
 

 

 
 

 

 

 

 تقرير

 (SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ) 

 بشأن

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لدولا العالقات التجارية فيما بينتعزيز 

اللجنة الدائمة للتعاون إلى االجتماع السابع والثالثين للجنة المتابعة المنبثقة عن  مقدم

 )كومسيك( عاون اإلسالمياالقتصادي والتجاري لمنظمة الت
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والثالثين للجنة المتابعة لالجتماع السابع  مقدمتقرير معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 

 7/  1الصفحة  )كومسيك( منظمة التعاون اإلسالميل الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاريلجنة الالمنبثقة عن 

 مقدمة

لجنة الدول اإلسالمية في إطار تنفيذ استراتيجية مقاييس لللألنشطة التي أجراها معهد المواصفات وال يقدم هذا التقرير ملخصا  

)كومسيك(، وسيتم تقديمه لالجتماع السابع والثالثين للجنة منظمة التعاون اإلسالمي ل الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري

 .2021 )حزيران( يونيو 09-08فترة الخالل  عقده افتراضيا  المقررالمتابعة المنبثقة عن الكومسيك 

ة الزمنية التي يغطيها هذا التقرير بمواصلة المعهد لجهوده الحثيثة من أجل تنفيذ مضامين مجاالت التعاون التي واتسمت الفتر

، السيما ما يتعلق منها بتعزيز اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )كومسيك(ها تحدد

 زالركائمتعددة وتغطي  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وتتخذ أنشطة المعهد أوجها   الدول العالقات التجارية فيما بين

 الرئيسية التي تقوم عليها البنية التحتية للجودة: المواصفات والمقاييس واالعتماد.

ة االقتصادات في العالم االعتماد من األمور الحيوية والضرورية للتسريع من وتيرة تنميوإن توحيد المواصفات والمقاييس 

موحد ر األعضاء. فمن شأن وضع إطا الدول جميعلمشترك في ستويات التفاهم ااإلسالمي، ويمكن من خالل ذلك تعزيز م

التجارية ويساهم في تيسير التجارة فيما بين الدول  العالقاتالحواجز التي تعيق  يزيلاالعتماد أن وللمواصفات والمقاييس 

 العالم.جميع دول التعاون اإلسالمي واألعضاء في منظمة 

ت والمقاييس للدول اإلسالمية عمله المتمثل في تطوير المواصفات الموحدة التي تشتد الحاجة إليها في واصل معهد المواصفا

وثالثين( مواصفة )مواصفات منظمة التعاون اإلسالمي/ معهد المواصفات  )تسعا   39المنظمة، وقد نشر لحد اآلن  دول

)سبع عشرة( لجنة فنية إلى جانب اللجنة  17وتعمل  منها متعلقة بقضايا الحالل.)ست عشرة(  16اييس للدول اإلسالمية(، والمق

 42( بكل فعالية على تطوير CCAتقييم المطابقة التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ) بمواصفاتالمعنية 

لمتعلقة بالسياحة الحالل ا المواصفةحلة المشروع، ومن بينها ي الوقت الراهن في مرمواصفة جديدة كلها ف )اثنان وأربعون(

 سلسلةنظام إدارة  - OIC/SMIIC 17-1: 2020، والمواصفة 2019من عام )كانون األول( التي نشرت في شهر ديسمبر 

 –نظام إدارة جودة الحالل  - OIC/SMIIC 18: 2021متطلبات عامة، والمواصفة  -: النقل 1الجزء  -الحالل التوريد 

التي نشرت في وطرق االختبارالمتطلبات  –الجيالتين الصالح لألكل الحالل  - OIC/SMIIC 22والمواصفة  ،المتطلبات

2020. 

مواصفات منظمة التعاون اإلسالمي/ برامج تدريبية بشأن )أربعة(  4أجرى معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية و

المتعلقة بالسياحة الحالل بهدف التشجيع على االستخدام الموحد للمواصفات على  ات والمقاييس للدول اإلسالميةمعهد المواصف

منظمة ة التعاون اإلسالمي. وينظم المعهد سلسلة من الدورات التدريبية التي تركز على اإللمام بمواصفات منظم دولصعيد 

. وفي الوقت ذاته، تهتم جيدا   ومتطلباتها وتنفيذها وفهمها فهما   لدول اإلسالميةواصفات والمقاييس لالتعاون اإلسالمي/ معهد الم

