إلى الدورة الحادية والثالثين للكومسيك
 

وستتولى لجنة االعتماد، التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، إدارة هذه االتفاقات في مجاالت تقييم 
 مطابقة الحالل، واعتماد المختبرات والتفتيش.

 
 ُأنشئت لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية؟متى 

 
ُأنشئت لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية في االجتماع األول للجمعية العمومية للمعهد، 

 ، وفقا للقرار التالي:2010أغسطس/آب  2-3الذي انعقد في 
 

دراسة واعتماد االختصاصات المعنية بإنشاء لجنة اعتماد للدول اإلسالمية. كما تم إطالع االجتماع بأهلية "قام االجتماع ب
 انضمام هيئات االعتماد الوطنية، في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، في عضوية لجنة االعتماد."

 
صات لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس في النسخة األولى الختصاالنقاط التي ُسلِّط الضوء عليها ما 

 للدول اإلسالمية؟
 

 "العضوية: 
جميع هيئات االعتماد الوطنية التابعة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي سيكون لديها إمكانية االنضمام 

 للعضوية الكاملة للجنة االعتماد.
 

 الترتيبات اإلدارية: 
ة عامة. ويقدم معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية التسهيالت الالزمة ألمانته العامة للقيام سيكون للجنة أمان

 بالترتيبات اإلدارية. 
 
ستنتخب اللجنة، من بين أعضائها، رئيسها وثالثة نواب للرئيس، مع مراعاة الحساسية اإلقليمية لمنظمة التعاون و 

ن انعقاد االجتماع األول وموعده. ثم ستقوم اللجنة بالتقرير بشأن االجتماعات وستحدد األمانة العامة مكا اإلسالمي.
 الالحقة. 

 
 وسيقوم االجتماع األول للجنة بمناقشة تفاصيل االختصاصات واألنشطة األخرى، واتخاذ قرارات حول هذا الشأن."

 
 ل اإلسالمية؟ما الصفة الشرعية للجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدو

 
تخضع البنية األساسية القانونية للجنة االعتماد، التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، للبند التالي الوارد 

 في النظام األساسي لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية:
 
 لجنة االعتماد: 4-6"
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 خطة اعتماد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.هي وحدة تضطلع باألنشطة التي تهدف إلى وضع 
 

وتضطلع لجنة االعتماد بمسؤولية دعم اإلجراءات الالزمة إلنشاء نظام اعتماد سليم على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي، 
 ورفع مستوى الوعي بمفهوم االعتماد داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 
هذه اللجنة مسؤولة عن تنفيذ مواصفات االعتماد المعمول بها في إطار منظمة التعاون اإلسالمي/معهد كما ستكون 

 المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، وعن القيام بأنشطة تقييم األقران، وا صدار الشهادات ذات الصلة.
 

 ماية ضد االستخدامات غير العادلة. وستضمن لجنة االعتماد االعتراف العالمي بشهادات االعتماد، وستوفر الح
 

 وستقدَّم خدمات االعتماد مقابل قيمة يتم سدادها في إطار المبادئ الواردة في اإلجراءات ذات الصلة.
 

تقوم األمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية بتوفير التسهيالت الالزمة لقيام لجنة االعتماد بالترتيبات 
 فقط." اإلدارية

 
ماذا يعني االعتراف بلجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية على مستوى منظمة التعاون 

 اإلسالمي؟
 

ينظر مجلس وزراء الخارجية التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي في سبل تنفيذ السياسات العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، 
لتنفيذ األهداف والسياسات العامة لمنظمة التعاون  ،لقرارات المعنية بمسائل ذات اهتمام مشتركباعتماد المقررات وا

 اإلسالمي.
 

( التي صدرت عن OIC/CFM-40/2013/ECO/RES/FINALفيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالقضايا االقتصادية )
في كوناكري، بجمهورية غينيا،  2013نون األول ديسمبر/كا 9-11الدورة األربعين لمجلس وزراء الخارجية، المنعقدة في 

 يرد نص القرار الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية، كارآتي:
 

"يشـجع األجهـزة الوطنيـة المعنيـة باالعتمـاد فـي الـدول األعضـاء فـي المنظمـة علـى االنضـمام إلـى عضوية لجنـة معهـد 
 معنيـة باالعتمـاد والتـي تتسـم نشـاطاتها باالستقاللية."المعـايير والمقـاييس للـدول اإلسـالمية ال

 
( التي صدرت عن OIC/CFM-42/2015/ECO/RES/FINALفيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالقضايا االقتصادية )

د في الكويت، بدولة الكويت، ير  2015مايو/أيار  27-28الدورة الثانية واألربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في 
 نص القرار الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية:

"يشجع هيئات االعتماد الوطنية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على االنضمام لعضوية لجنة االعتماد 
مية التابعة للمعهد في مجال االعتماد. ويرحب بأنشطة لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للبلدان اإلسال

في وضع مخطط منظمة التعاون اإلسالمي العتماد الحالل وصياغة برامج تدريبية في هذا الصدد، ويطلب من الهيئات 
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الوطنية لالعتماد للدول األعضاء في المنظمة توقيع اتفاقية متعددة األطراف مع لجنة االعتماد التابعة للمعهد، والتي تعد 
   بمثابة منظمة جامعة ألنشطة االعتماد."

