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 النطاق واملحتوى   -أ 

 

(  التابع الى SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك( )يقدم هذا التقرير معلومات أساسية عن 

 تماشيا مع وظائفه واألهداف املحددة في نظامه األساس ي. OICمنظمة التعاون اإلسالمي 

 

 املقدمة –ب 

 

، هو  OIC(  التابع الى منظمة التعاون اإلسالمي SMIICاملواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )معهد إن 

 بعد التشكيل الرسمي لألمانة العامة. 2012مؤسسة جديدة نسبيا بدأت أنشطتها في بداية عام 

 

التركيز بشكل كبير على  (  SMIICعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )وواصلت األمانة العامة مل

تعزيز البنية التحتية للمعهد، فضال عن تنسيق العالقات املستقبلية والتعاون الفعال مع الدول األعضاء واملنظمات 

 اإلقليمية والدولية.

 

ة نفسه بطبيعته كمنصة مشتركة إلتاح(  SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )وقد وضع 

للتعاون في  (  SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )املشاركة الفعالة للدول األعضاء في 

 مجال املواصفات والتقييس )التوحيد القياس ي( واملقاييس واالعتماد.

 

 التطورات –ج 

 

 ( SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )العضاء الجدد في 

 

تمت املوافقة على طلبات العضوية لدولة قطر وجمهورية ساحل العاج  )كوت ديفوار(  في االجتماع الخامس عشر 

( الذي عقد في اسطنبول في  (  SMIICعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )مل BOD)ملجلس إدارة ) 

معهد املواصفات واملقاييس ومع اإلضافات الجديدة ، زاد عدد الدول األعضاء في   2017نوفمبر / تشرين الثاني  عام   25

 مراقبين. 3مع  35إلى  (  SMIICللدول اإلسالمية ) سميك ( )

 

 (SMIICسميك ( ) التطورات الجديدة داخل معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )

   

(   ، حيث  تم SMIICلقد حدثت عدة تطورات جديدة في معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )

( لتنفيذ عملية تطوير املواصفات واملعايير في إطار معهد املواصفات واملقاييس للدول SMCإنشاء مجلس إدارة التقييس )

( مما يتيح أقص ى قدر من املسؤولية واملساهمة من الدول األعضاء. تم إعادة هيكلة اللجان SMIICاإلسالمية ) سميك ( )

وفق املخطط   SMCالحالية ألنشطة املقاييس واالعتماد كمجالس ستعمل على نفس املستوى مع مجلس إدارة التقييس 

(  . كما تم إنشاء لجنة استشارية SMIICالتنظيمي الخاص بـمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )
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( تعمل كمجموعة استشارية ومشورة بشأن القضايا املتعلقة بالحوكمة والسياسات وأنشطة املجالس SACدائمة )

وأجهزتها / املنظمات الدولية / الهيئات املعترف بها دوليا / املنظمات غير OIC بمشاركة منظمة التعاون اإلسالمي 

 مجاالت تخصصها. الحكومية املعروفة في

 

 BODمجلس الدارة   

 

نوفمبر /  26تم انتخاب األعضاء الجدد في مجلس اإلدارة خالل اجتماع الجمعية العامة الثاني عشر الذي عقد في 

 .2017تشرين الثاني عام   

 

 :2020 - 2018نتخبة ملجلس اإلدارة للفترة امل( دولة عضو 13ثالث عشرة )الوفيما يلي 

 الكاميرونجمهورية  .1

 جمهورية مصر العربية  .2

 جمهورية إيران اإلسالمية  .3

 جمهورية العراق  .4

 اململكة االردنية الهاشمية  .5

 ماليزيا  .6

 ملكة املرربيةامل  .7

 جمهورية باكستان اإلسالمية  .8

 اململكة العربية السعودية  .9

 جمهورية السودان  .10

 جمهورية تونس  .11

 جمهورية تركيا  .12

 اإلمارات العربية املتحدة  .13

 

 ، وجمهورية تركيا وجمهورية باكستان اإلسالمية وجمهورية السودان كنائب 
ً
تم انتخاب اململكة العربية السعودية رئيسا

 (  .SMIICفي معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( ) BODلرئيس مجلس اإلدارة 

 

 SMC( القياس ي مجلس إدارة التقييس ) التوحيد

 

مجلس إدارة التقييس )توحيد املقاييس ( هو الجهاز املكلف بمهمة تنسيق تطوير مواصفات ومعايير منظمة التعاون 

(   بالتعاون مع الدول األعضاء. يجب SMIIC/ معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( ) OICاإلسالمي 

 اللجان الفنية. على مجلس إدارة التقييس التنسيق واإلشراف على أداء
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ملجلس اإلدارة في معهد  15الذين تم انتخابهم خالل االجتماع الـ   SMC( في مجلس إدارة التقييس 9األعضاء التسعة )

، 2020-2018للفترة   2017نوفمبر /  تشرين الثاني   25(   في SMIICاملواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )

 هم: 2020ديسمبر / كانون االول  عام  31وتنتهي في  2018كانون الثاني عام   يناير / 1اعتباًرا من 

 

 جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية  .1

 جمهورية الكاميرون  .2

 جمهورية إيران اإلسالمية .3

 جمهورية العراق   .4

 اململكة االردنية الهاشمية   .5

 جمهورية باكستان اإلسالمية   .6

 اململكة العربية السعودية   .7

 جمهورية تركيا   .8

 اإلمارات العربية املتحدة  .9

 

خالل اجتماع مجلس  2020-2018للفترة  SMCتم انتخاب جمهورية باكستان اإلسالمية كرئيس مجلس إدارة التقييس 

أبريل /  02(   السادس عشر الذي عقد في SMIICاإلدارة ملعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )

 .2018نيسان 

 

 (MCمجلس املقاييس )املترولوجيا(  )

 

( من رئيس  وأعضاء من معاهد املقاييس الوطنية للدول األعضاء واملراقبين MCيتكون مجلس املقاييس )املترولوجيا(  )

 (  .SMIICفي معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )

 

