
 
 

 باإلنجليزية األصل:

  

 

 

 

   تقرير

  اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات معهد

 حول

 اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان بين فيما البينية التجارة تعزيز

 
م  إلى مقدَّ

 )كومسيك( اإلسالمي التعاون  لمنظمة والتجاري  االقتصادي للتعاون  الدائمة للجنة والثالثين الثالثة الدورة

 
 5 رقم: البند

 اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان بين فيما البينية التجارة
 

 التركية الجمهورية ،أنقرة
 7201 مايو  10-11

 



1 
 

 المحتويات قائمة
                                                              

 الصفحة

 

 
 
 

 2 ................................................................................................. والنطاق المجال  أ(

 2                                                                                                              .......................................................................................................... المقدمة  ب(

  ..…………………التجارة مجال في اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات معهد أنشطة  ج(

 ....…….……………………………………… التقييس وأنشطة فعاليات     1.   

3 

3 

 ….… SMIIC ()سميك ميةاإلسال للدول والمقاييس المواصفات معهد داخل  التقييس   11.  
 …………………………………………….……………  التقييس مفهوم    12.
 ……….…………………………………………  (TCs) الفنية اللجان    1.3

 .اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات لمعهد التابعة المواصفات، مطابقة تقييم لجنة    14.
 ……….….……………………… )المقاييس( المترولوجيا وأنشطة فعاليات       .2

 ……..…..………………………………….()المقاييس المترولوجيا لجنة      1.2 
 ………………..……………………………………فعاليات وأنشطة االعتماد        3

 .……….………………………………….…………. االعتماد لجنة      1.3 

3 
4 
7 
10 
11 
11 
12 
12 

 14 ……….………………………………………………………التعاون  اتفاقات د(

 للتنمية العربية المنظمة و للتقييس   اإلفريقية المنظمة و الدولي التجارة مركز مع تفاهم كرةمذ       1. 
 …………..……………………………………………… التعدين و الصناعية

 إدارة ومركز الكهروتقنية، الدولية والهيئة )األيزو(، للتقييس الدولية المنظمة مع الفني التعاون         2.
 .………اإللكتروتقنية المواصفات لتوحيد األوروبية اللجنة-المواصفات يدلتوح األوروبية اللجنة

 
14 
 
14 

 15 .…………0202-0202 للفترة اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات معهد استراتيجية  هـ(

 15 ........................................................................................... والخالصة االستنتاج  و(



2 
 

.  المجال والنطاق أ   

( تماشيا مع SMIICيقدم هذا التقرير معلومات أساسية عن معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )
 التواريخ واألهداف المحددة في نظامها األساسي.

 

 المقدمة .ب

(، هو OICلمنظمة التعاون اإلسالمي ) (, تابعةSMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )سميك( )
   بعد التشكيل الرسمي لألمانة العامة. 2102نسبيا مؤسسة جديدة بدأت نشاطها فعليا بداية عام 

 

 يمكن أن نقول بسهولة أن مراحل إنشاء المعهد ال تزال مستمرة سواء من حيث القضايا الفنية واإلدارية. 
 

تركيزها الكبير على   SMIICت والمقاييس للدول اإلسالمية )سميك( تواصل األمانة العامة لمعهد المواصفا
فضال عن تنسيق العالقة  SMIICتعزيز البنية التحتية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )سميك( 

 المستقبلية والتعاون الفعال مع الدول األعضاء فيه والمنظمات اإلقليمية / الدولية.
 

جعل نفسه، بحكم طبيعته، بمثابة منصة   SMIICلمقاييس للدول اإلسالمية )سميك( معهد المواصفات وا
مشتركة لتمكين المشاركة الفعالة للدول األعضاء في معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )سميك( 

SMIIC   .للتعاون في مجال المواصفات والمترولوجيا )المقاييس( واالعتماد 
 

منظمة التعاون اإلسالمي يمكنها االستفادة من اتخاذ معهد المواصفات والمقاييس للدول الدول األعضاء في 
بمثابة منتدى للنقاش وتبادل اآلراء والخبرات حول القضايا ذات االهتمام المشترك   SMIICاإلسالمية )سميك( 

لى رفع مستوى البنية التحتية . يمكن االستفادة من جهود مجموعة تتشكل من بلدان المبادرات اإلقليمية الرامية إ
 للجودة، بما في ذلك من خالل التنسيق الدولي واالعتراف المتبادل بتقييم المطابقة.
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مباشرة بهدف منظمة التعاون   SMIICترتبط مهمة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  
ي البيني والعمليات التجارية  اإلسالمية. من تعزيز التعاون االقتصاداإلسالمي المنصوص عليه في ميثاقها  "

 أجل تحقيق التكامل االقتصادي إلنشاء سوق إسالمية مشتركة ".
 