 الدول األعضاء في لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية:
 

يمكن لجهات/هيئات االعتماد، وجهات االعتماد المتعددة االقتصادات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 
التمثيل في لجنة االعتماد التابعة و لدول اإلسالمية. أن تنضم لعضوية لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس ل

 الدول األعضاء.  مستوىلمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية قائم على 
التابعة لمعهد  ،في بلد من البلدان األعضاء الممثلة في لجنة االعتماد ،لذلك، في حال وجود أكثر من جهة اعتماد

فإنه يجب اتخاذ قرار مشترك فيما بين  ؛سالمية، وبما أن لكل دولة عضو صوتا واحداالمواصفات والمقاييس للدول اإل
الجهات األعضاء في اللجنة والتابعة لبلد من البلدان األعضاء، ثم ُتخطر األمانة العامة للجنة االعتماد التابعة لمعهد 

 عضو. لدولة الا التي تمثلالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية بالجهة العضو 
 

، بلغ عدد الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، التي انضمت إلى عضوية لجنة 2015وفي سبتمبر/أيلول 
 دولة. 25االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، 

 
 اجتماعات لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية:

 ، في اسطنبول، بالجمهورية التركية.2012مايو/أيار  4انعقد االجتماع األول للجنة االعتماد في  (1
 ، في أنطاليا، بالجمهورية التركية.2012نوفمبر/تشرين الثاني  6-7انعقد االجتماع الثاني للجنة االعتماد في  (2

 لمقاييس للدول اإلسالمية.تشكلت فرق العمل تحت مظلة لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات وا 
انعقد االجتماع الثالث للجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، واجتماعات فرق  (3

 ية المتحدة.بباإلمارات العر  -، في دبي 2013نوفمبر/تشرين الثاني  15-17العمل، في 
 ، في أنطاليا، بالجمهورية التركية.2014أيار مايو/ 26-28انعقد االجتماع للرابع للجنة االعتماد في  (4
 ، في اسطنبول، بالجمهورية التركية.2014سبتمبر/أيلول  9-11انعقد االجتماع الخامس للجنة االعتماد في  (5

  تم صياغة المهام المخطط أن تقوم بها لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول
 ازها.اإلسالمية، وتحديد مواعيد إنج

، في دبي، باإلمارات العربية 2014نوفمبر/تشرين الثاني  12-13انعقد االجتماع السادس للجنة االعتماد في  (6
 المتحدة. 
  المتعددة األطراف. لالتفاقاتُأنشئت اللجنة الفرعية 
 للدول الخاصة بلجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس  ،ُأجري تدريب حول آلية تقييم األقران

 اإلسالمية.
 ، في سراييفو، بالبوسنة والهرسك.2015مارس/آذار  17-19االجتماع السابع للجنة االعتماد في انعقد  (7

  تقرر عقد اجتماع مشترك لفريق العمل باللجنة الفنية األولى، ولجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات
التي سيتم إدخالها على السلسلتين القائمتين والمقاييس للدول اإلسالمية، إلعداد مسودة بالتعديالت 

 لمواصفات منظمة التعاون اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية.
 .، في اسطنبول، بالجمهورية التركية2015أغسطس/آب  29-30انعقد االجتماع الثامن للجنة االعتماد في  (8
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  المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية.تم مراجعة اختصاصات لجنة االعتماد التابعة لمعهد 
  ستقوم لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية باالعتراف بهيئات اعتماد

الحالل، وفقا للسلسلة الثالثة لمواصفات منظمة التعاون اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس للدول 
التقييم التي تقوم بها لمدة ثالث سنوات؛ على أن يخضع أي مد  اإلسالمية، وذلك بالتوازي مع أنشطة

 لهذه المدة لقرار من أعضاء لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية. 
  طلبت لجنة االعتماد، التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، من أعضائها تقديم طلباتهم

فاقات االعتراف المتبادل المتعددة األطراف، للبدء في عملية تقييم األقران واالعتراف بهم؛ الخاصة بات
و التي وقعت على هيئات االعتماد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ل يسمحوس

 اإلتفاقيات المذكورة أن تباشر نشاط اإلعتماد في مجال الحالل. 
  لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية بإعداد اتفاقات االعتراف ستقوم لجنة االعتماد التابعة

دارتها، وتنفيذها، وصونها، من أجل  المتبادل المتعددة األطراف، والتخطيط لها، وتطويرها، وا 
جهات/هيئات االعتماد العاملة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، والمصدرة لشهادات 

تفق مع وثائق لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية االعتماد، بما ي
(SMIIC AC R1:2014, SMIIC AC R2:2014 and SMIIC AC R3:2014.) 

 الهيكل التنظيمي للجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجعة والتخطيط

أعضاء اتفاقات االعتراف 

المتبادل المتعددة األطراف 

الخاصة بلجنة االعتماد التابعة 

لمعهد المواصفات والمقاييس 

للدول اإلسالمية/المكاتب 

رئيس لجنة االعتماد التابعة  الرقابية

لمعهد المواصفات 

 اييس للدول اإلسالميةوالمق

 

 المجلس االستشاري

 االلتماس والشكاوى
 اللجنة الفرعية

نين(  )تتكون من أعضاء لجنة االعتماد المعيَّ

 تدريب

 األمانة العامة

فرق  -فرق العمل 

 العمل المشتركة

 تفااات المتعدد  األطرا الاللجنة الفرعية ل

 (مجلس إصدار القرارات)