-SMIIC-2018)مشروع عملية تنفيذ  بتطوير المواصفات. وباإلضافة إلى ذلك، أكمل المعهد مؤخرا   الدورات التدريبية أيضا  

لتمويل  نظمة التعاون اإلسالمي )كومسيك(اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمالمنجز في إطار مشروع  (599

منظمة التعاون اإلسالمي" بهدف إذكاء الوعي  دولالمشاريع حول موضوع "الرفع من مستوى الوعي العام بقضايا الحالل في 

ما في ذلك األطفال والشباب والكبار. ومن المنظمة، ويستهدف المشروع مختلف فئات المجتمع، ب دولبموضوع الحالل في 

 ر كتب أطفال وقصص مصورة وإنتاج أفالم قصيرة.سائل التي اعتمدها المشروع لتحقيق أهدافه نشالو

"الحالل للجميع، والحالل في كل الجوانب، هذا العام تحت شعار  يا  التي تنظم سنو منتجات الحالللعقدت القمة العالمية السادسة 

( في 2020 ول()كانون األ ديسمبر 23-21ثالثة أيام ) مدارعلى اإلنتاج حتى االستهالك". ونظمت هذه الفعالية المهمة  من

( لعقد المؤتمرات وتابعها عبر اإلنترنت العديد من المهتمين من جميع أنحاء العالم. وقد تم تنظيمها Pullmanمركز بولمان )

فات والمقاييس المواص ( ومعهدICDTكز اإلسالمي لتنمية التجارة )بالنيابة عن المر Discovery Eventsمؤسسة  قبلمن 

 للدول اإلسالمية.

( التابع MC) المقاييسوفي الوقت ذاته، يواصل المعهد عمله المتعلق ببناء القدرات في مجال المقاييس، بحيث يخطط مجلس 

ن للمقاييس خمس مجاالت من مجاالت التعاو للمعهد إلجراء عدد من البرامج التدريبية. وتغطي جهود تعزيز البنية التحتية

التجارة، ، وتشمل اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )كومسيك(الواردة في استراتيجية 

 والنقل واالتصاالت، والسياحة، والزراعة، والقضاء على الفقر.

 

 



والثالثين للجنة المتابعة لالجتماع السابع  مقدمتقرير معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 

 7/  2الصفحة  )كومسيك( منظمة التعاون اإلسالميل الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاريلجنة الالمنبثقة عن 

 

Iاجتماعات اإلدارة العليا . 

 (BODاجتماع مجلس اإلدارة )

 نوفمبر 02بتاريخ  ( افتراضيا  BODجتماع العشرون لمجلس اإلدارة )س للدول اإلسالمية االعقد معهد المواصفات والمقايي

 ، وكان من تنظيم األمانة العامة للمعهد.2020 )تشرين الثاني(

 (GAاجتماع الجمعية العامة ) 

ر نوفمب 03بتاريخ  تراضيا  ( لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية افGAعقد االجتماع الخامس عشر للجمعية العامة )

 ن تنظيم األمانة العامة للمعهد.، وكان م2020 )تشرين الثاني(

II .األنشطة المتعلقة باالستراتيجية 

 2020-2016نظرة عامة وتنفيذ الخطة االستراتيجية لفترة 

الخطة االستراتيجية للمعهد يعمل معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية بنشاط على تحقيق جميع األهداف الواردة في 

 .2020-2016لفترة ل

. وكان مجلس إدارة 2020-2016فترة لالعمل بالخطة االستراتيجية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ل وقد انتهى

للجنة (. وعقدت هذه ا(BOD/SCلجنة االستراتيجية )) لجنة دائمة 2019من عام )نيسان( في شهر أبريل  شّكلالمعهد قد 

تم مكرمة، المملكة العربية السعودية، ومن خالله في مدينة مكة ال 2019 )تشرين الثاني( نوفمبر 04األول بتاريخ  اجتماعها

 .2030-2021فترة لإعداد الخطة االستراتيجية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ل لغايات مجموعة عمل تشكيل

رسالة المعهد لفترة التي تشمل رؤية و 2030-2021فترة لطة االستراتيجية للمعهد لبإعداد الخالمتعلقة  داتاالستعداوبدأت  

( الذي عقد خالل BOD/SCللجنة االستراتيجية ) ةالتابع لمجموعة العملالسنوات العشر القادمة خالل فعاليات االجتماع األول 