واملواصفات وهي واحدة من املجاالت الرئيسية التي تثير اهتمام معهد تشكل املقاييس العمود الفقري للمعايير  

(  . يهدف معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية SMIICاملواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )

عهد ا الررض أنشأ م(   لتحقيق التوحيد في املقاييس واالختبارات املختبرية بين الدول األعضاء ، لهذSMIIC)سميك ( )

 للمقاييس املكون من املعاهد الوطنية للدول األعضاء SMIICاملواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )
ً
(  مجلسا

 (  .SMIICفي معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )

 

 (ACمجلس العتماد )

 

شطة تهدف إلى إنشاء نظام اعتماد في الدول األعضاء في منظمة التعاون هو الجهاز الذي ينفذ أن  ACان مجلس االعتماد 

هو املسؤول عن دعم اإلجراءات إلنشاء نظام اعتماد سليم ملنظمة التعاون  AC.   مجلس االعتماد OICاإلسالمي  

 اإلسالمي على نطاق واسع وزيادة الوعي بمفهوم االعتماد داخل الدول األعضاء.



5 
 

خالل اجتماع  2020-2018( للفترة ما بين  AC( إلدارة مجلس االعتماد )12عضاء اإلثيي عشر )تم انتخاب الدول األ 

نوفمبر  25(   الخامس عشر الذي عقد في SMIICمجلس اإلدارة ملعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )

 .2017/ تشرين الثاني  عام 

 

 جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية  .1

 جمهورية الكاميرون  .2

 جمهورية مصر العربية  .3

 جمهورية إيران اإلسالمية  .4

 اململكة االردنية الهاشمية  .5

 اململكة املرربية  .6

 جمهورية باكستان اإلسالمية  .7

 اململكة العربية السعودية  .8

 جمهورية السودان .9

 جمهورية تونس  .10

 جمهورية تركيا  .11

 اإلمارات العربية املتحدة   .12

 

 

  STCلدائمة اللجنة الستشارية ا

  

كمجموعة استشارية وإسداء املشورة بشأن القضايا املتعلقة بالحوكمة     STCتعمل اللجنة االستشارية الدائمة

والسياسات واألنشطة التي يضطلع بها املجلس بمشاركة منظمة التعاون اإلسالمي وأجهزتها / املنظمات الدولية / 

الحكومية املعروفة جيدا في مجاالتها الخاصة . الهدف من اللجنة االستشارية  الهيئات املعترف بها دوليا / املنظمات غير 

الدائمة هو العمل كهيئة استشارية قوية ومستقلة ملجلس اإلدارة لضمان التوافق مع أفضل املمارسات الدولية في 

 مجاالت التقييس واملقاييس واالعتماد.

 

 النشطة   –د  

 

 . أنشطة التقييس1

 (TCsالفنية )اللجان  1.1

 

املعايير من خالل الجمع بين جميع األطراف املعنية مثل املصنعين املواصفات القياسية و املقاييس و يتم إعداد 

 واملستهلكين واملنظمين ملواد أو منتجات أو عمليات أو خدمات معينة.

 

)  معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالميةاملعايير في املواصفات القياسية و يتم تنفيذ عملية وضع املقاييس و 
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 (. TCs)( بتوجيه من اللجان الفنية االم WGsفي مجموعات العمل )  (SMIICسميك( )

 

 :(SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( )التالية في إطار   (TCs)تم تشكيل اللجان الفنية 

 

    اللجنة الفنية االولىTC1 القضايا الرذائية الحالل : 

  اللجنة الفنية الثانيةTC2 قضايا مستحضرات التجميل الحالل 

   اللجنة الفنية الثالثةTC3  قضايا موقع الخدمة 

    اللجنة الفنية الرابعةTC4 الطاقة املتجددة 

    اللجنة الفنية الخامسةTC5 السياحة والخدمات ذات الصلة 

    اللجنة الفنية السادسةTC6 املنتجات الزراعية 

   اللجنة الفنية السابعةTC7 النقل 

   اللجنة الفنية الثامنةTC8 الجلود والدباغة املواد 

    اللجنة الفنية التاسعةTC9 املنسوجات واملنتجات ذات الصلة 

    اللجنة الفنية العاشرةTC10  سلسلة توريد املواد الرذائية الحالل 

    اللجنة الفنية الحادية عشرTC11 أنظمة إدارة املنتجات الحالل 

    اللجنة الفنية الثانية عشرTC12  متطلبات النقل للبضائع الخطرة 

     اللجنة الفنية الثالثة عشرTC13  املجوهرات 

    اللجنة الفنية الرابعة عشرTC14  البترول واملنتجات البترولية 

   اللجنة الفنية  الخامسة عشرTC15  مصطلحات 

 

يرها منظمة التعاون اإلسالمي وتطو معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك( / يتم وضع مقاييس ومعايير 

( من ممثلين عن الصناعة واملنظمات TCs( . وتتألف أبرز اللجان الفنية )TCsمن قبل الخبراء، ضمن اللجان الفنية )

الذين يتم اختيارهم وطرحهم من قبل أعضاء املعهد. كل لجنة  غير الحكومية والحكومات وأصحاب املصالح اآلخرين

 فنية تتناول موضوع مختلف.

