
 

 

 

 
 

  SMIIC)سميك( تقرير معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية 

 

 حول

 

 OICتعزيز التجارة البينية لدول منظمة التعاون اإلسالمي 

 

 ليتم تقديمه

 

 إلى

 االجتماع الخامس والثالثون للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك

  COMCEC 
 

 

 من جدول األعمال 4البند الرابع 

 OIC تعزيز التجارة البينية لدول منظمة التعاون اإلسالمي

 

 

 ، الجمهورية التركية أنقرة 

  2019نيسان  -أبريل  25 - 24
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 المنبثقة عن الكومسيك

 المقدمة 

 

أنشطتها من أجل تحقيق أهداف   ةبفعالي   SMIIC)سميك( تواصل األمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية 

، مع األخذ بعين االعتبار القرارات الصادرة عن SMIIC)سميك( وغايات معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية 

، والخطة االستراتيجية  SMIIC)سميك( لمعهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية  اجتماعات الجمعية العامة ومجلس اإلدارة

واألنشطة االستراتيجية الرئيسية /    2020 –  2016للفترة     SMIIC)سميك( لمعهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية 

 .SMIIC)سميك( معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية لمن الخطة االستراتيجية  2020-2019اإلجراءات 

 

 اجتماعات اإلدارة العليا -أوال 

 

 (BODأ. إجتماع مجلس اإلدارة )

 

يذ ، ثم قامت األمانة العامة بتنف 2018   ولكانون األ -ديسمبر  16تم إرسال المحاضر المؤكدة إلى أعضاء مجلس اإلدارة في 

 جميع األنشطة / المشاريع التي تم تفويضها بها تقريبًا خالل هذا العام.

 

 النشاطات االستراتيجية. ثانيا  

 

 2020-2016نظرة عامة  وتنفيذ الخطة االستراتيجية  .أ

 

بنشاط على تحقيق جميع األهداف في الخطة االستراتيجية  SMIIC  )سميك(يعمل معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية 

من  28، بعد أن أنهى أو بدأ العمل في  2020-2016للفترة  SMIIC )سميك(لمعهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية 

 بدأ التخطيط في تحقيق األهداف الخمسة المتبقية. هدفًا تم تحديدها. 33أصل 

 

تم اتخاذ الخطوات الالزمة لتخطيط وبدء واستكمال األنشطة / اإلجراءات المحددة في خطة األنشطة / اإلجراءات اإلستراتيجية 

( للرصد والتحقق وقد بدأ التخطيط KPIمن مؤشرات األداء الرئيسية ) 12حيث بدأ بالفعل العمل على  .2020-2019الرئيسية 

  .مما تبقى من مؤشرات األداء الرئيسية 6لـ 

 

 

 SMIIC)سميك( األنشطة الفنية لمجالس معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية  ثالثا.

 

 (SMCمجلس إدارة التقييس ) .أ

 

( كهيكل مهني لبناء األنشطة المستقبلية للجان الفنية ومتابعة أدائها في مشاريع المواصفات SMCعقد مجلس إدارة التقييس  )

ترأس االجتماع . 2018يونيو/ حزيران  27-26الجارية اجتماعه األول في اسطنبول ، الجمهورية التركية في الفترة ما بين  

، المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس الباكستانية  SMCعبد العليم ميمن ، رئيس مجلس إدارة التقييس سعادة السيد/

(PSQCA .)( خالل االجتماع ، وافق أعضاء المجلس على اختصاصات وصالحيات واليتهToR وناقشوا أنشطة اللجان الفنية )

كما قرر المجلس البدء في دراسة مراجعة توجيهات معهد  SMIIC)سميك( لمعهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية 

مع األخذ بعين االعتبار التحديثات الحالية للممارسات الدولية األخرى   SMIIC)سميك( المواصفات والمقاييس للدول االسالمية 

 .SMIIC)سميك( ول األعضاء معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية وشروط الد

عليقات اعضاء أرسلت لتلقي ت SMIIC)سميك( المسودة المراجعة من توجيهات معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 