في إطار التالية الخطوات ى األعضاء خالل االجتماع علفي إسطنبول، واتفق  2020 )كانون الثاني( يناير 15-13فترة ال

 :يدة للمعهد ووضعها في صيغتها النهائيةصياغة مشروع الخطة االستراتيجية الجد

 

 ثالثة أيام مدارجبارة على  ( جهودا  BOD/SCللجنة االستراتيجية ) ةالتابعلمجموعة العمل بذل المشاركون في االجتماع األول 

 للخطة نوبطاقة األداء المتواز 2030-2021فترة لالخطة االستراتيجية للمعهد ل من مشروع األولىالنسخة إلعداد متتالية 

على  بناء  الموقرة األعضاء  الدولاالستراتيجية وخارطة الخطة االستراتيجية، مع مراعاة التعليقات واآلراء الواردة من 

ر بديسم 13األعضاء بتاريخ  الدولت والمقاييس للدول اإلسالمية على االستبيان الذي عممته األمانة العامة لمعهد المواصفا

 وأهدافها الفرعية. 2020-2016فترة لبخصوص رؤية ورسالة وأهداف الخطة االستراتيجية للمعهد ل 2019 انون األول()ك

)كانون  يناير 01من  ا  اعتبارودخلت حيز التنفيذ  2030-2021فترة لوقد تمت المصادقة على الخطة االستراتيجية للمعهد ل

 .2021 الثاني(

 

 

 االنجاز المتوقع



والثالثين للجنة المتابعة لالجتماع السابع  مقدمتقرير معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 

 7/  3الصفحة  )كومسيك( منظمة التعاون اإلسالميل الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاريلجنة الالمنبثقة عن 

III. األنشطة الفنية لمجالس معهد المواصفات والم( قاييس للدول اإلسالميةSMIIC) 

 (SMCأ. مجلس إدارة التقييس )

، بصفته هيئة متخصصة، بعملية تطوير األنشطة المستقبلية للجان الفنية ومتابعة أدائها (SMC)يضطلع مجلس إدارة التقييس 

 مختلف مشاريع المواصفات الجارية.في 

تابع للمعهد عقد اجتماعه الرابع الذي كان من المقرر تنظيمه في ، تعذر على مجلس إدارة التقييس ال19-وبسبب جائحة كوفيد

 .2020عام 

 (TCب. اللجان الفنية )

فات والمقاييس للدول اإلسالمية وباقي المشاريع المتعلقة بمواصفات منظمة التعاون اإلسالمي/ معهد المواص إعدادتقع مسؤولية 

 (.TCsالفنية ) إدارتها على عاتق اللجانالمشاريع ذات الطابع الفني و

واصل معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية عمله المتمثل في تطوير المواصفات الموحدة التي تشتد الحاجة إليها في 

مي/ معهد المواصفات ثين( مواصفة )مواصفات منظمة التعاون اإلسال)تسعة وثال 39المنظمة، وقد نشر لحد اآلن  دول

)سبع عشرة( لجنة فنية إلى جانب اللجنة  17منها متعلقة بقضايا الحالل. وتعمل )ست عشر(  16ة(، والمقاييس للدول اإلسالمي

 42مية بكل فعالية على تطوير ( التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالCCAتقييم المطابقة ) صفاتبمواالمعنية 

 في الوقت الراهن في مرحلة المشروع. جميعهامواصفة جديدة )اثنان وأربعون( 

 )نيسان( أبريل 01و  )آذار( مارس 15بين  في هذا السياق، ُعقدت الدورة التاسعة الجتماعات أسبوع اللجان الفنية افتراضيا  و

 جبارة وساهموا في العمل الفني للجان. وبذلوا جهودا     مسجال مندوبا   780وحضر هذه االجتماعات  2021

 من خالل( SMIIC/CCAتقييم المطابقة التابعة للمعهد ) بمواصفاتاللجنة المعنية واللجان الفنية أسفرت الجهود التي بذلتها 

 ة لذلك، منذ آخر اجتماعمن حيث تطوير مواصفات جديدة، ونتيججدا  مرضية عن نتائج التي يتم عقدها أسابيع اللجان الفنية 

 سة( منها في مرحلة)خم 5و  متنوعا  مشروعا  ( وأربعون)اثنان  42ما مجموعه بإعداد اللجان الفنية  متقامجلس اإلدارة، ل