للسماح لجميع   (SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك( )وقد تم تطوير برنامج الشراكة في 

س معهد املواصفات واملقايياألطراف املعنية واملنظمات واملجموعات اإلسالمية للمساعدة في وضع مقاييس ومعايير  

. انها مهمة لجميع املؤسسات وتطويرها ونشرها  (OIC)منظمة التعاون االسالمي  ( /SMIICللدول اإلسالمية ) سميك( )

مفهوم الشراكة / التنسيق مع املنظمات / املنظمات اإلقليمية البحث من خالل  / األطراف / املجموعات املهتمة في

عهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك( والتطبيق أو االتصال مع األمانة العامة مل / الدولية واملعاهد

(SMIIC)  .للمزيد من املعلومات والعمل 

 

(   ، للسماح SMIICالفنية من قبل معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( ) ناأسابيع للج 4تم تنظيم 

 14-1للجان الفنية بعقد اجتماعاتها وتسريع عمل اللجنة الفنية خالل هذه األسابيع ، وقد عقدت اللجان الفنية 

هم واستكملت خطط أعمالهم ، نطاقاتهم ومجال اعمال TC. وحددت جميع اللجان الفنية 2017اجتماعين في عام 

 والعمل على تطوير املواصفات واملعايير و / أو مراجعة املواصفات و املعايير الحالية.
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تم مناقشة تركيا  –في اسطنبول  2018أبريل نيسان  20 – 16خالل األسبوع الرابع للجان الفنية والذي عقد في الفترة بين 

هذه المشاريع مقترحات ومشاريع جديدة والتي ستدخل في الخطوات المعتادة مشروعا من قبل اللجان الفنية. بعض  30

لتصل لالعتماد كمواصفة قياسية وفي نفس الوقت تم اتباع طريقة التبني المباشر لبعض مشاريع المواصفاتفي اللجان 

 المختصة.

 

تركيا. كانت  –في اسطنبول  2018ر أيلول سبتمب 28 -24والذي عقد في الفترة بين خالل األسبوع الخامس للجان الفنية 

مشاريع في مرحلة  7مشروعا وتم قبول  26االجتماعات مثمرة في كل من اللجان الفنية ولجان تقييم المطابقة والتي ناقشت 

مسودة مواصفة وهي المرحلة قبل األخيرة من اصدار المواصفة القياسية. بقية المشاريع المستمرة ال زالت في مراحل 

الدرراسة والتقييم وتمر بالخطوات الرسمية حتى الوصول الى مرحلة اعتماد المواصفة القياسية كمواصفة سميك  مختلفة من

 / مواصفات منظمة التعاون االسالمي.

 

(   ملواصفات ومعايير تقييم املطابقة SMIICلجنة معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( ) 1.2

CCA  

 

(   املعنية بمواصفات ومعايير تقييم SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( ) تم تشكيل  لجنة

( من أجل إعداد أدلة / مواصفات ومعايير بشأن معايير الهيئات املشاركة في االختبار واملعايرة CCA /   (SMIICاملطابقة ))

ى وجه وعلها ، وغيرها من املواصفات واملعايير ذات الصلة والتصديق والرقابة وافحص  واالعتماد وتشريلها وتقييم

 الخصوص املبادئ التوجيهية أو مواصفات ومعايير تقييم املطابقة الحالل واالعتماد.

 

 /   (SMIICعقدت لجنة مواصفات ومعايير تقييم املطابقة / معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )

CCA سبتمبر/  25و  2017مارس/ اذار  عام  24و  23اني والثالث في اسطنبول بجمهورية تركيا يومي ( اجتماعيها الث

حيث كانت تعمل على مراجعة  مواصفات ومعايير منظمة التعاون اإلسالمي / معهد املواصفات  2017ايلول  عام 

 واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( الثاني والثالث. 

 أيلول سبتمبر على التوالي. 28 – 24نيسان أبريل و  20 – 16الرابع والخامس عقدا في  يناالجتماع

 

 . أنشطة املقاييس  ) املترولوجيا( 2

 

علم القياس ) املترولوجيا( هو العلم الذي يختص بقضايا املقاييس. وهو يشمل وحدات القياس ومواصفاتها ومعاييرها 

يع املشاكل النظرية والعملية املتعلقة بالقياس. وهو  واحد من املجاالت الرئيسية  وأدوات القياس ومجاالت تطبيقها، وجم

 .  (SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( )ألنشطة 

( إلنشاء منصة ملعاهد املقاييس )املترولوجيا( الوطنية للدول األعضاء في منظمة MCتم إنشاء مجلس املقاييس )

 لجمع واتخاذ القرارات التقنية السيما الخاصة واملحددة ملجاالتهم.  (OICالتعاون اإلسالمي ) 

 

قاييس ( العديد من برامج التدريب على املقاييس )املترولوجيا(  األساسية و املMCلقد نظم مجلس املقاييس )

)املترولوجيا( القانونية و املقاييس )املترولوجيا( العلمية مثل التدريب على املقاييس القانونية ) مقاييس الكتلة ووزنها، 

مقاييس الحجم والتحقق من صافي املحتوى قبل الترليف(، قياس الضرط، مقاييس األبعاد واملقاييس الكهربائية 
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م املزيد من برامج التدريب والقدرات بما يتماش ى مع توقعات املعاهد الوطنية حتى اآلن،  و لديه جدول أعمال لتنظي

 للمقاييس )املترولوجيا(.

 

والذي تم فيه تعديل االختصاصات  2017مايو/ ايار   8في  MCتم عقد االجتماع الرابع ملجلس املقاييس )املترولوجيا( 

 .2020-2018وانتخاب الرئيس ونائب الرئيس للفترة 

 
 2018نيسان أبريل  20 – 19جلس القياس بمعهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية اجتماعه الخامس بتاريخ عقد م

من الدول االعضاء. خالل االجتماع تم التطرق الستقصاء البنية  10مشاركا يمثلون  22، وذلك بحضور في اسطنبول تركيا

من األعضاء المزيد من الوقت الرسال المزيد من المعلومات وبناء التحتية وعرض هيكليته أمام المشاركين. طلب العديد 

 على طلبهم تقرر إعادة ارسال االستقصاء للمزيد من المراجعة.سيستمر جمع االستقصاءات من قبل المجلس.

تطوير  لومن هذا التجمع سيتم اختيار لجنة السداء النصح والتقييم لكتاية تقرير عن سبقرر المجلس انشاء تجمع للخبراء 

 البنية التحتية لعلم القياس في الدول األعضاء التي ترغب بالحصول على هذه الخدمة.