 االعتماد المختارين( )يتكون من أعضاء لجنة

 مدير الجود 

 الحسابات

 الخدمات

رين، والمقيِّمين، والخبراء الفنيين واإلسالميين  مجموعة من المقدِّ

 )من جميع البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وغير األعضاء فيها(

لجنة االعتماد التابعة 

لمنظمة التعاون 

اإلسالمي/معهد المواصفات 

 يس للدول اإلسالميةوالمقاي

 )األعضاء(
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 تمدة للجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية:اللوائح الداخلية المع
 

 تم اعتمادها في االجتماع الخامس للجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول  - االختصاصات
 29-30، ومراجعتها في االجتماع الثامن للجنة االعتماد في 2014سبتمبر/أيلول  9-11اإلسالمية، في 
 .2015أغسطس/آب 

  جراءات ترتيبات الالئحة األولى للجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية: شروط وا 
االعتراف المتعدد األطراف، الخاصة بلجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية لعام 

-13تم اعتمادها في أثناء االجتماع السادس للجنة االعتماد المنعقد في  - الل، لتقييم هيئات اعتماد الح2014
  2014نوفمبر/تشرين الثاني  12

  الالئحة الثانية للجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية: الخطوط اإلرشادية لعام
حول مؤهالت وكفاءات ومراقبة العاملين في  ،ميةالمعنية بمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسال 2014

نوفمبر/تشرين الثاني  12-13تم اعتمادها في االجتماع السادس للجنة االعتماد، المنعقد في  -أنشطة االعتماد 
2014 

  الالئحة الثالثة للجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية: مبادئ االعتماد العابرة
 12-13تم اعتمادها في االجتماع السادس للجنة االعتماد، المنعقد في  -من أجل التعاون  2014لحدود لعام ل

 2014نوفمبر/تشرين الثاني 
 تم اعتماده في االجتماع السابع  - شعار لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية

 2015مارس/آذار  17-19للجنة االعتماد، المنعقد في 
 تم اعتمادها في  - وثيقة تخطيط وشكل لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية

 2015مارس/آذار  17-19االجتماع السابع للجنة االعتماد، المنعقد في 
 تم اعتمادها في  - الميةالقواعد الخاصة بشعار لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلس

 2015مارس/آذار  17-19االجتماع السابع للجنة االعتماد، المنعقد في 
 تم اعتمادها في  - القائمة الرئيسية لوثائق لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية

 .2015أغسطس/آب  29-30االجتماع الثامن للجنة االعتماد، المنعقد في 
 

 اللجنة الفرعية لالتفاقات المتعددة األطراف:
 

جرى تشكيل هيكل اللجنة الفرعية لالتفاقات المتعددة األطراف في االجتماع السادس للجنة االعتماد التابعة لمعهد 
 .2013نوفمبر/تشرين الثاني  12-13المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، المنعقد في 

 
 لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية: دور لجنة االعتماد التابعة

 
يتألف الغرض األساسي من إنشاء لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية من شقين. يهدف 

اشرة الشق األول إلى ضمان قيام هيئات االعتماد التابعة للجنة بمنح االعتماد فقط للجهات التي تتمتع بالكفاءة في مب
أعمالها، وال تخضع ألي تضارب في المصالح. أما الشق الثاني، فيهدف إلى إنشاء آلية لالعتراف المتبادل، باستخدام 
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اتفاقات محددة ُتعرف باسم "اتفاقات االعتراف المتبادل المتعددة األطراف الخاصة بلجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات 
لتقليل مما قد تواجهه األعمال وعمالؤها من ل ،ي اتفاقات بين أعضاء هيئات االعتمادوالمقاييس للدول اإلسالمية"؛ وه

عليها في أي  العتمادامخاطر. ويتأتى ذلك بضمان إصدار شهادة اعتماد )باعتبارها إحدى أدوات تقييم المطابقة( يمكن 
 مكان في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي، وفي العالم.

 
راف المتبادل المتعددة األطراف في حرية سير التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة وُتسهم اتفاقات االعت

التابعة لمعهد  ،التعاون اإلسالمي، وذلك بالتخلص من الحواجز الفنية التي تعوق حركة التجارة. وستعمل لجنة االعتماد
رق فعالية لتطبيق نظام موحد يسمح للشركات، التي تملك على إيجاد أكثر الط ،المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية

، أن ُيعترف بتلك الشهادة أي بلد من البلدان العضوة في منظمة التعاون اإلسالمي  صادرة منشهادة اعتماد لتقييم المطابقة 
عتماد التابعة لمعهد . وتهدف اتفاقات االعتراف المتبادل المتعددة األطراف، التي تصدرها لجنة االكافة دول المنظمةفي 

المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، إلى تغطية كل هيئات االعتماد في جميع بلدان منطقة منظمة التعاون اإلسالمي؛ 
في كل بلد يقدمون فيه هذه المنتجات  ،من منتجات و/أو خدمات صدرونومن ثم، التخلص من ضرورة اعتماد ما يقدمه الم

 و/أو الخدمات.. 
 

 جنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية في اعتماد الحالل وتقييم المطابقة دور ل
 

هو سبب من أسباب عجز قطاع الحالل عن النمو بصورة أسرع، رغم الطلب لإن عدم وجود توافق حول مواصفات الحالل 
هيئة اعتماد خاصة به، وهو ما يؤدي إلى االختالف حول  المتزايد على منتجات الحالل على مستوى العالم. فكل بلد لديه

طعام الحيوانات، وأساليب الذبح، والتعبئة، واللوجستيات، وغير ذلك من قضايا ذات صلة. ومما ال شك فيه أن جميع 
مية قطاعات السوق، من الوكاالت الحكومية المشتركة إلى أصغر األعمال التجارية، قد أقرت الحاجة إلى مواصفات عال

للحالل تعترف بها كل البلدان المستوردة. ومن بين العدد المتزايد للوكاالت المصدرة لشهادات الحالل، يوجد كذلك اتجاه 
تصاعدي بين اإلدارات الحكومية المحلية لتولِّي مهمة إصدار الشهادات الحالل، نتيجة للطلب المتزايد على تصدير السلع 

 ي على مواصفات عالمية موحدة للحالل أمرا صعبا للغاية، في ظل غياب آلية لالعترافما يجعل االتفاق الجماعم ؛الحالل
عاملين هما . ونتيجة لذلك، فإن التوحيد والتوافق، خاصة فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، المتبادل

 ول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.  لضمان مواصفات للحالل، وتقييم المطابقة، واالعتماد في الدمهمان للغاية 
 
في سياق التجارة العالمية، بل ومن منظور عالمي أشمل، ُيعتبر توحيد مواصفات الحالل والتوافق عليها هدفين نموذجيين، و 

يعزز إذ إن هذا التوفيق س ؛تتوحد حولهما الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والبلدان التي بها أغلبية مسلمة
ويجنِّب حدوث بلبلة بين المذاهب اإلسالمية المختلفة. وستبقى المشكالت العالقة في انتظار العالج  ،صناعة الحالل

العتماد هيئات إصدار الشهادات تعمل عمل المنبر المالئم لها، ما دامت مواصفات الحالل يغيب عنها هيئات حاكمة، 
ة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ستمضى في العمل على ضمان الحالل.  ومن ثم، فإن لجنة االعتماد التابع

 .اعتماد واحد، مقبول في أي مكان"وجود "
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الخاصة بلجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس  ،ما فوائد اتفاقات االعتراف المتبادل المتعددة األطراف
 للدول اإلسالمية؟

 
فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، التي خضعت لتقييم األقران للتثبت من  ستقوم هيئات االعتماد

 بالتوقيع على اتفاق يعزز قبول المنتجات و/أو الخدمات المتداولة عبر الحدود الوطنية.ستقوم  -كفاءة عملها
 

در عن لجنة االعتماد التابعة لمعهد الصا ،اتفاق االعتراف المتبادل المتعدد األطراف -والغرض من هذا االتفاق 
هو ضمان االعتراف المتبادل لشهادات االعتماد بين األطراف الموقعة عليه؛  -المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 

 ومن ثم، قبول شهادة االعتماد في أسواق عديدة بناًء على اعتماد واحد.
 

دد األطراف، الخاصة بلجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات ستوفر اتفاقات االعتراف المتبادل المتع - الحكومات
والمقاييس للدول اإلسالمية، إطار عمل يتسم بالمصداقية والقوة، للمضي قدما نحو تطوير وتعزيز اتفاقات التجارة العالمية 

ت هو القبول التام الستخدام  الثنائية والمتعددة األطراف المشتركة بين الحكومات. والهدف الطويل األجل من هذه االتفاقا
لشهادات االعتماد، واالعتراف بها؛ ويشمل ذلك الشهادات الصادرة عن بلدان أخرى,  ، على السواء،القطاعين العام والخاص

 وعلى هذا النحو، سيتحقق هدف التجارة الحرة.
 

بلجنة االعتماد التابعة لمعهد  ستمثل اتفاقات االعتراف المتبادل المتعددة األطراف، الخاصة - الجهات التنظيمية
" معترف به دوليا، إلثبات مدى االمتثال للمواصفات والمتطلبات "صك اعتمادالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، 

المتفق عليها. وعلى ذلك، ستتقلص المخاطر، نتيجة ارتكاز القرارات على شهادات موثوق فيها. ولقد اعترف العديد من 
بأهمية وجود برامج اعتماد لها مصداقية، وتتفق مع المواصفات المعترف بها دوليا. وسيساعد االعتماد، أصحاب المصلحة 

واتفاقات االعتراف المتبادل المتعددة األطراف، الجهات التنظيمية على الوفاء بمسؤولياتها التشريعية، وذلك بتوفير نظام 
 معترف به عالميا لقبول شهادات االعتماد.

 
اتفاقات االعتراف المتبادل المتعددة األطراف، الخاصة بلجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات  ؤديست - األعمال

مة للمنتجات والخدمات الحالل ثقة أكبر في درجة انتظام جودتها. الشركات المقدِّ إلى منح والمقاييس للدول اإلسالمية، 
أخرى، مدركًة أنها ستحصل على منتجات وخدمات مطابقة وهكذا تستطيع الشركات اختيار موردين من مجاالت عمل 

 لمواصفات منظمة التعاون اإٍلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية.   
      

