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 السابعصادرة عن جلسة المائدة المستديرة لالجتماع حول السياسات وثيقة 
  لفريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة 

 
الخاصة  جراااتاإلمناقشة لجلسة قدت ع   ،للفريق العمل المعني بالتجارة السابعخالل االجتماع 

. وقد تم توحيد المواصفاتمجال سياسات الدول األعضاا في بين لتقريب لالتي يمكن اتخاذها  بالسياسات
عنوان التي تحمل تحليلية الدراسة ال النظر في ن خاللم ،الجلسةفي هذه  تمت مناقشهاتحديد البنود التي 

ردود  وكذا"، الدولية بالمواصفات االلتزام على اإلسالمي التعاون بمنظمة األعضاا البلدان قدرة تعزيز"
غرض ل اخصيص   تنسيق الكومسيكالتي أرسلها مكتب  بالسياساتاألسئلة المتعلقة على الدول األعضاا 
 هذا االجتماع.

 
 الوطنية األساسية البنية جودة تعزيز/  تطويراألولى الخاصة بالسياسات:  توصيةال
 

 األساس المنطقي:
 تيسير تساهم في وقد ،مواتيةال تجاريةال بيئةال عناصر من امهم   اعنصر   لةعاالف البنية األساسيةجودة  تمثل

 لبلدانتدفع ا قوية ةينافسوت اقتصادية مبررات هناك ،ومن ثم. الدولية األسواق إلى البلدان وصولإمكانية 
 يتعين على ،الدولية المواصفات تتبع هامةال تصديريةال سواقكانت األ فطالما بنيتها األساسية. تطويرى إل

 أن قبل والحصول على شهادة امتثال ها،منتجات وفحص ،المواصفات لتلك االمتثال المحلية الصناعات
 مثل الدولية هيئات توحيد المواصفات استخدام النتشار اونظر  . التصدير سوقإلى  دخولال من تتمكن
 على تحتممشتركة ت هناك متطلبات أصبح ،الغذائي والدستور ،الدولية الكهروتقنية اللجنةو  ،األيزو
 تطويرال يعتمد و . خارجيةال سواقاأل إلى تصديرال لتتمكن من وليةالد المعايير تلبية النامية البلدان شركات
 التي والتقنية البشرية القدرات اأيض   شملي هولكن ،فحسب المالية الموارد على الوطنية األساسية البنيةجودة 
 تسعيو . اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاا الدول ذلك في بما النامية، البلدان من كثيرال إليها تفتقر
 واللوائح، والقواعد ،والوكاالت المؤسسات غطيليجودة القدرات و  الوطنية المواصفات وضع أعمال جدول

 .واإلقليمية العالمية والقواعد المؤسسات مع والروابط
من  حيث ،النامية البلدان في خاصة ،القضية هذه مع تعاملسبل ال أحد اإلقليمي النهج يمثل اتباعقد و 

 ،قليمياإل نهجال من المهم اتباعو . ةجودة البنية األساسي تكاليف االقتصادي النشاط حجمالممكن أال يدعم 
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 ،المواصفات توحيد) البنية األساسيةجودة  خدمات مجال في العمل وتقسيم اإلقليمي التعاونحيث أن 
 ،مواردها دبحش للبلدان سمحي سوف( الجودة وضمان ،واالعتماد االمتثال، وتقييم ،واالختبار ،والمعايير
 اعتماد تسهيل في اإلقليمية المبادرات تساهم أنكذلك  المهم ومن. الحجم وفورات من االستفادة وبالتالي

 سياسات تنسيقو  ربطيتمثل في ، و الصدد هذا فيوهناك عنصر آخر مهم . ودعمها الدولية لمعاييرا
 .اإلقليمية المبادرات مع للبلدان الوطنية الجودة استراتيجياتو 
 
 الهيئات أعمال في بفعالية للمشاركة األعضاء الدول جهود دعمالثانية الخاصة بالسياسات:  توصيةال

  الدوليةتوحيد المواصفات 
 األساس المنطقي:

. الدولي المستوى على مواصفات توحيد ةيمسؤولفي المقام األول  الدولية المواصفات هيئاتتتولى 
أن  يمكن التي لمعاييرا وضععن  ةالمسؤولكونها الجهة  يف للمقاييس لدوليةا هيئاتال جميعتشترك و 

 قابلة الهيئات هذه عن الصادرة المواصفات يجب أن تكونو . بعدفيما  الوطنية المواصفات هيئاتتعتمدها 
 التنمية مستوىب فيما يتعلق اختالف ا كبير ا بلدانالتختلف و . السياقات على نطاق واسع في مختلف للتطبيق

باإلضافة  ،التحول الصناعي ومستوى القضايا، بمختلف يتعلق فيما المستهلكين وتفضيالت ،االقتصادية
 هيئات عمل في بفاعلية لبلدانأن تشارك ا المهم من السبب، لهذاو . والثقافية المؤسسية العوامل سائر إلى

، المشاركة فة إلىباإلضاو . كل دولة لظروف اوفق   الناتجة المعاييرتطبيق  حتى يتسنى الدولية، المواصفات
 الدولية لمنظماتاهيئات / لجان في اإلسالمي منظمة التعاون في األعضاا الدولمن المهم أن تتعاون 