 

 . أنشطة العتماد3

 

( خالل    (SMIICعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك (  مل ACتم انتخاب أعضاء إدارة مجلس االعتماد 

(   الذي عقد في SMIICاالجتماع الخامس عشر ملجلس إدارة معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )

ملعهد املواصفات   AC، وعقدت إدارة  مجلس االعتماد  2020-2018لفترة  2017نوفمبر / تشرين الثاني  عام  25

في  2018فبراير / شباط عام  27-26اجتماعها األول في الفترة ما بين     SMIICواملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك (  

اسطنبول . ووفق أحد القرارات ، فقد بدأت األمانة العامة إجراءات الترشيح ملنصب رئيس  معهد املواصفات واملقاييس 

لب من األعضاء  2018  مارس / اذار عام  05(   ونواب الرئيس ، وذلك في تاريخ  SMIICللدول اإلسالمية ) سميك ( )
ُ
وط

 .2018أبريل/  نيسان  6تسمية وإرسال مرشحيهم بحلول 

 

( الخاص بمواصفات ToR( لدراسة مشروع االختصاصات )TFGفريق عمل ) ACكما شكلت إدارة مجلس االعتماد 

عقد فريق العمل و .    SIMIIC ملعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك (   ACومعيار  مجلس االعتماد 

في عمان ، األردن ، وسيعقد اجتماعه الثاني في الفترة  2018مارس/  اذار  عام   26-25اجتماعه األول في الفترة ما بين  

 في اسطنبول ملواصلة العمل على املشروع املذكور.  2018أبريل/  نيسان   29-28ما بين  

 

اجتماعها الثاني في  SIMIIC  (واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميكعهد املواصفات مل AC ستعقد إدارة مجلس االعتماد  

 في اسطنبول. 2018يونيو /  حزيران   25-24الفترة ما بين 

وبحضور  2018حزيران يونيو  29 – 28االجتماع الثاني إلدارة مجلس االعتماد تم عقده في اسطنبول تركيا في الفترة بين 

 كافة الدول األعضاء في املجلس.
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 . أنشطة التدريب4

 

(  إلى القيام بأنشطة SMIICمن أجل تحقيق أهدافه، يسعى معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )

، 
ً
 تدريبية مختلفة سنويا

واللجنة الفنية خالل كل اجتماع من اجتماعات  ISعقد دورات تدريبية حول عمل نظام املعلومات  2017العام تم خالل 

 .2017الثالثة التي عقدت خالل عام  TCنة الفنية اللج

 

i.  2017برنامج سميك التدريبي للعام 

في الفترة  2017من أجل السعي لتوحيد المواصفات الخاصة بالحالل في الدول االسالمية عقد سميك برنامجه التدريبي للعام 

دولة من الدول االعضاء  14شخصا يمثلون  25كانون األول ديسمبر في اسطنبول تركيا. وذلك بمشاركة   16 – 11بين 

 واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية البحوث ومركز( ITFC) التجارة لتمويل الدولية اإلسالمية المؤسسةبسميك وبدعم من 

 (.SESRIC) اإلسالمية للدول والتدريب

التدريبي المكثف يتكون من قسمين "مقدمة وتفعيل استخدام مواصفات سميك / منظمة التعاون االسالمي" و البرنامج 

"المواصفة القياسية حول المبادئ التوجيهية لألغذية الحالل: تدريب المراقبين" في كال التدريبين تم عقد االختببارات واعطاء 

 الشهادة للناجحين من المشاركين.

 

ii. 2018لتدريبي للعام  برنامج سميك ا  

مشاركا  20تموز يوليو في اسطنبول تركيا، وحضر التدريب  20 – 16في الفترة بين  2018تم عقد البرنامج التدريبي للعام 

 والمملكة لسطينوف وباكستان والنيجر والمغرب وقيرغيزستان والعراق إيران من أفغانستان، الجزائر، جيبوتي، غامبيا، غينيا،

 والعربية اإلنجليزية) SMIIC المعتمدة من الرسمية لغات بالثالث ووفرت الترجمة وأوغندا وتونس السعودية العربية

 (.والفرنسية

 

 التعاون  ظمةملن التابعة( الكومسيك) والتجاري  االقتصادي للتعاون  الدائمة اللجنة قبل من التدريبي البرنامج تمويل تم

وتحت رقم  SMIIC/  اإلسالمي االتعاون  منظمة معايير  مع الوطنية الحالل معايير  توحيد" عنوان تحت( OIC) اإلسالمي

 .شهاداتهم الناجحين وتلقى امتحانتم عقد  التدريب من االنتهاء عند( No: 2017- SMIIC-437) مشروع

 

 . أنشطة أخرى:5

 

  2017معرض الحالل الخامس  ملنظمة التعاون السالمي ومؤتمر الحالل العاملي  5.1

 25إلى  23ملنظمة التعاون االسالمي  في الفترة من  EXPOُعقدت القمة العاملية للحالل  واملعرض الحالل الخامس 

في اسطنبول ، تركيا.  وكان الهدف من مؤتمر القمة العالمي للحالل  ومعرض منظمة   2017نوفمبر/ تشرين الثاني  

هو تعزيز التجارة الحالل بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ومشاركة  OIC Halal Expoالتعاون اإلسالمي 

 .   OICآخر املستجدات فيما يتعلق بشؤون الحالل عبر منظمة التعاون اإلسالمي  
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 إلى 23في الفترة من  2017وُعقدت فعاليات  معرض منظمة التعاون اإلسالمي الخامس ومؤتمر القمة العالمي للحالل  

في اسطنبول ، في مركز لطفي قردار الدولي للمؤتمرات واملعارض تحت رعاية  2017نوفمبر / تشرين الثاني عام   25

رئيس الجمهورية التركية ، فخامة  رجب طيب أردوغان تماشيا مع إطار التعاون بين معهد املواصفات واملقاييس للدول 

 (.ICDTلتنمية التجارة )(   واملركز اإلسالمي SMIICاإلسالمية ) سميك ( )

 

رئيس مجلس إدارة معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك  -السيد صباح  الدين  كوركماز  القى كل من 

( )SMIIC الرئيس التنفيذي ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  -(   ، والسيد خالد العبوديIDB   والدكتور الحسن ،