أبريل  7ي سيعقد بتاريخ ذرة التقييس والاوسوف تناقش خالل االجتماع الثاني لمجلس إد 2019شباط  -فبراير  8المعهد بتاريخ 

  2019نيسان  -

 

 اللجان الفنية  .ب

 منها في مرحلة مسودة المواصفة 10 .مشروعا 36عملها على   SMIIC/CCAواصلت اللجان الفنية ولجنة تقييم المطابقة 

DSيةالنهائ ، تم تبني مواصفة واحدة في مرحلة مسودة المواصفة FDS    مقترحات  3في اللجنة الفنية الرابعة عشرة كما تم استالم

ستتم مواصلة دراسة المشروعات . جديدة ، كما تم استالم مقترح انشاء لجنة فنية TC14من اللجنة الرابعة عشرة   NP عمل جديدة
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الجارية في االجتماعات القادمة لتجاوز جميع المراحل الالزمة ووضع اللمسات األخيرة على معاييرمعهد المواصفات والمقاييس 

 .OIC / SMIICللدول اإلسالمية ومنظمة التعاون اإلسالمي 

 

في إسطنبول ، تركيا ، حيث  2019نيسان  -أبريل  21إلى  15ستعقد اجتماعات أسبوع اللجان الفنية السادس خالل الفترة من 

 ستعقد كل اللجان اجتماعاتها عدا اللجنة الفنية الرابعة

 

 

 (MCمجلس القياس ) المترولوجيا( ) .ت

 

اجتماعه الخامس في  SMIIC)سميك( لمعهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية  (MC) المترولوجيا( )عقد مجلس القياس

 دول أعضاء. 10مندوبا من  22في اسطنبول ، تركيا بمشاركة  2018أبريل /نيسان  19-20

 

األعضاء إرسال المزيد من المعلومات  أراد العديد منتم تقديم تقرير بخصوص مسح البنية التحتية لمجلس القياس )المترولوجيا( . 

ستواصل أمانة مجلس ، ومن ثم تقرر أن االستبيان الخاص بهم سيتم إعادة إرساله إلى األعضاء إلجراء مزيد من المراجعة. .

 ع االستبيانات من األعضاء الذين لم يرسلوا بعد استطالعاتهم.جم MCالقياس  

 

 تركيا -اسطنبول في  2019نيسان  -أبريل  19-18في الفترة بين  (MC) المترولوجيا( )سيعقد االجتماع السادس لمجلس القياس 

 

 

 (ACمجلس االعتماد )  .ث

 

  SMIIC)سميك( معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية  ACاالجتماع األول إلدارة مجلس االعتماد  - اوال

 

في اسطنبول   SMIIC)سميك( مقاييس للدول االسالمية لمعهد المواصفات وال(AC) عقد االجتماع األول إلدارة مجلس االعتماد 

واستضافته األمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس  2018فبراير/ شباط   27-26، الجمهورية التركية في الفترة ما بين  

 .  SMIIC)سميك( للدول االسالمية 

 

في أعقاب اجتماعات هيئات االعتماد الوطنية المأذون بها للدول األعضاء في معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية 

)سميك( معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية  AC، حضر االجتماع أعضاء إدارة مجلس اعتماد   SMIIC)سميك( 

SMIIC      2020-2018للفترة: 

 

 (ALGERAC)الهيئة الجزائرية لإلعتماد  •

 (  ANORوكالة المعايير و الجودة الكاميرونية ) •

 (EGACمجلس االعتماد المصري ) •

 (NACIمركز االعتماد الوطني اإليراني ) •

 (JAS-AUوحدة االعتماد ) -أنظمة االعتماد والمقاييس األردنية  •

 (SEMACخدمة االعتماد المغربية ) •

 (SACلجنة االعتماد السعودية )  •

 (SDACمجلس االعتماد السوداني ) •

 (TUNACمجلس االعتماد التونسي ) •

 (HAKوزارة االقتصاد ) /التركي مجلس اعتماد الحالل   •

 (ENASاإلماراتي ) نظام االعتماد الوطني •

 

نشاء فريق إل SMIIC )سميك(خالل االجتماع ، قررت إدارة مجلس االعتماد لمعهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية 