هو المنصة التي يمكن أن تساعد في بناء   SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )سميك( 
قل نموا، التي ليس لها بنية تحتية قدرات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وخاصة البلدان اال

تعزيز وتطوير العلوم والتكنولوجيا للجودة في بلدانهم طبقا لهدف آخر في ميثاق منظمة التعاون إلسالمي  كـ  "
 ". وتشجيع البحوث والتعاون بين الدول األعضاء في هذه المجاالت.

 
ستقبلي واجراءات معهد المواصفات والمقاييس و على هذا األساس، يهدف إلى تقديم نظرة عامة عن البرنامج الم

 من منظور سياسته.  SMIICللدول اإلسالمية )سميك( 
 
 

  ج. أنشطة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية في مجال التجارة
 

 1.  فعاليات وأنشطة التقييس
  SMIICالتقييس داخل معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )سميك( 1.1 

هي تطوير ونشر مواصفات   SMIICاألعمال األساسية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )سميك( 
/ منظمة التعاون اإلسالمي والمواصفات الفنية   SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )سميك( 

لتعاون اإلسالمي وغيرها من المنظمات. التي تلبي االحتياجات المتطورة على نطاق واسع للشركات في منظمة ا
 هذا العمل الهام يجلب فوائد ملموسة، مثل: تحسين السالمة والجودة واالعتمادية  وموثوقية المنتجات والخدمات.

 
  SMIICفي  الواقع ومن أجل إعداد المواصفات يعتمد معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )سميك( 

الذين يشاركون في األنشطة الفنية المختلفة من خالل شبكة أجهزة التقييس الوطنية في  على معرفة الخبراء ، 
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والتعاون المستمر مع   SMIICالدول األعضاء في معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )سميك( 
 المنظمات التي تمثل مختلف الجهات المعنية.

 
مسؤول عن تنسيق وإدارة   SMIICدول اإلسالمية )سميك( قسم التقييس في معهد المواصفات والمقاييس لل

. باإلضافة إلى اإلشراف على هذه األنشطة، TCsأعمال تطوير المواصفات التي تجري حاليا في اللجان الفنية 
 وكذلك العمليات المرتبطة بها، القسم مسؤول أيضا عن تقييم ومعالجة طلبات التقييس حول المواضيع الجديدة.

 

 وم التقييسمفه 2.1 
المواصفات والمقاييس هي  وثائق تحدد متطلبات المنتجات أو الخدمات أو األنظمة  بحيث يجب أن تفي 
باعتبارات التوافق والمطابقة. المطابقة في المواصفة توفر فائدة في السوق، كأنها تشير  الى المستهلك أو 

 تي هي في مستوى معين من الجودة واالتساق.المستخدم اآلخر  لتلك السلع والخدمات، أو أنظمة الشركة ال
 

 تغطية المواصفات للمواد المبينة ادناه:
  المصطلحات / الرموز 
   طرق أخذ العينات والتحليل واالختبار 
  المنتج / خصوصيات الخدمة ومتطلبات األداء 
  اإلدارة التنظيمية / العمليات 
  تقييم المطابقة / تقييم المنتج 

 
مصدرا هاما لتكاليف التجارة بالنسبة للعديد من البلدان، ال سيما البلدان النامية والبلدان  ان المواصفات تشكل

األقل نموا، بما في ذلك الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. من جهة أخرى، ان البلدان التي تعاني 
التنافس، واضافة قيمة عالية  من ضعف البنية التحتية للمواصفات تفتقر إلى خدمات الدعم الالزمة لتشجيع 

للصناعات في قطاع التصدير. وباإلضافة إلى ذلك، فان االختالفات في مواصفات التصميم والتطبيق بين 
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الدول يمكن إضافتها إلى تكاليف التجارة، وعملية بقاء بعض المنتجين في البلدان النامية خارج األسواق الدولية 
ت تشكل اثنين من القضايا المصيرية للدول األعضاء بمنظمة التعاون الهامة. لذا فان مواصفات  المنتجا

 اإلسالمي: الوصول إلى األسواق، والقدرة التنافسية للصادرات.
 