أمين مجمع  -(، واألستاذ الدكتور عبد السالم داود العبادي ICDTلمركز اإلسالمي لتنمية التجارة )املدير العام ل -حزينة 

( ووزير OICاألمين العام املساعد ملنظمة التعاون اإلسالمي ) -( والسفير حميد أ. أوبلوييرو IIFAالفقه اإلسالمي الدولي )

لمات أمام الحضور خالل افتتاح معرض الحالل الخامس  سعادة السيد نهاد زيبكجي ك -االقتصاد لجمهورية تركيا 

OIC Halal   متر مربع في منطقة املعارض وغرف اجتماعات  4500. وقد تم تنظيم املعرض على مساحة قدرهاB2B  ،

دولة ، ووفر  بيئة ممتازة لبناء أعمال ذات منافع متبادلة في تجارة املنتجات  15شركة عارضة من  125واستضاف 

 بزيارة املعرض خالل األيام الثالثة. 29،800ل بشكل خاص. قام حوالي الحال
ً
 زائرا

 

وكان يركز على "استراتيجيات االسواق وتجارة الحالل" و "العلوم والصحة ومستحضرات التجميل" و "السياحة والحالل 

تملة العاملية واملستقبلية املح في الحياة اليومية" و "التقييس واالعتماد والتوثيق في الصناعات الحالل" و "التنمية

، بدعم من املنظمات  2017للتمويل اإلسالمي الدقيق" في منتدى مؤتمر القمة العالمي  وجلساته املعنية  بالحالل  لعام 

 من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي و  45الرائدة في القطاعات ذات الصلة. حضر املؤتمر 
ً
 آخر ليكون  27بلدا

ً
بلدا

 وبمشاركة  72دان املشاركة  مجموع البل
ً
متحدث،  تم تقييم قسم السؤال واإلجابة مفيد للراية. كان معدل  110بلدا

 املشاركة في املؤتمرات عالية جدا.

 

(  وبالتعاون مع SMIICتم التأكيد على ضرورة التعاون مع معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )

( ونشر معايير  ومواصفات الحالل املشتركة الجديدة في إطار تنفيذ مبادرة معهد IIFAالدولي ) أكاديمية الفقه اإلسالمي

الحالية في املواصفات   OIC  / منظمة التعاون االسالمي  SMIICاملواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ، وأهمية واملعايير  في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والدول غير 

الرقابة الدينية على صناعة الحالل وخدماتها التي ننتمي إليها جميًعا بشكل فردي ، وهي مسؤوليتنا االجتماعية الدينية 

ة ... إلخ. غذيباالضافة الى حكوماتنا ، ان أهمية االبتكار في  حماية إنتاج الحالل مثل اإلنزيمات واملواد املضافة إلى األ 

من خالل األخذ في االعتبار التعقيد املتزايد ألساليب اإلنتاج الحديثة واملنتجات مع التقنيات املتقدمة ، يجب أن يتم 

إجراء شهادة االعتماد الحالل واالعتماد من قبل الهيئات املختصة واملوحدة ، فإن أهمية الحالل مسألة تخص جميع 

اد املسلمون ، هناك أهمية دعم  جهود منظمات املجتمع اإلسالمي في البلدان غير الحكومات ، وكذلك جميع األفر 

اإلسالمية للحفاظ على صناعة الحالل وتطويرها من منظور دييي ، وأهمية دعم املبادرات واالستراتيجيات القائمة في 

 نمية املستقبلية.التمويل اإلسالمي ، وأهمية دعم التدريب لتحسينه. وفهم احتماالت سوق الحالل والت
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 املنتدى العاملي السابع للتمويل الصغير اإلسالمي  5.2

 

اسطنبول ، تم عقد اجتماع للمنتدى العالمي السابع للتمويل الصرير   - 2017كجزء من برنامج قمة  الحالل العالمي  

 ي اسطنبول.ف 2017نوفمبر / تشرين الثاني ،  25-24اإلسالمي ؛ وكذلك عقدت  في  الفترة ما بين  

 

شارك األمين العام السيد إحسان أوفيت  في الجلسة االفتتاحية للمنتدى كضيف شرف وألقى كلمة افتتاحية. خالل 

 حول مواضيع مثل "تحديات التمويل التي  30هذه الفعالية ، وقدم املتحدثون البارزون من 
ً
دولة على األقل عروضا

(" ، "إمكانات التمويل الصرير اإلسالمي" ، "التكافل الصرير ، MFIs) تواجهها مؤسسات التمويل الصرير  اإلسالمية

 العناصر الداعمة للتمويل الصرير االسالمي "... الخ. -األوقاف والزكاة 

 

 اتفاقيات التعاون  -ه 

 

مذكرات   (، تم ابرامGSO.  باالضافة الى مذكرة التفاهم مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )1

( ، واملنظمة ARSO( ، ومع  "املنظمة األفريقية للتقييس والتوحيد القياس ي" )ITCالتفاهم مع مركز التجارة الدولية )

( ، ومذكرة تفاهم جديدة بين معهد املواصفات واملقاييس للدول AIDMOالعربية للتنمية الصناعية والتعدين )

( في نوفمبر /  GSOتقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  )( ،  ومع هيئة الSMIICاإلسالمية ) سميك ( )

 في إسطنبول ، جمهورية تركيا مرة أخرى بعد انتهاء صالحية مذكرة التفاهم السابقة. 2017تشرين الثاني 
 

 (GACمركز االعتماد الخليجي ) مع تفاهم مذكرة - 2

 (.GAC) الخليجي االعتماد ومركز  SMIIC بين تفاهم مذكرة توقيع تم

 

  (IEC)( واللجنة األوروبية للتوحيد القياس ي  ISO. التعاون التقني مع املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس ) إيزو 3

 ((GEN- CENELEC و اللجنة األوروبية للتقييس الكهروتقني 

 

(، واللجنة األوروبية ISOتم اجراء حوارات للتعاون مع املنظمات الدولية )املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس )إيزو 

، ((CENELEC -اللجنة االوروبية للتقييس الكهروتقيي  -  GENواللجنة األوروبية للتقييس      (IEC)للتوحيد القياس ي 