يؤدي تقييم المنتجات واعتمادها، بناًء على مطابقتها لمواصفات محددة، إلى تميُّز المصنعين ومقدمي  - المصنعون
 الموردين ذوي السمعة األضعف؛ بما يحقق لهم ميزة تنافسية. الخدمات عن غيرهم من

 
ستضمن اتفاقات االعتراف المتبادل المتعددة األطراف، الخاصة بلجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول 

حدة، أو بآلية إصدار العتراف بشهادة واااإلسالمية، تماثل المواصفات والخصائص وأساليب تقييم المطابقة؛ بما يهيئ 
شهادات االعتماد، فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وهو ما يخفِّض من تكلفة إصدار شهادات 

 االعتماد، ومن مخاطر رفض الشركاء التجاريين للمنتجات أو الخدمات غير الحاصلة على هذه الشهادات.
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ستضمن و لسلع أو الخدمات التي تحمل عالمة مسجلة أو شهادة مطابقة. يمكن كسب ثقة المستهلكين في ا - المستهلكون
اتفاقات االعتراف المتبادل المتعددة األطراف، الخاصة بلجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول 

 ات الجودة والسالمة. تطابق مواصفاإلسالمية، أن السلع/المنتجات والخدمات التي دخلت األسواق من أي بلد من البلدان 
 

ما الدور المتوقع أن تقوم به لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية بشأن مواصفات 
 منظمة التعاون اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية؟

 
صفات والمقاييس للدول اإلسالمية، يتكون دور لجنة وفقا للسلسلة الثالثة لمواصفات منظمة التعاون اإلسالمي/معهد الموا

االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، بناًء على عملية االعتماد القائمة والمعترف بها عالميا، ما 
 يلي:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ما النقاط الحيوية المتعلقة بالهيكل الخاص بهيئات 
لثة لمواصفات منظمة التعاون اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، ُتعتبر المسؤولية وفقا للسلسلة الثا

هيكل لجنة بدورها اإلسالمية والمسؤولية القانونية السمتين الرئيسيتين الالزمتين لتنفيذ هيئات اعتماد الحالل التي تشكل 
 ل اإلسالمية:االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدو 

 

المستهلكون/العمالء/المشترون الذين يحصلون على 

منتجات/خدمات مطابقة للمواصفات ولمتطلبات الحالل اإلضافية، 

أو يشترونها من موردين يراعون مطابقتها لمواصفات الحالل 

ومتطلباته. قد تضع الهيئات التنظيمية شروط حالل إضافية 

 والموردين.للمنتجات/الخدمات 

تقوم هيئات إصدار شهادات الحالل بتقييم مدى مطابقة 

المنتجات/الخدمات والموردين لمواصفات/متطلبات الحالل، 

 ومتطلبات الحالل اإلضافية.

تقيِّم هيئات اعتماد الحالل مستوى كفاءة الجهات المعنية بإصدار 

العالمي شهادات الحالل. كما يمكن أن تيسر التجارة، بتعزيز القبول 

لنتائج تقييم المطابقة، الصادرة عن الجهات المعتَمدة إلصدار 

شهادات الحالل. ويتحقق هذا التعزيز إذا خضعت هذه الجهات 

لتقييم األقران، وانضمت لترتيبات االعتراف المتبادل فيما بين 

 هيئات االعتماد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

 
 المنتج/

 ت/الخدما
 النظم اإلدارية

المنشأة المعتَمدة 
د(  )المورِّ

 

 الجهة المعنية بإصدار شهادات الحالل

(HCB) 

 هيئة اعتماد الحالل

تقييم مستوى كفاءة الجهات المعنية 

 بإصدار شهادات الحالل

تقييم المطابقة لمواصفات منظمة التعاون اإلسالمي/معهد 

 خطوطها اإلرشاديةالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية و
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 هيئة اعتماد الحالل   -4
  اإلسالمي من المنظور المسؤولية والتكامل   1-4

 .ستضطلع هيئة اعتماد الحالل بمسؤولية االمتثال للشروط اإلسالمية
 المسؤولية القانونية  2-4

 قانونيا. ستقوم الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بتسجيل هيئة اعتماد الحالل، بوصفها كيانا
 

ُتعتبر الهيئات الحكومية العتماد الحالل كيانات قانونية بناًء على وضعها الحكومي. وحيث إن الهيئة الحكومية  -مالحظة 
العتماد الحالل هي جزء من الكيان الحكومي األكبر، فإن الحكومة مسؤولة عن تحديد هيئة اعتماد الحالل على النحو 

ح الجهات الحكومية المعنية بإصدار شهادات الحالل. وُتعتبر هذه الهيئة العتماد الحالل الذي ال ُيحدث تعارضا مع مصال
ل" في إطار هذه الخطوط اإلرشادية.  "الكيان القانون المسجَّ

 
 

 كيف يبدو امتثال هيكل لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية للممارسات الدولية؟
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تُفهم البنية األساسية للجودة على أنها المقومات الكلية لإلطار المؤسسي )العام والخاص( المطلوبة إلنشاء وتنفيذ  عادًة ما
خدمات لتوحيد المواصفات، والمقاييس )العلمية والصناعية والقانونية(، واالعتماد، وتقييم المطابقة )التفتيش واالختبار 

صدار الشهادات للمنتج والنظام(؛ وهي ثبت أن المنتجات والخدمات تفي بالشروط خدمات الزمة لتقديم دليل مقبول يُ  وا 
 المحددة، سواء كانت مطلوبة من الهيئات الحكومية أو من السوق.  