هناك حرية عدم االمتثال للمواصفات الطوعية من وجهة النظر القانونية، على الرغم من ان االمتثال او االلتزام 
عند التعامل مع كبار الموزعين )تجار الجملة وتجار التجزئة(، حيث بها قد تكون ضرورة تجارية، وخاصة 

تحتاج المنتجات الى خصائص ثابتة وعالية الجودة. هناك اتجاه واضح في الدول المتقدمة نحو استخدام 
 المواصفات الطوعية بدال من اإللزامية.

 
يا من المواءمة مع المواصفات بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لديها درجة عالية نسب

، واالتحاد الدولي لالتصاالت IEC، اللجنة الدولية لاللكتروتكنيك ISOالدولية مثل تلك الصادرة عن  االيزو  
ITU . البعض اآلخر يحمل درجة أقل من المواءمة. وبعض الدول تسمح بدخول البضائع  إلى أسواقها إذا و

يس هناك أي مواصفات محلية تعمل بها، وهذا نوع من انواع المواءمة كانت تتوافق مع المواصفات الدولية ول
والتوافق مع المواصفات الدولية. ومع ذلك، فان المواصفات والبنية التحتية للجودة ال تزال متخلفة في الدول 
المنخفضة الدخل في الدول االعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ، على عكس الدول ذات الدخل العالي ، 
حيث لديها هيئات للمواصفات المعمول بها ، ولكن ليس هناك دليل على قدرتها الحقيقية  في هذا المجال، بما 

 في ذلك عالقتها بالمواءمة. 
 

، اللجنة الدولية ISOعدم المشاركة الفعالة من جانب البلدان النامية  في عمل المنظمات مثل االيزو  
، قد يكون في بعض األحيان هو السبب في جعل  ITUلالتصاالت ، واالتحاد الدولي IECلاللكتروتكنيك 

 العديد من المواصفات هي أكثر مالءمة للتطوير، خالفا للسياقات المحلية للبلدان. 
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في معظم الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، تكون المساعدة التقنية وبناء القدرات، إلى حد كبير من 
عبت دورا هاما في تطوير تطبيق التقييس والبنية التحتية للجودة. التمويل الخارجي خارج المنطقة، حيث انها ل

يمكن أن يكون هام من حيث تعزيز مشاركة البلدان ذات الدخل المنخفض في هيئات المواصفات الدولية، 
 فضال عن تنمية قدرات التقييس  في بلدانهم.

 
المرتبطة بالمواصفات الوطنية المتباينة هي عملية المواءمة، هناك طريقة واحدة للتعامل مع الصعوبات التجارية 

أي اعتماد نفس المواصفة لبلدين أو مجموعة من البلدان.  ان استخدام المواصفات الدولية هو حالة خاصة من 
المواءمة من بين مجموعة واسعة نظريا، جميع دول العالم موافقة على أن تكون جزءا من جهود التنسيق 

ي إطار استراتيجية المواءمة والتوافق مع مواصفة واحدة يعطي للشركة القدرة على الوصول إلى جميع الدولي. ف
 األسواق في منطقة المواءمة.

 
ان عملية مواءمة المواصفات من تلقاء نفسها  ال تكفي للقضاء على كامل التكاليف التي تنشأ من المواصفات 

أيضا معالجة مسألة تقييم المطابقة، أي إجراءات فحص السلع لمعرفة  والقواعد الوطنية المتباينة. ومن الضروري 
ما إذا كانت تمتثل للمواصفات ذات الصلة ام ال، وربما إصدار شهادة أو عالمة تشير إلى االمتثال.  فالتنسيق 

ة في السوق التلقائي ذاتيا ال يلغي المتطلبات الوطنية للمنتجات المستوردة التي تخضع إلجراءات تقييم المطابق
المستوردة عادًة، باإلضافة إلى أي إجراءات يتم االنتهاء منها في سوق التصدير. هذه المتطلبات ستؤدي إلى 
االزدواجية في تكاليف االختبار، والتي يمكن أن تكون كبيرة، خاصة عندما يكون سوق االستيراد من البلدان 

في البلدان النامية المصدرة. هناك طريقة واحدة للتعامل  المتقدمة حيث مستويات األسعار أعلى بكثير مما عليه
مع هذه المشكلة وذلك من خالل االعتراف المتبادل بإجراءات تقييم المطابقة. من الواضح أن هذا النهج سيكون 
مفيدا في التوليفة مع مواءمة المواصفات، ولكن هذا يتطلب مستوى عال من الثقة المتبادلة بين الهيئات 

 ية.التنظيم
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العديد من البلدان النامية تواجه صعوبات في المشاركة في عمل هيئات التقييس الدولية، نظرا لعدم وجود الخبرة 
الفنية والقدرة المالية الكافية. في بعض الحاالت، هناك مساعدات  متاحة، لكن البلدان النامية تشارك عادة 