( في املجاالت ذات الصلة من أجل زيادة االعتراف IECالكهروتقنية الدولية )، واللجنة   ITC ومركز التجارة الدولية

 على املستوى الدولي. ( SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك( )ب

 

ابة يوقام األمين العام ملعهد سميك والوفد املرافق له بزيارة ودية ومجاملة للسيد / كيفن ماكينلي، األمين العام بالن

في جنيف وإلى األمين العام للمنظمة  2017فبراير/ شباط   24(، في ISOللمنظمة الدولية للتوحيد القياس ي )إيزو 

في  2017أغسطس/ آب   21(، املعين حديثا السيد / سيرجيو موخيكا، في تاريخ  ISOالدولية للتوحيد القياس ي )إيزو 

 جنيف ،  سويسرا.
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لعمليات للتعاون بعد االنتهاء من التقييمات الداخلية الالزمة ملشاريع االتفاقيات من وسيتم االنتهاء من اجراءات ا

 جانب املنظمات املذكورة.

 

 2016-2020 ( SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك( )استراتيجية   -و  

 

-2016 ( SMIICواملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( )عهد املواصفات لقد تمت املوافقة على الخطة االستراتيجية مل

ملجلس إدارة املعهد سميك الذي  12كخارطة طريق لتنفيذ أهداف املعهد وأنشطته في  االجتماع الثاني عشر   2020

عهد مفي مدينة اسطنبول. كما تم إعداد وثائق تكميلية ثانوية وثالثية الستراتيجية  2016مايو / أيار   23عقد في 

واملبادرات  (KPIs)بما في ذلك مؤشرات األداء الرئيسية  ( SMIICاملواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( )

 واملشاريع وأساليب اإلدارة من أجل التنفيذ السليم للخطة االستراتيجية.

 

 2020-2016سميك  ( SMIICعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( )وتشمل الخطة االستراتيجية مل

 :املناهج استراتيجية في إطار هذه  33و  خمس مناهج استراتيجية رئيسية

 وضع مواصفات مقاييس عالية الجودة يمكن استخدامها إقليميا ودوليا ، .1

 تعزيز ثقة املجتمع والبنية التحتية للجودة ، .2

 تحسين الروابط والتكامل بين األعضاء ،  .3

 تطوير الشبكات لتحقيق النجاح ، .4

 تطوير وتحسين استخدام املوارد والقدرات . .5

 

(   بنشاط لتحقيق األهداف املنصوص عليها في SMIICيعمل معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )

 خطة استراتيجية. 33خطة استراتيجية من  18وقد حققت بالفعل  2020-2016خطتها االستراتيجية 

 

في الفترة ( SMIICعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( )ز. بعض النشطة الهامة مل

 األخيرة

 

 :(SMIICعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( )ملاجتماعات اللجنة الفنية  .1

 

(  اسابيعها على النحو SMIICعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( )ملعقدت اللجنة الفنية 

 التالي: 

(  1(  اسبوعها األول )SMIICعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( )ملعقدت اللجنة الفنية  -1

في اسطنبول، ونظمت اجتماعات اللجان الفنية االولى والثانية والرابعة  2017مارس/  آذار   31-26في 

معهد املواصفات واملقاييس للدول و لجنة  TC1 ،TC2 ،TC4 ،TC5 ،TC8 ،TC9والخامسة والثامنة والتاسعة )

 ( على التوالي. SMIIC  /CCAتقييم املطابقة )ملواصفات   (SMIICاإلسالمية ) سميك( )

في (  اسبوعها الثاني SMIICعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( )ملعقدت اللجنة الفنية  -2

 تنظيم اجتماعات اللجان الفنية 2017مايو /أيار   24-22مدينة اسطنبول، تركيا في الفترة ما بين 
ً
، وتم ايضا
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 على التوالي.  TC13و  TC3 ،TC7 ،TC11 ،TC12الثالثة والسابعة والحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر  )

اسبوعها  (SMIICقاييس للدول اإلسالمية ) سميك( )عهد املواصفات واململ TCs كما تم تنظيم اللجنة الفنية  -3

تقييم مواصفات ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع لجنة  2017سبتمبر /  ايلول   30-25الثالث  خالل الفترة 

 (SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( )(  تحت رعاية SMIIC  /CCAاملطابقة )

 بمساهمة جميع اللجان االساسية وذلك من اجل التقييم  املشترك. 

االسبوع الرابع للجان الفنية وفيه تم عقد اجتماعات لجميع اللجان الفنية باالضافة للجان تقييم املطابقة  -4

 2018نيسان أبريل  20 – 16وبتاريخ 

قة فنية باالضافة للجان تقييم املطاباالسبوع الخامس للجان الفنية وفيه تم عقد اجتماعات لجميع اللجان ال -5

 2018أيلول سبتمبر  28 – 24وبتاريخ 

 

وخالل هذه اللقاءات، تم االنتهاء من تقديم وعرض البرامج التدريبية، ووضع خطط االعمال االستراتيجية في نطاق 

الجديدة لوضع عمل اللجان،  ومناقشة موضوعات جديدة للمشاريع وتخطيطها. وقد بدأت الكثير من املشاريع 

مواصفات قياسية ومعايير جديدة في قطاعات مختلفة مثل الخدمات والطاقة واملنسوجات والجلود والزراعة وإدارة 

 أكثر  ناكه ، املرحلة هذه وفي ، منه االنتهاء تم وبعضها ، بعض هذه املشاريع بدات للتو  املنتجات الحالل وما إلى ذلك.

 .عاييرامل لتطوير  مستمًرا مشروًعا 30 من

 

 املبيعات عبر اإلنترنت: .2

 

عهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك( تم إطالق نظام املبيعات عبر اإلنترنت ملواصفات قياسية  مل

(SMIIC/ )  منظمة التعاون االسالمي(OIC)  على موقع معهد سميك(SMIIC). 