معهد المواصفات  ACمجلس االعتماد (ToR)( لدراسة مشروع وثيقة اختصاصات وصالحيات TFGالمهام الخاص  )

 .SMIIC)سميك( والمقاييس للدول االسالمية 
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 (TFGاالجتماع األول لفريق المهام الخاص ) -   ثانيا

 

 - مارس 26-25( في عمان ، المملكة األردنية الهاشمية في الفترة ما بين  TFGتم عقد االجتماع األول لفريق المهام الخاص )

( TFGناقش أعضاء فريق المهام الخاص ) (.JAS-AUلمعايير األردني )، واستضافه نظام االعتماد وتوحيد ا 2018اذار  

قرر أعضاء معني. مسودة بنود جدول األعمال حسب البند وسلطوا الضوء على مقترحاتهم وتعليقاتهم على المادة و / أو البند ال

 2018أبريل/ نيسان   29-28( في الفترة ما بين TFG( عقد االجتماع الثاني لفريق المهام الخاص )TFGفريق المهام الخاص )

 المناقشة حول مشروع مرجعية االختصاص.في اسطنبول لمزيد من 

 

 (TFGريق المهام الخاص )االجتماع الثاني لف - ثالثا

 

)سميك( لمعهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية  AC( التابع لمجلس االعتماد TFGبعد إنشاء فريق المهام الخاص )

SMIIC ( بهدف دراسة اختصاصات وصالحياتToR مجلس االعتماد )AC  معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية ل

لالجتماع األول إلدارة مجلس االعتماد، عقد االجتماع الثاني لفريق  05/2018وفقاً لقرار مجلس االعتماد   SMIIC)سميك( 

، واستضافت األمانة العامة  2018مايو/ ايار   14-13(  في اسطنبول ، الجمهورية التركية في الفترة  TFGالمهام الخاص )

 .SMIICك( )سميلمعهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية 

( القضايا المعلقة باإلضافة إلى التعليقات التحريرية على مسودة TFGخالل االجتماع ، ناقش أعضاء فريق المهام الخاص )

قام أعضاء مقترحة. العتراضات االمقترحات / ال( مع TFGألول لفريق المهام الخاص )االتفاقية التي تم إعدادها في االجتماع ا

ة ليتم تقديمه إلى االجتماع الثاني ( بمراجعة بند الوثيقة بكامله حسب البند ووضعه في صيغته النهائيTFGفريق المهام الخاص )

في معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية  األعضاء دولالإلدارة مجلس االعتماد باإلضافة إلى مسودة المقترح المقدم من 

 .SMIIC)سميك( 

 

 

 .SMIIC)سميك( معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية  ACاالجتماع الثاني إلدارة مجلس االعتماد   - رابعا  

 

في إسطنبول  SMIIC)سميك( لمعهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية  ACتم عقد االجتماع الثاني إلدارة مجلس االعتماد 

معهد المواصفات  ACبمشاركة جميع أعضاء إدارة مجلس االعتماد  2018يونيو/ حزيران  29-28، الجمهورية التركية في 

 .SMIIC)سميك( والمقاييس للدول االسالمية 

  SMIIC)سميك( ند هام من بنود جدول األعمال ، قامت إدارة مجلس اعتماد معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية كب

كما تم انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس معهد. البمراجعة مشروع االختصاصات وقررت تقديم المسودة إلى موافقة مجلس إدارة 

وقررت تقديم قرار  2020-2018في االجتماع لفترة  SMIIC)سميك( اعتماد معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية 

 معهد.المجلس إدارة  ليعتمد من قبل

 

 نشاطات أخرى. ا  رابع

 

 2018معهد سميك في آسيا الوسطى الحالل ببرنامج التدريب أساسيات المدقق وفقا لمعايير أوال. 