 قارنة بنظرائهم المتقدمة.بدرجة أقل في الجهود الدولية في التقييس الدولية م
 

وضمن هذا المنظور، وبصفته هيئة للتقييس الحكومي الرسمي لمنظمة التعاون اإلسالمي، ينبغي على معهد 
ان يقوم بالتقييم باعتباره السلطة الوحيدة لتقديم الخدمات  SMIICالمواصفات والمقاييس للدول االسالمية  
 التقييس والمهام ذات الصلة بها.المذكورة أعاله، وملء الفراغ في نشاطات 

 

 (TCsاللجان الفنية ) 3.1
المواصفات تم انشاءها من خالل الجمع بين جميع األطراف المعنية مثل المصنعين والمستهلكين والمنظمين 

 لمادة معينة أو منتج أو عملية أو خدمة.
 

واسطة  مجموعات العمل ب SMIICتتم عملية وضع المواصفات في معهد المواصفات والمقاييس )سميك( 
(WGs تحت إشراف )ال( لجان الفنية المناظرةTCs.) 
 

هو تطوير وصيانة  SMIICفي معهد المواصفات والمقاييس )سميك(  TC ان الواجب األساسي للجان الفنية 
/ منظمة التعاون اإلسالمي وفقا لألنشطة  SMIICمنتظمة لمواصفات معهد المواصفات والمقاييس )سميك( 

قضايا األغذية الحالل، وما إلى ذلك(.   TC1الصلة داخل نطاق معين من العمل )على سبيل المثال: ذات 
 من التالي:  TCتتكون لجان العمل 

  )األمانة )األمين ورئيس مجلس إدارة 
   االعضاء المشاركين 
    .المراقبون، بما في ذلك نقاط االتصال 
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 المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية: تعمل اللجان الفنية التالية تحت مظلة معهد
 القضايا المتعلقة باألغذية الحالل -اللجنة الفنية األولى 
 القضايا المتعلقة بمستحضرات التجميل الحالل -اللجنة الفنية الثانية 
 القضايا المتعلقة بموقع الخدمات -اللجنة الفنية الثالثة 
 الطاقة المتجددة -اللجنة الفنية الرابعة 
 السياحة والخدمات ذات الصلة -ة الفنية الخامسةاللجن 
 الزراعيةالمنتجات  -اللجنة الفنية السادسة 
 النقل -اللجنة الفنية السابعة 
  الجلود ومواد الدباغة -اللجنة الفنية الثامنة 
  النسيج والمنتجات ذات الصلة -اللجنة الفنية التاسعة 
  سلسلة إمداد الحالل -اللجنة الفنية العاشرة 
  لقضايا متطلبات نقل االغذية الخطرة للجنة الفنية ا 
   مجوهرات نقل ال سلسلة لاللجنة الفنية 
  لمنتجات البترولية والبترولة اللجنة الفني 
   نظام إدارة الحالللاللجنة الفنية 

 
/ منظمة التعاون اإلسالمي من قبل خبراء في  SMIICوضعت مواصفات معهد المواصفات والمقاييس )سميك( 

مكونة من ممثلين عن الصناعة والمنظمات غير  TCs. اللجان الفنية    TCs اللجان الفنية عمل  طار إ
الحكومية والحكومات وأصحاب الشأن اآلخرين، الذين تم اختيارهم وفق طرح أعضاء معهد المواصفات 

 . كل لجنة فنية تعمل في موضوع مختلف آخر. SMIICوالمقاييس )سميك( 
 

) اعضاء الهيئات(  ان يقرروا ما اذا كانوا    SMIICضاء معهد المواصفات والمقاييس )سميك( يمكن لكامل أع
كعضو مشارك ُمعين أو  TCsعضو( في  اللجان الفنية    - Pيرغبون في أن يكون األعضاء المشاركين )
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مل وان عضوا( بشكل فاعل وناشط في الع  - Pعضو(. يشارك االعضاء المعينيين ) - Oعضوا مراقبا )
يكونوا ملزمون بالتصويت على جميع األسئلة المقدمة إلى التصويت داخل اللجنة الفنية.  اما االعضاء بصفة 

عضو(  فانهم  يحصلون على وثائق اللجنة ولهم الحق في تقديم التعليقات وحضور االجتماعات،  -Oمراقب ) 
 ولكن ال يحق لهم التصويت داخل اللجنة.