)خمس( مواصفات  5، بينما تم نشر (FDS)رحلة المسودة النهائية للمواصفة )ستة( منها في م 6، و (DS)مشروع مواصفة 

معهد المواصفات والمقاييس للدول / لتعاون االسالميمنظمة امواصفات من مواصفات  5النشر. وفيما يلي  ديق)اثنين( منها  2و

  ن عملية تطوير المواصفات:نشرت بعد انتهاء اللجان الفنية للمعهد ذات الصلة  االسالمية

 OIC/SMIIC 17-1: 2020 -  لبات عامةمتط -: النقل 1الجزء  -الحالل التوريد  سلسلةنظام إدارة 

 OIC/SMIIC 17-2: 2020 -  متطلبات عامة -: التخزين 2الجزء  -الحالل التوريد  سلسلةنظام إدارة 

 OIC/SMIIC 17-3: 2020 -  متطلبات  -: البيع بالتجزئة 3الجزء  -الحالل وريد الت سلسلةنظام إدارة

  عامة

 OIC/SMIIC 18: 2021 ـ نظام إدارة جودة الحالل ـ المتطلبات 

 OIC/SMIIC 22 -  االختبار وطرقالجيالتين الصالح لألكل الحالل ـ المتطلبات 

وحيد في منظومة منظمة التعاون اإلسالمي المتخصص في تطوير معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية الجهاز ال يعتبر

اييس للدول المي/ معهد المواصفات والمقمواصفات منظمة التعاون اإلستعد لالحتياجات القائمة في المنطقة، و المواصفات وفقا  

مختلف الدول األعضاء من نوعها في العالم، وثمة حرص شديد على مشاركة ومساهمة اإلسالمية المتعلقة بالحالل هي الوحيدة 

اهم ( في عملية تطوير هذه المواصفات، وهو األمر الذي يسIIFAاإلسالمي ومجمع الفقه اإلسالمي الدولي ) في منظمة التعاون

 الحالل على أعلى مستوى من الموثوقية واالحترافية ليتم اعتمادها على مستوى العالم.ب خاصةفي تطوير مواصفات 

استراتيجية اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون المتعلق بالسياحة من وفي إطار مجال التعاون 

منظمة التعاون مات المتعلقة بها على تطوير مواصفة المتعلقة بالسياحة والخد 5، عملت اللجنة الفنية يك(اإلسالمي )كومس

 ديسمبر 21المتعلقة بخدمات السياحة الحالل، وقد نشرت بتاريخ  معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية/ االسالمي

الحالل أن يساهم بصورة كبيرة في  . ومن شأن االعتماد الموحد للمواصفة المتعلقة بخدمات السياحة2019 نون األول(ا)ك

المتعلقة بالسياحة والخدمات ذات الصلة بدورها على تطوير المواصفة  5تحقيق قطاع سياحي مستدام. وتعمل اللجنة الفنية 

OIC/SMIIC 8 .ـ السياحة الحالل ـ خدمات الحمامات المعدنية العالجية 



والثالثين للجنة المتابعة لالجتماع السابع  مقدمتقرير معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 

 7/  4الصفحة  )كومسيك( منظمة التعاون اإلسالميل الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاريلجنة الالمنبثقة عن 

 (MC) المقاييسج. مجلس  

لجهاز التنفيذي لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية على مستوى التعاون فيما ا دور( بMC) المقاييسيضطلع مجلس 

 ةوالقانوني ةالعلمي مترولوجياالفي الدول اإلسالمية. ويشمل هذا التعاون إجراء أنشطة في مجال  للمقاييسبين الهيئات الوطنية 

طوير البنية التحتية للجودة، وتنفيذ وصيانة ونشر الالزمة لدعم ت كذلك في إجراء األنشطة المقاييس. ويشارك مجلس ةوالصناعي

والبحث  المعرفةفي الكميات الفيزيائية والمترولوجيا في مجال الكيمياء، وتنفيذ نظم إدارة الجودة ونقل  المقاييسمواصفات 

 األعضاء. الدولوالتطوير في هذا المجال في 

، المقاييسشكل بموجب قرار من االجتماع الثامن لمجلس ، الذي ت(MC) اييسالمقبع لمجلس عقد فريق المهام الخاص التا

مهمة إعداد مشروع  سالمقايي. وأكمل فريق المهام الخاص التابع لمجلس 2021 )شباط( فبراير 03بتاريخ  اجتماعه افتراضيا  

لإلدالء بتعليقاتهم  يسقايالموأرسله ألعضاء مجلس  2023-2021فترة لل المقاييسوثيقة خطة العمل السنوية لمجلس 

 3تم االنتهاء من إعداد هذه الخطة التي تشمل برنامج عمل لفترة  2021 )آذار( مارس 23هم والموافقة عليه، وفي ومالحظات

 سنوات ودخلت حيز التنفيذ.