 

في آسيا الوسطى في بيشكيك بجمهورية  2018دققي الحالل وفقا لمعايير سميك لعام تم عقد برنامج تدريب اساسيات م

كستان وكازاخستان مشارًكا من القطاعين العام والخاص من جمهورية قيرغيزستان وطاجي 30حضر التدريب قيرغيزستان

شارك في تنظيم تم تقديم التدريب باللغتين اإلنجليزية والروسية..2018تشرين الثاني   -نوفمبر 22و  20وأوزبكستان يومي 

 ووزارة االقتصاد في جمهورية قيرغيزستان. SMIIC)سميك( البرنامج معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 

 

 من جزأين:التدريبي يتكون البرنامج 

 

 OIC / SMIICتضمن مقدمة وتطبيق واستخدام معايير الحالل الخاصة بـمعهد سميك/ منظمة التعاون اإلسالمي   الجزء األول.

والتي  OIC / SMIIC معايير الحالل من التدريب التمهيدي للخبراء فيما يتعلق بإجراءات اعتماد وتنفيذ واستخدام سلسلةو

 (.TCن الفنية )االلجطريقة عمل و  SMIIC ISالمعهد مع توفير التدريب على نظام معلوماتمعايير  3 تتضمن
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 .OIC/SMIIC 1: 2011مواصفة مبادئ توجيهية عامة للغذاء الحالل  على  أساسيات تدريب المدقيقين الجزء الثاني.

 

يهدف البرنامج إلى إعالم ممثلي دول آسيا الوسطى إلطالعهم على اشتراطات الطعام الحالل ، ووضع سوق الحالل الحالي 

للطعام   OIC / SMIICمنظمة التعاون اإلسالمي  /)سميك( وتعريفهم بمعايير معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 

والغرض من ذلك هو استخدام معايير الحالل الشائعة لتسهيل التجارة في آسيا معايير الالحالل .وباألخص تدريبهم على استخدام 

 بعد االنتهاء من التدريب أجري امتحان وتلقى المشاركون المؤهلون شهاداتهم.إلسالمي.الوسطى وبالتالي في منظمة التعاون ا

 

 

 تدريب عن السياحة الحالل و خدمات الضيافة الصديقة للحالل. ثانيا  

 

ومركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية  تم تقديم تدريب من قبل معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )سميك(

ي لحالل" لممثلل( حول "السياحة الحالل وخدمات الضيافة الصديقة SESRICواالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )

المؤسسات الخاصة والعامة في أوزبكستان والذي نظمته لجنة الدولة للتنمية السياحية بجمهورية أوزبكستان  ومركز البحوث 

تشرين الثاني  -نوفمبر   15 - 13( في الفترة من SESRICاإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )

 ان.في طشقند ، جمهورية أوزبكست 2018

 

 تضمن التدريب أساسيات السياحة الحالل مثل المعايير واالستراتيجيات الممكنة لتطوير السياحة الحالل في أوزبكستان.

 

عرًضا تقديميًا عن المعهد ودوره في  SMIIC)سميك( مقاييس للدول اإلسالمية لكحدث جانبي ، قدم وفد معهد المواصفات وا

تشرين  -نوفمبر  16ي السياحة الحالل ، خالل الندوة التي نظمتها جامعة طريق الحرير)سيلك رود( الدولية للسياحة في سمرقند ف

 .2018الثاني  

 

 

 OIC Halal Expo th6 ومعرض  الحالل السادس  لمنظمة التعاون اإلسالمي   2018 (WHS) القمة العالمية للحاللثالثا . 

 

حالل في العالم ، حيث جمعت القمة متحدثين بارزين وثلة كأفضل فعالية حول ال  2108 (WHS)انعقدت القمة العالمية الحالل

 OIC Halal Expo th6من األطراف المعنية  بصناعة الحالل بالتزامن مع معرض الحالل السادس لمنظمة التعاون اإلسالمي 

في اسطنبول ، وبرعاية كريمة من رئاسة  2018كانون األول  -ديسمبر  02 وحتىتشرين الثاني -نوفمبر  29في الفترة بين 

 .الجمهورية التركية

 

بالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول  Discover Eventتم تنظيم القمة العالمية الحالل من قبل شركة ديسكفر ايفينتس 

 "حياة حالل وصحية: الوعي واالستدامة"( تحت شعارICDT) والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة SMIIC (سميك)اإلسالمية 

 