 

 

 ( /SMIICللدول اإلسالمية ) سميك( )عهد املواصفات واملقاييس ( مواصفات قياسية مل5خمس )  .3

 :منظمة التعاون السالمي

 

( مواصفات قياسية  5خمس )   (OSH) اعتمدت هيئة "املبادئ التوجيهية العامة بشأن السالمة والصحة املهنيتين"

 7في  وذلك ،  (OIC) منظمة التعاون االسالمي ( /SMIICعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك( )مل

 .2017نيسان / أبريل 

 

منظمة  ( /SMIICعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( )مستحضرات التجميل الحالل مل .4

 :املتطلبات العامة  –التعاون السالمي 

 

إلسالمية ) امعهد املواصفات واملقاييس للدول تم االنتهاء من املواصفات القياسية ومعيار "منظمة التعاون اإلسالمي /

، والذي  2018فبراير/ شباط   27املتطلبات العامة" في  -ملستحضرات التجميل الحالل  -4  ( الرابع  SMIICسميك( )

. تتوفر املواصفات (SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك( )تم اعتماده ونشره من قبل 
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(  في نظام SMIICعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( )مالقياسية واملعايير اآلن الستخدام أعضاء 

معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك( حيث يمكن تنزيله منه. كما أنه متاح في موقع  ISاملعلومات 

(SMIIC )  ( سالمية ) سميكعهد املواصفات واملقاييس للدول اإل ملكما هو الحال مع املواصفات القياسية واملعايير

(SMIIC ) .األخرى 

 

 - الطاقة إدارة أنظمة ISO 50001: 2011املتبناة من    SMIIC 19: 2018/  اإلسالمي التعاون  منظمة .5

 :الستخدام إرشادات مع املتطلبات

 :ISO 50001املتبناة من االيزو  الطاقة إدارة أنظمة  SMIIC 19: 2018/  اإلسالمي التعاون  منظمة" معيار  من االنتهاء تم

 يتوفر . SMIIC قبل من ونشره اعتماده تم والذي ، 2018 أغسطس 02 في" لالستخدام التوجيه مع املتطلبات -  2011

 الحال هو  كما SMIIC موقع من للشراء متاح أنه كما. IS نظام من تنزيله ويمكن SMIIC أعضاء الستخدام اآلن املعيار 

 .األخرى  SMIIC معايير  مع

 

معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( حضر  حضور املعارض / املنتديات / املؤتمرات : .6

(SMIIC  ) : وقدم عرضا / على النحو التالي 

في  2017ديسمبر / كانون االول  3 -نوفمبر / تشرين الثاني   30التي عقدت في  2017جمعية تايالند الحالل  -

 تايالند.بانكوك ، مملكة 

 ركز م نظمها ، التعاون اإلسالمي منظمة في األعضاء الدول  من املبتدئين للدبلوماسيين تدريبية ورشة -

 في ، 2017 نوفمبر  23-21 في( SESRIC) اإلسالمية للدول  واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية البحوث

 .بتركيا اسطنبول 

 XII اإلقليم في والتكنولوجيا العلوم مجلس إدارة نظمتها التي ، 2018 الفلبين في للحالل العاملية الجمعية  -

(DOST XII )الفلبين/  مانيال  في 2018 يناير  19-18 الفترة في عقدت والتي ، الفلبين من 

والذي  ، الروس ي الحالل معرض ومؤتمر  ملعرض االفتتاحي والحفل للحالل بموسكو  التاسع الدولي املؤتمر  -

روسيا  -موسكو في 2018 ، أبريل 26 في عقد والذي الروس ي لالتحاد اإلسالمية الدينية ترعاه املنظمة

 االتحادية 

 12-10 في عقدت والتي" 2018 قمة قازان: اإلسالمي العالم - روسيا" العاشرة الدولية االقتصادية القمة -

 الروس ي االتحاد ، تتارستان جمهورية ، قازان في 2018 مايو 

 .والهرسك البوسنة ، سراييفو  في 2018 سبتمبر  28-27 في انعقد الذي( SHF) للحالل سراييفو  معرض -

 في ، 2018 أكتوبر  04-03 في 2018 لعام الحالل الحياة ألسلوب الدولي التجاري  واملنتدى حضور املؤتمر  -

 .إندونيسيا جمهورية ، جاكرتا

 واملررب وكازاخستان وكندا فاسو  وبوركينا وبلجيكا ديفوار  كوت في اجتماعات/  مؤتمرات عدة حضور  -

 .وتركيا وتونس السعودية العربية واململكة والسودان وباكستان وبولندا وعمان

 

 منتدى التمويل الصغير  اإلسالمي العاملي السابع .7

اسطنبول ، تم تنظيم املنتدى العالمي السابع للتمويل الصرير  - 2017كجزء من برنامج قمة الحالل  العالمي 

 في اسطنبول  2017نوفمبر  / تشرين الثاني  ،  25-24أيضا في اإلسالمي؛ وعقدت 
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(   واجتماعات SMIICاجتماعات مجلس إدارة معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( ) .8

 الجمعية العامة

(   في SMIICعقد االجتماع الرابع عشر ملجلس إدارة ملعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( ) -

 .2017مارس / اذار  عام   03-02اسطنبول ، الجمهورية التركية في الفترة ما بين  

(   SMIICعقد االجتماع الحادي عشر للجمعية العامة ملعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( ) -

(GAفي اسطنبول ، الجمهورية التركية في )  2017 مايو / أيار   عام  7 تاريخ. 

   (SMIICعقد االجتماع الخامس عشر ملجلس إدارة معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( ) -

(BOD في اسطنبول ، الجمهورية التركية في )وقامت األمانة العامة  2017نوفمبر / تشرين الثاني   25 ،

 باستضافة هذا  االجتماع.

   (SMIICالعامة ملعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( ) عقد االجتماع الثاني عشر للجمعية -

(GA في اسطنبول ، الجمهورية التركية في )واستضافته األمانة العامة معهد املواصفات  2017نوفمبر  26 ،

 (  .SMIICواملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )

   (SMIICعشر ملجلس إدارة معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( ) سادسعقد االجتماع ال -

(BOD في اسطنبول ، الجمهورية التركية في )وقامت األمانة العامة باستضافة هذا   2018نيسان أبريل  2 ،

 االجتماع.