 
إلى حد كبير لتوجيهات     SMIICمعهد المواصفات والمقاييس )سميك(   TCsالفنية  يخضع تشغيل  اللجان

 من إجراءات العمل الفني. 0، في اطار  الجزء    SMIICمعهد المواصفات والمقاييس )سميك( 
 

من إجراءات العمل الفني ) من بين األمور  0الجزء    SMIICتوجيهات معهد المواصفات والمقاييس )سميك( 
 األخرى( تحدد التالي:

  أدوار ومسؤوليات اللجان الفنية TCs   لجان التقييس  /SCs  مجموعات العمل / WGs وأعضائها 
  )مختلف منشورات معهد المواصفات والمقاييس )سميكSMIIC   .وعمليات التنمية المرتبطة بها 
  على غير ما يرام. خطأ  ف إذا ظهر شيءعملية االستئنا 
  .سياسة التصويت 

 
هو وسط تعاوني إلكتروني لعمل    SMIICفي معهد المواصفات والمقاييس )سميك(   ISنظام المعلومات 

، وينبغي أن يستخدم بفعالية في دعم    SMIICفي معهد المواصفات والمقاييس )سميك(  TCsاللجان الفنية 
 ت. عملية وضع المواصفا

 
من واجباتها الهامة هو ال بد لها القيام بمسؤولياتها  إلدارة ناجحة لعملية التقييس   TCsأمانات  اللجان الفنية  

والتوحيد. هيئة االعضاء التي تم تعيينها او تخصيصها  لمنصب األمانة، عن طريق االتفاق المتبادل، لديها 
. األمين هو الشخص الذي SCأو للجان الفرعية  TCالفنية  مسؤولية توفير الخدمات الفنية واإلدارية للجان 
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يدير الخدمات الفنية واإلدارية الموجودة.  اما األمناء فهم المسؤولين عن جميع العمليات والوثائق واألنشطة 
   TCs. المستقبلية للجان الفنية 

 
توفير الخدمات المطلوبة بغض عند منح مهام االمانة لدولة عضو يجب على هذه األخيرة ان تعترف او تقر ب

النظر عن الترتيبات الموجودة في بالدها، فهيئة الدولة العضو نفسها هي المسؤولة في النهاية عن حسن سير 
 العمل في األمانة.

 
التفكير  في ان  لجنة العمل  TCلذلك، فإن أي دولة من الدول األعضاء المرتبطة باألمانة في اي لجنة فنية  

TC هي بنية او تشكيل مستقل، وينبغي اتخاذ إجراءات قصوى  من اجل الحصول على نتائح  ذات الصلة
 TCناجحة مثل تطوير  مواصفات  جديدة و / أو تعديل القائم منها بما يتماشى مع خطة العمل للجنة الفنية  

 ذات الصلة.
 

 ول اإلسالميةلجنة تقييم مطابقة المواصفات، التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للد 4.1
ُأنشئت لجنة تقييم مطابقة المواصفات، التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )لجنة تقييم 
المطابقة/معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية(، إلعداد الخطوط التوجيهية/المواصفات بشأن المعايير 

ار، والمعايرة، وإصدار الشهادات، والفحص، واالعتماد؛ وما الخاصة التي ستتبَّعها الهيئات المعنية باالختب
يتصل بعملياتها وتقييمها، وغيرها من المواصفات ذات الصلة، خاصًة الخطوط التوجيهية أو المواصفات لتقييم 

 المطابقة واالعتماد.
 

في اسطنبول،  عقدت لجنة تقييم المطابقة/معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، اجتماعها األول
، حيث تقرر أن تصبح اللجان الفنية التابعة لمعهد 2016مارس/آذار  23-24بالجمهورية التركية، في 

المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، ولجنتا المترولوجيا واالعتماد، وكذا مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، 
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مطابقة المواصفات/معهد المواصفات والمقاييس للدول والجامعة اإلسالمية في أوغندا، نقاط اتصال للجنة تقييم 
 اإلسالمية.

 
شكَّل االجتماع فريق عمل )فريق العمل األول/لجنة تقييم المطابقة/معهد المواصفات والمقاييس للدول 

لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس للدول  3و 2اإلسالمية( للعمل على مراجعة مواصفتي 
ية؛ كما أبرز االجتماع أن اإلجراء ذا الصلة المعني بتوحيد المواصفات قد يتم البدء فيه لتقييم المطابقة، اإلسالم

 السيما لخدمات الحالل، ومنتجاته، وإدارته، وما شابه ذلك.
 

 فعاليات وأنشطة المترولوجيا )المقاييس( 2.