 دورات تدريبية ودورات لبناء القدرات بشأن: 2023-2021لفترة ل المقاييسوتغطي خطة عمل مجلس  

 دورة تدريبية( 11) ةالعلمي المترولوجياتدريب حول  (أ

 دورات تدريبية( 3) ةالقانوني المترولوجياتدريب حول  (ب

 دورات تدريبية( 7تدريب متعلق بأنشطة الحالل ) (ج

 دورات تدريبية( 8تدريب حول المعايرة ) (د

 دورات تدريبية( 3تدريب حول اختبار الكفاءة ) (ه

 (برنامج 11العمل ) وورشوالتطوير،  والبحثالعمل المشترك، واالستشارات،  (و

ائحة، ستقدم الدورات التدريبية عبر اإلنترنت. وتغطي جهود تعزيز البنية التحتية للمقاييس خمس مجاالت من وبسبب تفشي الج

، ك(اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )كومسيمجاالت التعاون الواردة في استراتيجية 

 التجارة، والنقل واالتصاالت، والسياحة، والزراعة، والقضاء على الفقر. وتشمل

 (ACد. مجلس االعتماد )

نظام لالعتماد على مستوى الدول األعضاء  إنشاء( هو الجهاز المسؤول عن إجراء األنشطة الرامية إلى ACعتماد )مجلس اال

جراءات التي تصب في اتجاه تشكيل نظام متين لالعتماد على صعيد دول في منظمة التعاون اإلسالمي. فهو مسؤول عن دعم اإل

تنفيذ  ماد في هذه الدول. ومن مسؤوليات مجلس االعتماد أيضا  إذكاء الوعي بخصوص مفهوم االعت ، باإلضافة إلىالمنظمة

عن إجراء أنشطة  عتماد فضال  دول اإلسالمية المتعلقة بااللمواصفات منظمة التعاون اإلسالمي/ معهد المواصفات والمقاييس ل

 .النظراءتقييم 

( الخاصة ToRصات والصالحيات )صادق مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية على وثيقة االختصا

ى فعالة. وبعد أن انته لتصبحما ساهم في تسريع عملية اعتماد الحالل التي طال انتظارها م، 2019( عام ACبمجلس االعتماد )

مجلس االعتماد من ترتيب كل وثائقه الداخلية، شرع في دراسة االقتراح الذي يرمي إلى التوصل إلى إجماع محتمل بخصوص 

وقد تمت مناقشتها والموافقة عليها في االجتماع الثالث إلدارة لمنظمة التعاون اإلسالمي  البنية التحتية العالمية لجودة الحالل

( إلعداد الوثيقة التي ستتضمن القواعد TFG(. ثم بعد ذلك تم تشكيل فريق مهام خاص )MACد )مجلس االعتماد التابع للمعه

للمبادئ الالزمة. وفي المجموع، عقد فريق  وتشمل المقترح السالف الذكر وفقا   الخاصة بحوكمة وإدارة البنيةواإلجراءات 

، ولم لمنظمة التعاون اإلسالمي لتحتية العالمية لجودة الحالبالبنية الالمهام الخاص اجتماعين بهدف صياغة إطار العمل الخاص 

ستجسد البنية التحتية العالمية ناسب منطقة منظمة التعاون اإلسالمي بأكملها. وت لبنيةل في سبيل التوص يدخر األعضاء جهدا  

النفع الكبير على الدول األعضاء، يتسم ببنية مصممة بعناية فائقة، وستعود ب نظاما  لمنظمة التعاون اإلسالمي  لجدودة الحالل

عن تعزيز  فضال   على المستوى الوطني لضمان الجودة تية مناسبنظام بنية تح إنشاءفي دعم الدول األعضاء ها وينتظر من

 األنظمة القائمة.