 

 S  &Tالقمة األولى ملنظمة التعاون اإلسالمي   .9

 

(   في القمة األولى ملنظمة التعاون اإلسالمي SMIICواملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )شارك معهد املواصفات 

(OIC  حول العلوم والتكنولوجيا التي عقدت في استانا ، جمهورية كازاخستان ، في الفترة ما بين )سبتمبر/ ايلول   11-10

التي حدد فيها  2026التكنولوجيا واالبتكار لعام . اعتمدت القمة أجندة منظمة التعاون اإلسالمي للعلوم و 2017عام 

القادة األولوية للمجاالت بما في ذلك إدارة متطلبات الطاقة من خالل الدعوة الستخدام الطاقة املتجددة والشروع في 

 .ى التطبيق السلمي للتكنولوجيا النووية في قطاع الطاقة والقطاع غير النفطي باإلضافة الى تضمنه عدة توصيات أخر 

 

( واملنظمة اإلسالمية لألمن SMIICفي قرارات القمة ، تقرر أن يعمل معهد املواصفات واملقاييس للبلدان اإلسالمية )

 من أجل سالمة األغذية واملعايير الحالل وأن يتم تشجيع الدول األعضاء على النظر في التنفيذ IOFSالرذائي )
ً
( معا

منظمة التعاون (    / SMIICفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )معهد املواصللمواصفات القياسية ومعايير 

 اإلسالمي باإلضافة إلى املواصفات القياسية واملعايير الدولية بشأن القضايا ذات الصلة.

 

 (ACMOIالجتماع التنسيقي السنوي الثالث ملؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي )  .10

 

(   في االجتماع التنسيقي السنوي الثالث SMIICللدول اإلسالمية ) سميك ( )شارك معهد املواصفات واملقاييس 

 2017ديسمبر / كانون االول عام   04-03(  الذي عقد في الفترة ما بين  ACMOIملؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي )

 في جدة ، اململكة العربية السعودية.
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ومناقشة األنشطة املشتركة الجديدة لعام  2017املنظمة لعام  تم خالل االجتماع تقديم األنشطة املشتركة ملؤسسات

منظمة  –علما بقرارها تنظيم معرض الحالل  السادس  ACMOI. أحاطت مؤسسات منظمة التعاون االسالمي  2018

افة الى في اسطنبول، باالض 2018ديسمبر/ كانون االول   2 -نوفمبر / تشرين الثاني  29بتاريخ    OICالتعاون االسالمي  

(   بما في ذلك SMIICاألنشطة املشتركة األخرى التي خطط لها معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )

 التدريب و التقييس )التوحيد القياس ي(.

 

 الستنتاج  -ح

 

احتياجات الدول األعضاء ، من خالل مراعاة (SMIICعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )مسيستمر 

، في اتخاذ موقف فعال في جميع أنشطة التقييس )التوحيد القياس ي( واملقياس  OIC   في منظمة التعاون اإلسالمي

 واالعتماد ذات الصلة، باإلضافة إلى تقييم املطابقة، فضال عن التركيز على بناء القدرات والتدريب وما إلى ذلك.

مشتركة تطبق قياسية إلى وضع  مواصفات  (SMIICواملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )عهد املواصفات مويهدف 

كسوق واحدة من شأنها أن تساعد على ضمان حماية املستهلكين  OIC  في جميع أنحاء منظمة التعاون اإلسالمي

وجي  الذي التطور التكنولوتسهيل التجارة عبر الحدود وضمان قابلية التشريل البييي للمنتجات وتشجيع االبتكار و 

 يشمل حماية البيئة وتمكين الشركات من النمو.

 

وسيركز املعهد، أثناء قيامه بذلك، على التحسين التقيي وبناء القدرات والقيام بمهام التوجيه لتوجيه االستثمار في 

 .OIC ة التعاون اإلسالمي املختبرات وما إلى ذلك، والتوزيع املتكافئ للخطط املذكورة في الدول األعضاء في منظم

 

، بوسائل وطرق تكون على النحو (SMIICعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك ( )موعليه يجب دعم 

 التالي:  

 

  في جميع أنشطة التقييس واملقاييس واالعتماد ذات الصلة باإلضافة إلى تقييم يأن 
ً
 نشطا

ً
تخذ موقفا

لى بناء القدرات والتدريب وما إلى ذلك مع مراعاة احتياجات الدول املطابقة، فضال عن التركيز ع

 . OICاألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

   تعزيز اقتصاد منظمة التعاون االسالميOIC  في التجارة العاملية ورفاهية املجتمع االسالمي والبيئة

واملقاييس للدول اإلسالمية ) عهد املواصفات ممن خالل توفير منصة لتطوير مواصفات ومعايير 

واملواصفات الفنية االخرى عبر مجموعة واسعة   OIC منظمة التعاون اإلسالمي ( / SMIICسميك ( )

عهد املواصفات مومعايير  قياسية  من القطاعات وكذلك املقاييس واعتماد التحقق من مواصفات

من قبل املنظمات  -  OIC اإلسالمي  منظمة التعاون ( / SMIICواملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( )

 ة .واالختبار واملعاير والرقابة التي تضطلع بخدمات التقييم مثل التصديق والتحقق والتفتيش 

   ( واملقاييس )يجب العمل على جميع عناصر البنية التحتية للجودة كالتقييس )التوحيد القياس ي

  .الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي املترولوجيا (  واالعتماد وتحديد أولويات احتياجات 

OIC  
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  يجب مواصلة العمل عن كثب مع مؤسسات واجهزة  منظمة التعاون اإلسالمي  OIC  الشقيقة

وخاصة التي لها مهام وسلطات مختلفة فيما يتعلق بالصناعة والعلوم والتكنولوجيا والتنمية 

 االقتصادية وما إلى ذلك.

 

 

 

 

 
 