  
من المهم فهم أن البنية األساسية للجودة، التي تشمل عددا من المؤسسات أو مقدمي الخدمات، ال يمكن أن تقوم بوظائفها 

حيح إال في إطار منظومتها الكلية، وأن عدم الكفاءة أو غياب أي من المقومات سيضعف من فاعلية على الوجه الص
المنظومة الكاملة وما يستتبعه من قصور في فعاليتها؛ مما سيؤثر سلبا على مناخ األعمال. فالعناصر الجوهرية للبنية 

ذا ما غاب أي من هذه العناصر، األساسية للجودة هي المنشآت/المؤسسات المعنية بالمواصفات، والم قاييس، واالعتماد؛ وا 
ستعجز العناصر األخرى عن القيام بوظائفها على النحو الصحيح. ونظرا ألهمية هذه العناصر الجوهرية، يتحتم على 

 الحكومات أن تؤدي دورا ناشطا وتبذل جهدا متواصال إلعدادها وضمان استدامتها.
 

لته لسنوات عديدة االقتصادات النامية واالنتقالية على وجه الخصوص، باإلضافة كان النهج التكاملي هو النهج ال ذي فضَّ
إلى دعم أعضاء مجتمع المانحين الذي اعتقد أنه أكثر الطرق فاعلية إلنشاء بنية أساسية للجودة. ومن الشائع أن تجتمع 

 المواصفات، والمقاييس، واالعتماد داخل نفس المنشأة.
 

المنشأة المتكاملة بحماية قانونية ضد مقدمي الخدمات المماثلة؛ بعبارة أخرى،  كونها الجهة الوحيدة وغالبا ما تتمتع 
كل هذه ه بين تقاسمأن الدعم اإلداري المتاح يتم المعترف بها لتقديم الخدمات في البالد بموجب القانون. وميزة هذا النهج 

ع نهج مشترك لكل عناصر البنية األساسية للجودة، وتستخدم تيسر تكامل التشريعات ذات الصلة، ووض فهيالعناصر؛ 
 الموارد الشحيحة أفضل استخدام )التمويل، والعاملون، والمعدات، واألبنية، وما إلى ذلك(. 

 
صدار  والمهم أال تكون المنشأة المسؤولة عن االعتماد هي نفس المنشأة )المنشآت( التي تقدم خدمات التفتيش، واالختبار، وا 

ال سينشأ تضارب في المصالح.  ؛هاداتالش  وا 

 أنشطة أخرى 
 

 :2014فيما يلي موجز باألنشطة التي تمت في الربع األخير من عام 

 27-28منتدى االستثمار األول حول خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للتعاون مع آسيا الوسطى، في  حضور
 كستان.، في دوشانبي، بجمهورية طاجي2014أكتوبر/تشرين األول 

لمكتب الدكتور شكرزادة باختيار صالح، مدير وكالة توحيد المواصفات والمقاييس واالعتماد ومراقبة التجارة،  زيارة شرفية
 ، طاجيكستان.2014أكتوبر/تشرين األول  28التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان، في 
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، بالتزامن مع التدريب 2014بر/تشرين الثاني نوفم 12-13االجتماع السادس للجنة االعتماد، الذي انعقد في  حضور
المقدَّم بشأن آلية لتقييم األقران الخاصة بلجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، والذي أقيم في 

 اإلمارات العربية المتحدة. - ، في دبي2014ر/تشرين بنوفم 15-14

، 2014نوفمبر/تشرين الثاني  19معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، في  االجتماع التاسع لمجلس إدارة تنظيم
 الجمهورية التركية. -في اسطنبول 

نوفمبر/تشرين الثاني  20االجتماع السابع للجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، في  تنظيم
 الجمهورية التركية. - ، في اسطنبول2014

ديسمبر/كانون األول  7جلسات سلسلة القيادة تحت مظلة القمة العالمية لالقتصاد اإلسالمي، التي انعقدت في  رحضو 
 اإلمارات العربية المتحدة. -، في دبي 2014

 ، في الشارقة 2014بر/كانون األول مديس 8-10، الذي انعقد في 2014مؤتمر حالل الشرق األوسط الثالث لعام  حضور
 العربية المتحدة.اإلمارات  -

ديسمبر/كانون  15-16االجتماع الثاني للجنة المقاييس التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، في  حضور
 الجمهورية التركية. - ، في كوكايلي2014األول 

 الند.تاي - ، في بانكوك2014ديسمبر/كانون األول  28-30مجلس تايالند للحالل، الذي انعقد في  حضور

 )حتى نوفمبر/تشرين الثاني(: 2015وفيما يلي موجز باألنشطة األخرى التي تمت في عام 

  - ، بمقر المجمع في جدة2015فبراير/شباط  11-12االجتماع الذي عقده مجمع الفقه اإٍلسالمي الدولي، في  حضور
 المملكة العربية السعودية.

 .2015فبراير/شباط  12إلسالمي، في لألمانة العامة لمنظمة التعاون ا زيارة شرفية

 .2015فبراير/شباط  12لمقر البنك اإلسالمي للتنمية، في  زيارة شرفية

االجتماع السابع لفريق منظمة التعاون اإلسالمي التشاوري المعني بتعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء  حضور
 المملكة المغربية. - ، في الدار البيضاء2015 مارس/آذار 2-3في منظمة التعاون اإٍلسالمي، في 

مارس/آذار  4مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، والجمعية المغربية للمصدرين، والمعهد المغربي للمواصفات، في  اجتماع
 المملكة المغربية. - البيضاء، في الدار 2015

  - في الهور 2015مارس/آذار  10-11أقيم في  ، الذي2015المعرض والمؤتمر الدولي الرابع للحالل لعام  حضور
 باكستان.
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 البوسنة والهرسك. -، في سراييفو 2015مارس/آذار  17-19االجتماع السابع للجنة االعتماد، الذي انعقد في  حضور

 2-مارس/آذار 31الدورة الثامنة والثالثين للجنة اإلسالمية للشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية، في  حضور
 المملكة العربية السعودية. -، في جدة 2015أبريل/نيسان 

 ماليزيا.  - ، في كوااللمبور2015أبريل/نيسان  1-3القمة العالمية للحالل، التي انعقدت في  حضور

 .2015أبريل/نيسان  3لمقر إدارة ماليزيا للمواصفات، ومقر إدارة ماليزيا للتنمية اإلسالمية، في  زيارة شرفية

 .2015أبريل/نيسان  6لمقر هيئة إندونيسيا الوطنية للمواصفات، في  شرفيةزيارة 

، في دبي، 2015مايو/أيار  3االجتماع العاشر لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، في  تنظيم
 باإلمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس.