 من فريدة ت عد التي المنتجات من معينة مجموعاتمواصفات  وضع( أ لألسباب التالية: المقاييس لتوحيد
 ناحية منو . األعضاا للدول التصويتية القوة تعزيز( ب األعضاا لدولبالنسبة إلى ا للغاية مهمة أو نوعها
مازالت  التي تلك وخاصة النامية، لبلدانإلى ا بالنسبة اخاص   اتحدي   في حد ذاتها مشاركةال تمثل أخرى،
ا ذا تقدم   توحيد المواصفاتلم يحرز و  ،التطوير من مبكرة مرحلة في بها األساسية الوطنية البنيةجودة 
 ال قد الدولية المواصفات أنيتمثل في  احقيقي   اخطر   تواجه هذه الدول ومن ثم،. الوطني الصعيد علىشأن 
في  بداال الضروري من سيكون الصدد، هذا وفي. دخال   األقل األعضاا الدول في السائدة الظروف تعكس
بجودة  تتمتعونظيراتها التي  القدرات، وبناا التقنية المساعدة إلى تحتاج التي الدول بين التعاون أنشطة

 توحيد في الفعالة المشاركة إلى الرامية جهودها ودعم الخبرات تبادلبغية  وطنيةال ساسيةاأل بنيةمتطورة لل
 التنافسية القدرة أن يزيد من الدولية للمواصفات االمتثالومن شأن . الدوليعلى الصعيد  المواصفات
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 إلى يؤديما  ،بينها فيما التجارة ذاوك ،اإلسالمي منظمة التعاون في األعضاا البلدان من للصادرات
  .فيما بين الدول األعضاا البينية التجارة تعزيز

 
 العتماد اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات معهد تعزيزالسياسات: ب الخاصةالثالثة  توصيةال

يز بغية تعز  اإلسالمي التعاون منظمةدول  في األساسية البنيةجودة  وتطوير ةالمنسق المواصفات
 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما البينية التجارة

 
 األساس المنطقي:

مكاناتفرصا و  اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات معهد يقدم بسبب  سيما ال األعضاا، للدول كبيرة ا 
 ،المواصفاتتوحيد  ،هي، و األساسية البنيةجودة  لعناصر أوسع دولي تنسيق على تحقيق العملب التزامه

معهد  عمل مسؤوليةب واضطالعهم األعضاا الدول دعميمثل  ،الصدد هذا فيو . واالعتماد ،والمعايير
 ونشر تطويرفي  مستقبال   المعهد نجاحمن عناصر  اأساسي   عنصر ا المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية

 اعتماد خدماتتطوير  وكذا ،بها رفمعت دولية بمواصفات تحظى ال التي المجاالت في منسقة معايير
 ،الحالل والسياحة ،الدوائية والمستحضرات ،التجميل ومستحضرات ،األغذية مثل اإلسالمي العالمخاصة ب
 منظمة التعاون بين دول منسقة مواصفات وجود فإن ذلك، على وعالوة. الصلة ذات القضايا منوغيرها 

 نهاية في البينية لتجارةمن ا سيعزز ما ،األعضاا الدول ينب فيما والخدمات السلع تجارة ييسر اإلسالمي
لىو . المطاف  لتبادل منتدى روفيأن  معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالميةل يمكن ذلك، جانب ا 

جودة  لتطوير األعضاا للدول الفنية المساعدة تقديم عن فضال   ،الممارسات وأفضل ،والخبرات ،المعلومات
 .البنية األساسية

 
 :اتالسياسب الخاصة توصياتالاألدوات الالزمة للعمل ب

 
 مجاالتاللفريق العمل التوسع في  مكنفي اجتماعاته القادمة، ي: فريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة

 المذكورة أعاله على نحو أكثر تفصيال. اتالسياسب الخاصة
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الكومسيك، تتم الدعوة للمشروعات كل  اتآلية تمويل مشروعفي إطار : آلية تمويل مشروعات الكومسيك
 فرق، يمكن للدول األعضاا المشاركة في ةلياآلعام من خالل مكتب تنسيق الكومسيك. ومن خالل 

تعاون متعددة األطراف ليتم تمويلها من خالل منح مقدمة من مكتب للمشروعات  بتقديمالعمل أن تقوم 
المذكورة أعاله، يمكن للدول األعضاا االستفادة  اتياسالسب الخاصة مجاالتلتنسيق الكومسيك. وبالنسبة ل

اجتازت بتمويل المشروعات التي  أن يقوم مكتب تنسيق الكومسيكلالكومسيك، و  اتمن آلية تمويل مشروع
 في هذا الصدد.  التصفيات

 
 يتولى معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية،: معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية

 الدول في البنية األساسيةجودة  تطوير في لمساعدةمهمة ا ،عضو ا 32البالغ عددهم  أعضائهبمساعدة 
 جوانب سائرباإلضافة إلى  المواصفات تنسيق تعزيز اإلسالمي. ويشمل ذلك منظمة التعاونب األعضاا

 خالل من ،المعهد يوفر ،المواصفات تنسيق وباإلضافة إلى. واالعتماد المعايير مثل البنية األساسيةجودة 
 والخبرات اآلراا وتبادل للمناقشة األعضاا للدول اهام   منتدىولجان المعايير واالعتماد،  فنيةال لجانال

 .المشترك االهتمام ذات القضايا حول