 لجنة المترولوجيا )المقاييس(1.2 
علم القياس. وهو يتضمن وحدات القياس والمواصفات المتعارف عليها في أجهزة المترولوجيا ) المقاييس( هو 

القياس ومجال تطبيقاتها، وجميع المشاكل النظرية والعملية المتعلقة بالقياس. وهي واحدة من المجاالت الرئيسية 
 . SMIICلفعاليات وأنشطة معهد المواصفات والمقاييس )سميك( 

 
   SMIICفي إطار الهيكل التنظيمي لمعهد المواصفات والمقاييس )سميك(  على الرغم من أن هناك وحدة

المخصصة لعلم المترولوجيا )القياس(، اال انه تم تشكيل لجنة إلنشاء منصة او منتدى لمعاهد المقاييس الوطنية 
نية المحددة في للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لجمع واتخاذ القرارات وخاصة القرارات التقنية والف

 مجاالت اعمالهم. 
 

( خالل االجتماع الخامس لمجلس اإلدارة لمعهد المواصفات MCتأسست لجنة المترولوجيا )المقاييس( )
وبدأت أنشطتها، للمساعدة في تحقيق التقييس والتوحيد في المقاييس ومختبر   SMIICوالمقاييس )سميك( 

لمعهد   MCتعاون اإلسالمي.  لجنة المترولوجيا )المقاييس(  االختبارات بين الدول األعضاء في منظمة ال
دولة من  الدول األعضاء في منظمة  43تتكون من عضوية    SMIICالمواصفات والمقاييس )سميك( 
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التعاون اإلسالمي )بما في ذلك الدول ذات العضوية الكاملة او  المشاركة  واثنين من المنظمات االتصال( 
 .2102/ تشرين الثاني  اعتبارا من نوفمبر 

 
 هي؛ MCاألهداف األساسية للجنة المترولوجيا )المقاييس( 

  عمل جرد لمواصفات المعايرة القائمة وإنشاء سلسلة لتوفير إمكانية التتبع والتعقيب للوصول إلى
 مرجعيات المواصفات لكل وحدة أساسية.

   التي قد تنجم في أي حلقة ارتباط من القيام باعمال الوسيط ألي وحدة، لتلبية متطلبات المعايرة
السلسلة المقرر إنشاؤها.   يجب عليها القيام بذلك  من خالل موظفيها من الخبراء، والمصادقة على 

 مدى الدقة والدقة التي ينطوي عليها أي مختبر للمعايرة عند تقديم خدماته. .
 ءة ضمن اإلمكانات الموجودة في توفير خدمات المترولوجيا )المقاييس( عن طريق استخدام اعلى كفا

 الدول األعضاء بهدف المساعدة في حل مشاكلهم في مجال المقاييس من خالل تنسيق البحوث.
 

اعدت ونظمت عدة برامج تدريب على المقاييس األساسية، المقاييس القانونية  MCلجنة المترولوجيا )المقاييس( 
لقانونية ) مقاييس الكتلة والوزن ومقاييس الحجم والتحقق من والمقاييس العلمية مثل برنامج تدريب المقاييس ا

المحتوى الصافي في العلب( ومقاييس الضغط ومقاييس األبعاد والمقاييس الكهربائية حتى اآلن، ولديها جدول 
 نية.لتنظيم المزيد من برامج التدريب وبناء القدرات وذلك تماشيا مع توقعات معاهد المترولوجيا )المقاييس(  الوط

 
 

 فعاليات وأنشطة االعتماد 3.

 لجنة االعتماد 1.3
( هي المسؤولة عن دعم اإلجراءات إلقامة صوتا لنظام االعتماد في  منظمة التعاون ACلجنة االعتماد )

اإلسالمي على نطاق واسع ورفع وعي مفهوم االعتماد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. هذه 
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/ منظمة  SMIICلة عن تنفيذ مواصفات االعتماد  لمعهد المواصفات والمقاييس )سميك( اللجنة هي المسؤو 
 ، وأداء أنشطة تقييم األقران والمطابقة وإصدار الشهادات ذات الصلة.OICالتعاون اإلسالمي 

 
( لمعهد المواصفات والمقاييس GAفي االجتماع االول للجمعية العمومية  ) ACتأسست لجنة االعتماد  

وفق وجهات نظر هيئات االعتماد التي   2101أغسطس/ آب  عام  14-12الذي عقد في  SMIICميك( )س
/ منظمة  SMIICيجب ان تمضي قدما مع المتطلبات المحددة من قبل معهد المواصفات والمقاييس )سميك( 

 . 4، المعروفة بالمواصفات القياسية  OICالتعاون اإلسالمي 
 

 OIC/ منظمة التعاون اإلسالمي  SMIICكورة لمعهد المواصفات والمقاييس )سميك( المذ 4المواصفة القياسية 
هي مجموعات قياسية تحدد القواعد التي ينبغي االلتزام بها من قبل المنظمات التي تقدم خدمات االعتماد 

تلك البلدان  لجهات منح الشهادات الحالل والتي تعمل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أو في
التي تتعامل تجاريا مع البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أو في أي بلد آخر  والتي تطلب 

 الحصول على شهادة الحالل.
 