، في دبي، 2015مايو/أيار  4جتماع الثامن للجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، في اال تنظيم
 باإلمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس.

وتقييم المطابقة بشأن قضايا : توحيد المواصفات 2015منتدى معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية لعام  تنظيم
 اإلمارات العربية المتحدة. -، في دبي 2015مايو/أيار  5الحالل، الذي انعقد في 

 .2015مايو/أيار  6لهيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس، في  زيارة شرفية

لمعهد المواصفات والمقاييس االجتماع األول لفريق العمل المشترك للجنة الفنية األولى ولجنة االعتماد التابعتين  حضور
 اإلمارات العربية المتحدة. -، في دبي 2015مايو/أيار  6-7للدول اإلسالمية، الذي انعقد في 

، في أنقرة، على هامش 2015مايو/أيار  12االجتماع السادس والعشرين للجنة دورة الكومسيك، التي انعقدت في  حضور
 المنبثقة عن الكومسيك. االجتماع الحادي والثالثين للجنة المتابعة

 ، في الكويت.2015مايو/أيار  27لقطاع المواصفات والخدمات الصناعية التابع للهيئة العامة للصناعة، في  زيارة شرفية

، 2015مايو/أيار  27-28الدورة الثانية واألربعين لمجلس وزراء الخارجية التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي، في  حضور
 في مدينة الكويت.

 الفلبين. -، في مانيال 2015يونيو/حزيران  3-5اجتماع مجلس الفلبين للحالل، في  حضور

مقر معهد المواصفات والمقاييس للدول لاألمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  زيارة
 .2015يوليو/أيلول  29اإلسالمية، في 

 كوريا الجنوبية.  - ، في سيول2015أغسطس/آب  7-9الذي انعقد في  ،2015معرض كوريا للحالل لعام  حضور



OIC/COMCEC/31-15/D(19) 
 

 26/   24صفحة   تقرير األمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية المقدم إلى الدورة الحادية والثالثين للكومسيك
 

 .2015أغسطس/آب  26مقر معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، في لوفد مشترك من جامبيا والسنغال  زيارة

 ة.الجمهورية التركي -، في اسطنبول 2015أغسطس/آب  29-30االجتماع الثامن للجنة االعتماد في  استضافة

المعهد التركي للمواصفات، -ورشة العمل المشتركة بين هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حضور
 -، في مسقط 2015سبتمبر/أيلول  1-2والمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في 

 سلطنة عمان.

، في 2015سبتمبر/أيلول  11-12شأن إصدار شهادات األغذية الحالل، في منتدى الصين للتعاون الدولي ب حضور
 الصين. -ينشوان، ننجشيا 

مع القائم بأعمال األمين العام للمنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس )األيزو(، خالل اجتماعات المنظمة المنعقدة  اجتماع
مناقشة التعاون المستمر بين معهد المواصفات والمقاييس ، في سيول، كوريا الجنوبية، ل2015سبتمبر/أيلول  14-18في 

 للدول اإلسالمية ومنظمة األيزو.

، في الدار البيضاء، 2015أكتوبر/تشرين األول  15-17، الذي انعقد في 2015معرض حالل الدولي لعام  حضور
 المغرب.

 قطر. -، في الدوحة 2015ألول أكتوبر/تشرين ا 20-21المنتدى العالمي لتنمية الصادرات، المنعقد في  حضور

مع األمين العام لمركز إدارة اللجنة األوروبية لتوحيد المواصفات واللجنة األوروبية لتوحيد المواصفات اإللكتروتقنية،  اجتماع
، في بروكسل، بلجيكا، حول إقامة تعاون متبادل بين معهد المواصفات والمقاييس 2014أكتوبر/تشرين األول  26في 

 إلسالمية واللجنة األوروبية لتوحيد المواصفات.  للدول ا

أكتوبر/تشرين األول  27مع القائم بأعمال األمين العام للمنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس )األيزو(، في  اجتماع
 ، في جنيف، سويسرا، بهدف تعزيز المستوى الحالي من التعاون بين المؤسستين.2015
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 الخاتمة

يمكن تتبع فكرة إنشاء معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، رجوعا للدورة األولى للجنة الدائمة  كما هو معلوم،
على بلوغ . وعمل 1984للتعاون االقتصادي والتجاري )كومسيك(، التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، التي انعقدت في عام 

؛ مما أدى إلى اعتماد 1985سالمية، الذي ُأنشيء لهذا الغرض في فريق خبراء توحيد المواصفات للبلدان اإلهذه الغاية 
 .1998النظام األساسي لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، في الدورة الرابعة عشر للكومسيك في عام 

 
عشر للكومسيك، التي جرى أوال تقديم النظام األساسي للمعهد إلى البلدان اإلسالمية، من أجل توقيعه خالل الدورة الخامسة 

 في اسطنبول، بالجمهورية التركية. 1999نوفمبر/تشرين الثاني  4-7انعقدت في 
 

، بعد استيفاء عشر دول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 2010وقد دخل النظام األساسي حيز التنفيذ في مايو/أيار 
سنة على تقديم النظام األساسي؛ مما  11أي بعد مرور  - 2010شروط التصديق، وتأسس المعهد في أغسطس/آب ل

 ُيظهر مدى صعوبة إنشاء مثل هذه المنشأة تحت مظلة منظمة التعاون اإلسالمي.
 