 



والثالثين للجنة المتابعة لالجتماع السابع  مقدمتقرير معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 

 7/  5الصفحة  )كومسيك( منظمة التعاون اإلسالميل الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاريلجنة الالمنبثقة عن 

IV. أنشطة أخرى 

 الدورات التدريبية: النهوض بالقدرات .أ

فعاليات، نشورة ومن خالل االستفادة من مفهوم التنظيم االفتراضي للبحكم العدد المتزايد ألعضاء المعهد والمواصفات الم

السنة الماضية بصورة خاصة على تنظيم الدورات التدريبية. وفي هذا السياق، تم  هرأشارتأينا في األمانة العامة التركيز خالل 

 ض من هذه الدورات التدريبية:إعداد برنامج للدورات التدريبية وتقدم هذه الدورات على أساس شهري. وفيما يلي بع

i) لسياحةدورة تدريبية حول تطوير ا 

في إطار الدورة التدريبية حول "تنمية السياحة" التي نظمها مركز  قدم معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية تدريبا  

 )شباط( نوفمبر 13-09رة ( خالل فتSESRICاألبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )

الهيئة الحكومية المعنية بتنمية السياحة وجامعة طريق الحرير الدولية للسياحة  لصالح خبراء ومسؤولين تنفيذيين من 2020

 بجمهورية أوزبكستان:

 قدم المعهد التدريب بشأن المواضيع التالية: 

 مميزات سياحة الزيارة )المالئمة للمسلمين( ومواصفات "الحالل" -

 خصوصية وثقافة خدمة السياح من مختلف مناطق العالم -

ii) العمل الفني ( لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية وتدريب حول نظام المعلوماتIS لصالح موظفي الهيئة )

 (PAI) لدولة الكويتالعامة للصناعة 

ريبية على مدار يومين لصالح موظفي إدارة نظمت األمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية دورة تد

 ول()كانون األ ديسمبر 15-14، وذلك خالل فترة (PAI) لدولة الكويتللهيئة العامة للصناعة عة المواصفات والمقاييس التاب

 وباللغة العربية. هذه الدورة افتراضيا   وتم عقد، 2020

( نظمت األمانة العامة PAI) ة الكويتلدوللهيئة العامة للصناعة على طلب من إدارة المواصفات والمقاييس التابعة ل وبناء  

( بهدف إطالعهم على إجراءات العمل الفني في المعهد PAIللغة العربية لصالح موظفي اإلدارة )با تدريبيا   للمعهد برنامجا  

 واستخدام نظام المعلومات الخاص بالمعهد ونظام المعهد بصورة عامة.

 تغرق يومين الجزئين التاليين:وغطى التدريب الذي اس

ييس للدول اإلسالمية الذي شمل مقدمة موجزة حول المعهد ومنظمة التعاون العمل الفني لمعهد المواصفات والمقا :1الجزء  

 اإلسالمي والهيكل التنظيمي للمعهد وأهدافه وأجهزته ومبادئه التوجيهية واإلجراءات المتعلقة بالعمل الفني.

تواصل في منظومة المعهد لمعلومات الخاص بالمعهد، من خالل شرح طريقة عمل هذا النظام باعتباره أداة للنظام ا :2الجزء 

 وتعتمد عليها أنشطة اللجان الفنية للمعهد.  

iii) تدريب بشأن إجراءات العمل الفني ونظام المعلومات الخاص بالمعهد 

بشأن "إجراءات العمل الفني ونظام  افتراضيا   المية تدريبا  قدمت األمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلس

وشهد مشاركة أمناء ورؤساء وأعضاء  )مارس( 2021مارس  01معهد" لصالح أعضائها، وذلك بتاريخ المعلومات الخاص بال

 اللجان الفنية للمعهد ومسؤولي المستخدمين والناخبين والناخبين المركزيين.

ينظمها المعهد، ويهدف إلى الجمع بين المسؤولين الفنيين  دورات تدريبيةنوعه في إطار سلسلة  وهذا التدريب هو الثالث من

لوثائق المعهد ذات  في عمل اللجان الفنية وفقا   مهامهماقي مستخدمي نظام المعلومات الخاص بالمعهد إلرشادهم بخصوص وب

 الصلة.

