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 التقرير من الغرض  أ(
 

 رئيسية تطورات من شهده وما أنشطة، من اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات معهد به قام ما حول معلومات التقرير هذا يقدم
 .2016 عام في
 

 مقدمة ب(
 
 لمعهد األساسية البنية ترسيخ على اكبير  اتركيز  تركز اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات لمعهد العامة األمانة انفكت ما

 المنظمات ومع المعهد، في األعضاء الدول مع الفعال التعاون  تنسيق وكذا اإلسالمية، للدول والمقاييس المواصفات
  اإلقليمية/الدولية.

 
 والمقاييس المواصفات معهد في األعضاء ولللد الفاعلة المشاركة بشأن خاصة جهود من ُيبذل ما على الضوء التقرير يسلطو 

  واالعتماد. والمقاييس، المواصفات، توحيد مجاالت في للتعاون  اإلسالمية، للدول
 

 التجارة مجال في اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات معهد أنشطة ج(
 
  المواصفات توحيد أنشطة .1
 ةالفني اللجان بعض بها تضطلع التي الحالية األنشطة 1-1

 
 وصون  اإلسالمية، للدول والمقاييس المواصفات اإلسالمي/معهد التعاون  منظمة مواصفات وضع هو الفنية للجان األساسية المهمة

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

 
 اإلسالمية: للدول والمقاييس المواصفات معهد مظلة تحت التالية الفنية اللجان تعمل

 
 الحالل باألغذية المتعلقة القضايا -األولى الفنية اللجنة 
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 الحالل التجميل بمستحضرات المتعلقة القضايا -الثانية الفنية اللجنة 
 الخدمات بموقع المتعلقة االقضاي -الثالثة الفنية اللجنة 
 المتجددة الطاقة -الرابعة الفنية اللجنة 
 الصلة ذات والخدمات السياحة -الخامسة الفنية اللجنة 
 الزراعية العمليات -السادسة الفنية اللجنة 
 النقل -السابعة الفنية اللجنة 
 الدباغة ومواد الجلود - الثامنة الفنية اللجنة 
 الصلة ذات والمنتجات سيجالن - التاسعة الفنية اللجنة 
 الحالل إمداد سلسلة - العاشرة الفنية اللجنة 

 
 للدول والمقاييس المواصفات اإلسالمية/معهد التعاون  لمنظمة الحالل مواصفات سالسل مراجعة على األولى الفنية اللجنة تعمل

 اإلسالمية.
 تم كما عملها. وخطة اللجنة عمل نطاق تحديد وتم الحالل. التجميل مستحضرات مواصفات إعداد على الثانية الفنية اللجنة تعملو 

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

 
  الفنية. هياكلها بناء والسابعة، والسادسة، والخامسة، والرابعة، الثالثة، الفنية اللجان تواصل

 
 معهد في األعضاء الدول من كاف   عدد والتزام موافقة على الحصول بعد والعاشرة والتاسعة الثامنة الفنية اللجان وُأنشئت

 دائمة. أعضاء دوال بوصفها اإلسالمية، للدول والمقاييس المواصفات
 
  اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات لمعهد التابعة المواصفات، مطابقة تقييم لجنة      1-2
 

 المطابقة/معهد تقييم )لجنة اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات لمعهد التابعة المواصفات، مطابقة تقييم لجنة ُأنشئت
 الهيئات ستتبَّعها التي الخاصة المعايير بشأن لمواصفاتالتوجيهية/ا الخطوط إلعداد اإلسالمية(، للدول والمقاييس المواصفات

 ذات المواصفات من وغيرها وتقييمها، بعملياتها يتصل وما واالعتماد؛ والفحص، الشهادات، وإصدار والمعايرة، باالختبار، المعنية
 واالعتماد. المطابقة لتقييم المواصفات أو التوجيهية الخطوط خاصة   الصلة،
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 في التركية، بالجمهورية اسطنبول، في األول اجتماعها اإلسالمية، للدول والمقاييس المواصفات المطابقة/معهد يمتقي لجنة عقدت

 ولجنتا اإلسالمية، للدول والمقاييس المواصفات لمعهد التابعة الفنية اللجان تصبح أن تقرر حيث ،2016 مارس/آذار 23-24
 مطابقة تقييم للجنة اتصال نقاط أوغندا، في اإلسالمية والجامعة الدولي، سالمياإل الفقه مجمع وكذا واالعتماد، المترولوجيا