( ، تحدد  اعتماد جهات HABsذكر أيضا ان المواصفة السيما  المتطلبات العامة لهيئات اعتماد الحالل )كما 
وقد وضعت آليات تقييم األقران، مستهدفة  المستويين اإلقليمي والدولي في (. HCBsمنح شهادات الحالل )

، التي من خاللها يتم  OIC/ منظمة التعاون اإلسالمي  SMIICإطار  معهد المواصفات والمقاييس )سميك( 
س ( تعمل وفقا المبادئ التوجيهية لمعهد المواصفات والمقاييHABsتوفير ضمان أن هيئات اعتماد الحالل )

. أولئك الذين اجتازوا هذا التقييم يمكن أن يصبحوا أعضاء في ترتيبات االعترافات المتبادلة SMIIC)سميك( 
. ويستهدف ذلك هذا  OIC/ منظمة التعاون اإلسالمي  SMIICداخل معهد المواصفات والمقاييس )سميك( 

/ منظمة التعاون اإلسالمي  SMIICالهيكل الذي سيتم إنشاؤه تحت مظلة معهد المواصفات والمقاييس )سميك( 
OIC  والتي سيتم االعتراف به ايضا من قبل الدول غير  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في جميع ،

 أنحاء العالم.
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لذلك، فمن المتوقع من لجنة االعتماد إنشاء نظام اعتماد لمنتجات الحالل / خدمات بمشاركة هيئات االعتماد 

 في منظمة التعاون اإلسالمي لخدمة جميع األمة باعتبارها الهيكل التنظيمي.في الدول األعضاء 
 

مذكرة تفاهم مع مركز التجارة الدولي و المنظمة اإلفريقية   للتقييس و المنظمة العربية  1. 
 .للتنمية الصناعية و التعدين

يس للدول اإلسالمية ومركز التجارة الدولي، لتوفير إطار جرى توقيع مذكرة تفاهم بين معهد المواصفات والمقاي
عمل للتعاون في مجال مواصفات الحالل، في ظل التطور المستمر لقاعدة بيانات خارطة المواصفات التي 
يمتلكها مركز التجارة الدولي، وذلك بهدف تحسين مستوى جودة ووفرة المعلومات الخاصة بمواصفات الحالل 

 إلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، وتعزيز الفرص للتجارة المستدامة.لمنظمة التعاون ا
 

لتكون إطارا  2102نوفمبر  22تّم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المعهد و المنظمة اإلفريقية للتقييس بتاريخ 
 للتعاون في مجال التقييس و المجاالت ذات العالقة.

 
 17فاهم بين المعهد و المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين بتاريخ تّم التوقيع على مذكرة ت

 و ذلك لدعم مستوى  التعاون القائم بين الجهازين . 2102ديسمبر
 

التعاون الفني مع المنظمة الدولية للتقييس )األيزو(، والهيئة الدولية الكهروتقنية، ومركز 2. 
 اللجنة األوروبية لتوحيد المواصفات اإللكتروتقنية -فاتإدارة اللجنة األوروبية لتوحيد المواص

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

 اتفاقات التعاون    د(
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روتقنية[، وذلك بشأن توحيد المواصفات والمجاالت ذات الصلة، بغية تعزيز االعتراف الدولي بمعهد الكه
 المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية. 

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

 االتفاقات. 
 