 



والثالثين للجنة المتابعة لالجتماع السابع  مقدمتقرير معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 

 7/  6الصفحة  )كومسيك( منظمة التعاون اإلسالميل الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاريلجنة الالمنبثقة عن 

iv) OIC/SMIIC 2:2019 -  تدريب  -المانحة لشهادات المطابقة الحالل العامة لعمل الهيئات المتطلبات  -تقييم المطابقة

 بخصوص األساسيات

المانحة المتطلبات العامة لعمل الهيئات  - OIC/SMIIC 2:2019تم تنظيم التدريب بخصوص األساسيات المتعلقة بالمواصفة  

، (HAK)التركية العتماد الحالل ون مع الوكالة بالتعا افتراضيا   2021 )آذار( مارس 11-10بتاريخ  لشهادات المطابقة الحالل

من الدول األعضاء في معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية. وهذا التدريب هو الرابع  مندوبا   39التدريب  وحضر هذا

فة تنفيذ المواصومن نوعه في إطار سلسلة من الدورات التدريبية، ويهدف إلى توفير المعرفة األساسية ومتطلبات 

OIC/SMIIC 2:2019 - الحالل. ة لشهادات المطابقةالمانحالهيئات  المتطلبات العامة لعمل 

 فريق من المدربين الخبراء

بحكم البرنامج المزدحم المتعلق بالدورات التدريبية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية المزمع تنظيمها خالل الفترة 

تشكيل فريق من  يهدف إلى جديدا  لقت األمانة العامة مشروعا  كفاء لتقديم هذه الدورات، أطالمقبلة والحاجة إلى مدربين أ

المدربين الخبراء المؤهلين للمساعدة في إعداد المواد التدريبية و/ أو تقديم دورات تدريبية على مستوى عال من الكفاءة لصالح 

ة المعنية بتقييم المطابقة مع الستفادة األجهز أيضا   سيكون مفيدا   الدول األعضاء في المعهد والدوائر الصناعية. وهذا الفريق

مواصفات الحالل من مؤهالت الخبراء في مجال تقييم المطابقة وذلك من خالل التنسيق مع المعهد. وسيوفر خبراء ناطقين 

 بالعربية والفرنسية مساهمات قيمة في البرامج التدريبية.

 (WHS) 2020 العالمية لمنتجات الحالل القمة  .ب

"الحالل للجميع، والحالل في كل الجوانب،  لحالل التي تنظم سنويا  هذا العام تحت شعارمنتجات اعقدت القمة العالمية السادسة ل

( في 2020 )كاون األول( ديسمبر 23-21من اإلنتاج حتى االستهالك". ونظمت هذه الفعالية المهمة على امتداد ثالثة أيام )

إلنترنت العديد من المهتمين من جميع أنحاء العالم. وقد تم تنظيمها ( لعقد المؤتمرات وتابعها عبر اPullmanمركز بولمان )

( ومعهد المواصفات والمقاييس ICDTبالنيابة عن المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ) Discovery Eventsمن طرف مؤسسة 

 للدول اإلسالمية.

لم حيث يتم تسليط الضوء على أحدث التطورات أكبر فعالية متعلقة بالحالل في العا وتعد القمة العالمية لمنتجات الحالل

والمستجدات ذات الصلة بقطاع الحالل، وتشهد مشاركة أكاديميين دوليين وفقهاء من جميع أنحاء العالم. وتهدف هذه القمة إلى 

عدد اقشة الموضوعات المتعلقة بالحالل في النهوض بمستوى الوعي بخصوص قضايا الحالل من خالل استضافة مؤتمرات لمن

 من المجاالت مثل المالية والسياحة والغذاء والطب والصيدلة ومستحضرات التجميل والمنسوجات واألزياء المحتشمة... إلخ.

 9217لقمة بلد. واستقبلت فعاليات ا 15من متحدثا   61وشهدت الدورة السادسة للقمة العالمية لمنتجات الحالل هذا العام حضور 

جلسة غطت مفاهيم متنوعة متعلقة  11وعقدت خالل القمة  وافتراضيا.  ا وتابعوها حضوريا  بلد شاركوا فيه 55من  زائرا  

بالحالل تخللتها عروض ألقاها متحدثون بارزون. كما ألقى األمين العام لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، سعادة 

قديمية خالل أشغال الجلسات ذات الصلة إلطالع ت من موظفي األمانة العامة للمعهد عروضا   السيد إحسان أوفوت، وعدد

معهد المواصفات الحضور بالتفصيل على األنشطة التي يضطلع بها المعهد ومشاريع مواصفات منظمة التعاون اإلسالمي/ 

 .والمقاييس للدول االسالمية

الل مجموعة من المواضيع الهامة والحيوية خالل مختلف جلسات عملها، وشمل وناقشت القمة العالمية السادسة لمنتجات الح