 اإلسالمية. للدول والمقاييس المواصفات المواصفات/معهد
 

 على للعمل اإلسالمية( للدول والمقاييس المواصفات المطابقة/معهد تقييم األول/لجنة العمل )فريق عمل فريق االجتماع شكَّل
 اإلجراء أن االجتماع أبرز كما اإلسالمية؛ للدول والمقاييس المواصفات اإلسالمي/معهد التعاون  لمنظمة 3و 2 مواصفتي مراجعة

 ذلك. شابه وما وإدارته، ومنتجاته، الحالل، لخدمات السيما المطابقة، لتقييم فيه البدء يتم قد اصفاتالمو  بتوحيد المعني الصلة ذا
 
 المقاييس أنشطة          -2
 اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات لمعهد التابعة المقاييس، لجنة       2-1
 

 اعماالجت انعقاد أثناء في تشكلت التي المقاييس، لجنة يف لألعضاء اإلجمالي العدد وصل ،2016 الثاني نوفمبر/تشرين في
 اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول من دولة 36 اإلسالمية، للدول والمقاييس المواصفات معهد إدارة لمجلس الخامس

 لالتصال(. وهيئتان والمنتسبة، الدائمة األعضاء الدول ذلك في )بما
 

 يلي: كما اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات لمعهد التابعة المقاييس، بلجنة الصلة ذات االتالمج في التدريب أنشطة تحددت
 
 للمقاييس أساسي تدريب -أ

 للمقاييس قانوني تدريب -ب
 للمقاييس علمي تدريب -ج
 والبيولوجيا الكيمياء في للمقاييس تدريب -د

 
 االعتماد أنشطة          .3
 اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات لمعهد التابعة ،االعتماد لجنة       3-1
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 اإلسالمية، للدول والمقاييس المواصفات لمعهد التابعة االعتماد، لجنة في عضو هيئة 26 الهيئات عدد بلغ ،2016 نوفمبر في
 3-2 في اإلسالمية، لللدو  والمقاييس المواصفات لمعهد العمومية للجمعية األول االجتماع انعقاد أثناء في ُأنشئت التي

 .2010 أغسطس/آب
 

 وجلستي اجتماعات تسعة اإلسالمية، للدول والمقاييس المواصفات لمعهد التابعة االعتماد، لجنة عقدت ،2015 عام نهاية في
 لمعهد التابعة االعتماد، لجنة بدأت الصدد، هذا في األقران. وتقييمات االعتماد خدمات لتقديم الكامل هيكلها وشكلت تدريب،

 هيئاتها من وكذا االعتماد، على للحصول الحالل شهادات إصدار هيئات من طلبات تلق ِّي اإلسالمية، للدول والمقاييس المواصفات
  األطراف. المتعددة الترتيبات لمتابعة األعضاء

 
 التعاون  اتفاقات (د
 الدولي التجارة مركز مع تفاهم مذكرة   -1
 

 في للتعاون  عمل إطار لتوفير الدولي، التجارة ومركز اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات هدمع بين تفاهم مذكرة توقيع جرى 
 وذلك الدولي، التجارة مركز يمتلكها التي المواصفات خارطة بيانات لقاعدة المستمر التطور ظل في الحالل، مواصفات مجال
 والمقاييس المواصفات اإلسالمي/معهد التعاون  لمنظمة اللالح بمواصفات الخاصة المعلومات ووفرة جودة مستوى  تحسين بهدف
 المستدامة. للتجارة الفرص وتعزيز اإلسالمية، للدول

 
 لتوحيد األوروبية اللجنة إدارة ومركز الكهروتقنية، الدولية والهيئة )األيزو(، للتقييس الدولية المنظمة مع الفني التعاون  -2

  )األرسو( المواصفات لتوحيد األفريقية اإلقليمية والمنظمة اإللكتروتقنية، المواصفات لتوحيد األوروبية اللجنة-المواصفات
 

 اللجنة- المواصفات لتوحيد األوروبية واللجنة )األيزو(، للتقييس الدولية ]المنظمة الدولية المنظمات مع التعاون  حوارات أقيمت
 لتوحيد األفريقية اإلقليمية والمنظمة الكهروتقنية[، الدولية والهيئة الدولي، التجارة ومركز اإللكتروتقنية، المواصفات لتوحيد األوروبية