 0202-0202هد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية للفترة استراتيجية مع هـ(  
 

 23اعتمد االجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، الذي انعقد في 
، 2016-2020في اسطنبول، استراتيجية معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية للفترة  2016مايو/أيار 

ا خطة استرشادية لتنفيذ أهداف المعهد وأنشطته. وتم أيضا إعداد ما يلزم من وثائق ثانية وثالثة تكميلية بوصفه
الستراتيجية معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، بما في ذلك المؤشرات الرئيسية لألداء، والمبادرات 

 الستراتيجية.والمشروعات، وأساليب الحوكمة، وذلك للتنفيذ السليم للخطة ا

 
 و(  االستنتاج والخالصة

سيواصل معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية تفعيل وضعه في كل األنشطة ذات الصلة بتوحيد 
المواصفات والمقاييس واالعتماد، وكذا بتقييم المطابقة، كما سيستمر في التركيز على بناء القدرات، والتدريب، 

 .اجات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميوغيرهما؛ وذلك بمراعاة احتي
 

ويهدف معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية إلى وضع المواصفات المشتركة التي تطبَّق عبر منطقة 
ر التجارة  منظمة التعاون اإٍلسالمي بأكملها، باعتبارها سوقا واحدا يضمن فيه المعهد حماية المستهلكين، وييسِّّ

لحدود، ويضمن قابلية تبادل المنتجات فيما بين الدول، ويشجع االبتكار والتطوير التكنولوجي، ويشمل العابرة ل
 .الحماية البيئية، ويمكِّن الشركات من النمو
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في الوقت ذاته، سيركز معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية على التطوير الفني وبناء القدرات، 
ثمار فيما يتعلق ببناء المعامل وما شابهها، وكذا التوزيع المتكافئ للخطط المذكورة وسيؤدي دورا توجيهيا لالست

 .في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإٍلسالمي
 

إن معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية على أتم استعداد للتعاون مع المؤسسات الشقيقة التابعة 
بمهام متنوعة تتعلق بالصناعة، والعلوم، والتكنولوجيا، والتنمية االقتصادية،  لمنظمة التعاون اإلسالمي، والمكلَّفة

 .وما إلى ذلك، بالتنسيق مع األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي
 

 بتقديم الدعم بالطرق التالية:  SMIICيقوم معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية )سميك( 
 
 طة المتعلقة بالتقييس والمترولوجيا )المقاييس( واالعتماد باإلضافة إلى يأخذ موقف فعال في جميع أنش

تقييم المطابقة فضال عن التركيز على بناء القدرات والتدريب وما إلى ذلك مع األخذ بعين االعتبار 
 احتياجات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

   المشتركة التي يتم تطبيقها في كل أنحاء لمنظمة يجب أن يكون له دور في وضع المواصفات والمقايس
التعاون اإلسالمي كسوق واحدة عندما يضمن معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية )سميك( 

SMIIC  ،حماية المستهلكين وتسهيل التجارة عبر الحدود، وضمان قابلية التشغيل البيني من المنتجات
 جية، بحيث تشمل حماية البيئة وتمكين الشركات من النمو.وتشجيع االبتكار والتنمية التكنولو 

 
  يجب أن يتبنى اقتصاد منظمة التعاون اإلسالمي في التجارة العالمية، رفاهية المجتمع المسلم والبيئة من

خالل توفير منصة لتطوير مواصفات  منظمة التعاون اإلسالمي/ معهد المواصفات والمقاييس للدول 
والمواصفات التقنية األخرى عبر مجموعة واسعة من القطاعات، وكذلك  SMIICاالسالمية )سميك( 

ضد مواصفات  منظمات منظمة التعاون اإلسالمي/ معهد  -المترولوجيا )المقاييس( واالعتماد للتحقق 
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المواصفات والمقاييس للدول االسالمية )سميك(  التي يتم تنفيذها في خدمات التقييم مثل الشهادات 
 والتفتيش واالختبار والمعايرة. والتصديق

 
   يجب المحافظة على أنشطة المعهد وتوفير حلول استباقية في المجال التقني والفني للدول األعضاء في

منظمة التعاون اإلسالمي والتي سوف تكون في الغالب الدول الناشئة من خالل الدعم السياسي للدول 
 تقبل القريب.األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في المس

 
  يجب أن يعمل على جميع عناصر البنية التحتية للجودة كالتقييس والمترولوجيا )المقاييس( واالعتماد و

 إعطاء األولوية الحتياجات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
 
   اجل توجيه يجب أن يركز على تحسين التقنية الفنية وبناء القدرات ويجب أن يلعب دالة للتوجيه من

االستثمار في  المختبرات وغيرها، والمساواة في توزيع الخطط المذكورة في الدول األعضاء قي منظمة 
 التعاون اإلسالمي.

  يجب أن يعمل بشكل وثيق مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي وخصوصا الشقيقة منها  التي لديها
    .لوجيا والتنمية االقتصادية وما إلى ذلكمجاالت مختلفة فيما يتعلق بالصناعة والعلوم والتكنو 

 
 