سوق الحالل، والبنية التحتية للحالل، وتوحيد معايير الحالل، ومواصفات منظمة التعاون اإلسالمي/ معهد المواصفات ذلك: )

ل، والمستحضرات الصيدالنية الحالل، والمقاييس للدول اإلسالمية وتقييم المطابقة، ونمط الحياة الحالل، والسياحة الحال

وجيا الحالل، والمنتجات الحالل في الحياة اليومية، ودور الخدمات المالية واختبار الحالل، وأحدث التطورات في تكنول

 اإلسالمية في اإلنتاج الموجه لالستهالك، وأحدث التطورات والفرص(.

ي لمنظمة التعاون مة للتعاون االقتصادي والتجاراللجنة الدائفي إطار مشروع   SMIIC-727-2019مشروع   .ج

 لتمويل المشاريع اإلسالمي )كومسيك(

ألساسيات المتعلقة بمواصفات الحالل الخاصة بمنظمة بخصوص اسينظم معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية تدريبا  

 2021 )تموز( يوليو 28-27طقة أفريقيا خالل فترة لصالح من معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالميةالتعاون اإلسالمي/ 

في  اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )كومسيك(قبل في السنغال، وهذا التدريب ممول من 



والثالثين للجنة المتابعة لالجتماع السابع  مقدمتقرير معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 

 7/  7الصفحة  )كومسيك( منظمة التعاون اإلسالميل الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاريلجنة الالمنبثقة عن 

المواصفات  ص األساسيات المتعلقة بمواصفات الحالل الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي/ معهدإطار مشروع "تدريب بخصو

 .SMIIC-727-2019 والمقاييس للدول اإلسالمية" تحت رقم: 

اصفات هذا البرنامج التدريبي على امتداد ثالثة أيام. ويتمثل الهدف من هذا البرنامج التدريبي في التشجيع على تنسيق مو سيعقد 

ون بمنظمة التعامواصفات الحالل الخاصة استخدام الحالل المعتمدة على مستوى المنظمة وعلى الصعيد الدولي من خالل دعم 

منظمة إلى إطالع ممثلي الدول األعضاء في  . ويهدف البرنامج أيضا  معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية/ االسالمي

سالسل من  3على إجراءات اعتماد وتنفيذ واستخدام  التعاون االسالمي/ معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية

، مع تقديم تدريب  تعاون االسالمي/ معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالميةبمنظمة الة الحالل الخاصة اصفات األغذيمو

الفنية  اللجانبخصوص األساسيات المتعلقة بنظام المعلومات الخاص بمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية وعمل 

 .تدقيقالو

 لهذا البرنامج: وفيما يلي المخرجات المتوقعة

 بخصوص ما يلي: واصفات والمقاييس للدول اإلسالمية تدريبا  يتلقى ممثلو الدول األعضاء في معهد الم - 

الثالث  ة التعاون االسالمي/ معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالميةمنظماعتماد وتنفيذ واستخدام مواصفات  (أ

 الخاصة باألغذية الحالل،

علومات الخاص بمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية وعمل لجانه الفنية ومراحل تطوير مدخل إلى نظام الم (ب

 المواصفات،

 ق الحالل الراهن،الحالل وسو (ج

 المتعلقة باألغذية الحالل، OIC/SMIIC 1: 2019المعرفة األساس بخصوص المتطلبات العامة للمواصفة  (د

المانحة لشهادات المتطلبات العامة لعمل الهيئات  -م المطابقة تقيي - OIC/SMIIC 2:2019مدخل إلى المواصفة  (ه

المتطلبات العامة لعمل هيئات االعتماد  -تقييم المطابقة  - OIC/SMIIC 3:2019، والمواصفة المطابقة الحالل

 الحالل القائمة على اعتماد الهيئات المعنية بتقييم المطابقة الحالل

 ة في حالة االلتزام بكل عناصر التدريب.على شهاد سيحصل المتدربون أيضا   -

منظمة التعاون االسالمي/ معهد لتي تعتمد أو تستخدم مواصفات سيرتفع عدد الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ا -

بين  عالقات التبادل التجاري فيما مما سيؤدي إلى تسهيلالخاصة باألغذية الحالل،  المواصفات والمقاييس للدول االسالمية

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. الدول

 

 

 