وتعتمد مشروعية معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية على وجود منظمة التعاون اإلسالمي، التي تهدف إلى 
التنمية االجتماعية االقتصادية المستدامة؛ بما يحقق االندماج الفاعل في  تشجيع التعاون فيما بين الدول األعضاء، لتحقيق

 االقتصاد العالمي، تماشيا مع مبدأي الشراكة والمساواة.
 

يجب استخدام وجود معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، بوصفه كيانا ينضوي تحت مظلة منظمة التعاون لذا 
 م من الفائدة المراد تقديمها لجميع الدول األعضاء.اإلسالمي، على النحو الذي يعظ

 التوصيات:

د   بالدعم على النحو التالي: معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالميةيزوَّ
 

  بتوحيد المواصفات والمقاييس واالعتماد، باإلضافة إلى المرتبطة سيقوم المعهد بتفعيل وضعه في كل األنشطة
تركيز على بناء القدرات، والتدريب، وما إلى ذلك؛ مع مراعاة احتياجات الدول األعضاء تقييم المطابقة، وكذا بال

 في منظمة التعاون اإلسالمي.
 التي تطبَّق عبر منطقة منظمة التعاون اإٍلسالمي بأكملها،  ،سيضطلع المعهد بدور وضع المواصفات المشتركة

ين، وييسر التجارة العابرة للحدود، ويضمن قابلية تبادل باعتبارها سوقا واحدا يضمن فيه المعهد حماية المستهلك
المنتجات فيما بين الدول، ويشجع االبتكار والتطوير التكنولوجي، ويشمل الحماية البيئية، ويمكِّن الشركات من 

 النمو.
 سلمة، سيعزز المعهد دمج اقتصاد منطقة منظمة التعاون اإلسالمي في التجارة العالمية، ورفاه المجتمعات الم

إلعداد مواصفات منظمة التعاون اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس للدول  والبيئة؛ وذلك بتوفير منبر
عداد المقاييس واالعتماد للتحقق  -وغيرها من مواصفات فنية  -اإلسالمية  عبر قاعدة عريضة من القطاعات، وا 

 حقق، والتفتيش، واالختبار، والمعايرة.من قيام المنشآت بخدمات التقييم، مثل إصدار الشهادات، والت
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  سيعمل المعهد على تحديث عملياته، وتوفير حلول استباقية في المجال الفني للدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي، التي ستكون غالبيتها من الدول الناشئة في المستقبل القريب، بفضل الدعم السياسي الذي تحصل عليه 

 نظمة التعاون اإلسالمي.الدول األعضاء في م
  ،سيبذل المعهد الجهد فيما يتعلق بكل عناصر البنية األساسية للجودة؛ مثل توحيد المواصفات، والمقاييس

 واالعتماد، مع تحديد أولويات ما تحتاجه الدول األعضاء في منظمة التعاون اإٍلسالمي.
 ة مباشرة لتوجيه االستثمار لبناء المعامل وما سيركز المعهد على التطوير الفني وبناء القدرات، وسيؤدي وظيف

 شابهها، والتوزيع المتكافئ للخطط المذكورة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإٍلسالمي.
  سيعمل المعهد، بالتنسيق مع األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، على التعاون الوثيق خاصًة مع المؤسسات

التعاون اإلسالمي، المكلَّفة بمهام تتعلق بالصناعة، والعلوم، والتكنولوجيا، والتنمية الشقيقة التابعة لمنظمة 
 االقتصادية، وما إلى ذلك.

 
، وما تقوم به من أنشطة مهمة في السنوات ستحصل لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية

 ستحصل على الدعم على النحو التالي: -ت تخللتها ثمانية اجتماعا -الثالثة األخيرة 
 

  .ستنشئ خطة اعتماد وتوفر تقييم المطابقة للسلع والخدمات الحالل 
 .جراءات تقييم األقران لهيئات اعتماد الحالل، وهيئات تقييم مطابقة الحالل  ستقرر بشأن شروط االعتماد وا 
  ،دارتها، وتنفيذها، ستقوم بإعداد اتفاقات االعتراف المتبادل المتعددة األطراف والتخطيط لها، وتطويرها، وا 

وصونها، من أجل جهات/هيئات االعتماد العاملة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، التي تعتمد 
 هيئات تقييم مطابقة الحالل.  

  رئيسية توفر لهيئات االعتماد خدمة تقييم األقران لقضايا الحالل. هيئةستعمل باعتبارها 
 قدم المساعدة الفنية، بتعيين خبراء من الدول األعضاء، لمساعدة الدول على إنشاء هيئات اعتماد.ست 
  .سترسِّخ خبرات الدول مع هيئات االعتماد 
  ستعمل بوصفها جهازا مستقال وحياديا، وفقا الختصاصات لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس

 للدول اإلسالمية.
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