 المواصفات بمعهد الدولي االعتراف تعزيز بغية ،الصلة ذات مجاالتالو  المواصفات توحيد بشأن وذلك رسو(،)األ المواصفات
  اإلسالمية. للدول والمقاييس

 
  االتفاقات. لمسودات داخلية تقييمات من يلزم لما المذكورة المنظمات إتمام بعد التعاون  عملية من االنتهاء وسيتم

 
  2020-2016 للفترة اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات معهد استراتيجية هـ(
 

 في 2016 مايو/أيار 23 في انعقد الذي اإلسالمية، للدول والمقاييس المواصفات معهد إدارة لمجلس عشر الثاني االجتماع اعتمد
 أهداف لتنفيذ استرشادية خطة بوصفها ،2020-2016 للفترة اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات معهد استراتيجية اسطنبول،
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 اإلسالمية، للدول والمقاييس المواصفات معهد الستراتيجية تكميلية وثالثة ثانية وثائق من يلزم ما إعداد أيضا وتم وأنشطته. المعهد
 .االستراتيجية للخطة السليم تنفيذلل وذلك الحوكمة، وأساليب والمشروعات، والمبادرات لألداء، الرئيسية المؤشرات ذلك في بما
 
   أخرى  أنشطة و(
 

 للدول والمقاييس المواصفات لمعهد العمومية، للجمعية التاسع واالجتماع اإلدارة، لمجلس عشر الثاني االجتماع تنظيم 
 اسطنبول. في ،2016 مايو/أيار في اإلسالمية،

 يوليو/تموز في انعقدت التي والثقافية، واالجتماعية االقتصادية للشؤون  اإلسالمية للجنة والثالثين التاسعة الدورة حضور 
 جدة. في ،2016

 أنقرة. في ،2016 سبتمبر/أيلول في انعقد الذي بالسياحة، المعني الكومسيك عمل لفريق الثامن االجتماع حضور 
 في ،2016 سبتمبر/أيلول 29 في انعقد الذي اإلسالمية، بالسياحة المعني األول العمل لفريق األول االجتماع حضور 

  إندونيسيا. سومطرة، غرب بادانج،
 في ،2016 األول أكتوبر/تشرين في انعقد الذي الكهروتقنية، الدولية للهيئة الثمانين العمومي االجتماع حضور 

 فرانكفورت.
 2016 عام من األخير الربع في وكرواتيا، ابلجيك في الحالل لياتافع حضور. 

 
 الخاتمة ز(
 

 والمقاييس المواصفات بتوحيد الصلة ذات األنشطة كل في وضعه تفعيل اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات معهد سيواصل
 الدول احتياجات بمراعاة وذلك وغيرهما؛ والتدريب، القدرات، بناء على التركيز في سيستمر كما المطابقة، تقييمب وكذا واالعتماد،
 اإلسالمي. التعاون  منظمة في األعضاء

 التعاون  منظمة منطقة عبر تطبَّق التي المشتركة المواصفات وضع إلى اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات معهد يهدفو 
سالمي ر المستهلكين، حماية المعهد فيه يضمن واحدا سوقا باعتبارها بأكملها، اإل   تبادل قابلية ويضمن للحدود، العابرة لتجارةا وييس ِّ
 النمو. من الشركات ويمك ِّن البيئية، الحماية ويشمل التكنولوجي، والتطوير االبتكار ويشجع الدول، بين فيما المنتجات

 
 توجيهيا وراد وسيؤدي القدرات، وبناء الفني التطوير على اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات معهد سيركز ذاته، الوقت في

 التعاون  منظمة في األعضاء الدول في المذكورة للخطط المتكافئ التوزيع كذاو  شابهها، وما المعامل ببناء يتعلق فيما لالستثمار
سالمي.  اإل 
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 التعاون  لمنظمة التابعة الشقيقة المؤسسات مع للتعاون  استعداد أتم على اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات معهد إن
 األمانة مع بالتنسيق ذلك، إلى وما االقتصادية، والتنمية والتكنولوجيا، والعلوم، بالصناعة، تتعلق متنوعة بمهام والمكلَّفة سالمي،اإل

 اإلسالمي. التعاون  لمنظمة العامة
 
 


