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 الغرض من التقرير
 

وما استجد من تطورات  ،وأنشطته ،يقدم هذا التقرير معلومات أساسية حول معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية
 .2014 رئيسية في عام

 
 مقدمة

 
عة لمنظمة التعاون اإلسالمي، وباعتباره يهدف معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، وهو إحدى المؤسسات التاب

عداد مواصفات جديدة،  مالئمةآلية  معنية بتوفيق المواصفات فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وا 
يهدف إلى وضع مواصفات متوافقة في الدول األعضاء، بما يسهم في إزالة العوائق الفنية التي تعرقل التجارة؛ ومن ثم يعمل 
على تطوير النشاط التجاري فيما بين الدول األعضاء.  وسيضع المعهد الخطط  الخاصة بإصدار الشهادات واالعتمادات 

 بغية اإلسراع بوتيرة عملية تبادل المواد، وما يجري تصنيعه فيما بين الدول األعضاء من بضائع ومنتجات.
 

توحيد أنشطة المقاييس واالختبارات المعملية وتوحيد  كما يهدف معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية إلى
المواصفات فيما بين الدول االعضاء، وتوفير التعليم والتدريب والدعم الفني في مجال توحيد المواصفات والمقاييس 

 واالعتماد.
 

دولة عضو،  31 على مدار السنوات األربع منذ تأسيس المعهد، وعدد أعضائه في زيادة مطردة؛ إذ بلغ العدد بالفعل
الذين اعتمد مجلس إدارة  -البلدين العضوين في منظمة التعاون اإلسالمي  -باإلضافة إلى ماليزيا والبوسنة والهرسك 

تأسست سبع لجان فنية للعمل على وضع و . 2014تشرين الثاني / نوفمبر 19المعهد عضويتهما في اجتماعه المنعقد في 
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ا البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، كما جرى إنشاء لجان لالعتماد المواصفات في المجاالت التي طلبته
والمقاييس، وهي تعمل بفاعلية، تماشيا مع نظيراتها من المنظمات الدولية. وجاري إنشاء لجنتين فنيتين إضافيتين، وتقييم 

 أربعة مجاالت أخرى إلنشاء لجان ذات صلة بها.
 

س للدول اإلسالمية جلسات من المشاورات والعصف الذهني مع مؤسسات منظمة التعاون بدأ معهد المواصفات والمقايي
اإلسالمي وغيرها من المنظمات، ويتعاون مع بعض منها؛ كما يسعى للتعاون مع غيرها في أنشطة ذات صلة، بهدف 

 التمّكن من تلبية احتياجات البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بصورة أفضل.
 
 اريخ معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالميةت
 

، التي 1984في الدورة األولى للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري )الكومسيك( لمنظمة التعاون اإلسالمي في 
لدان انعقدت برئاسة فخامة الرئيس التركي، أكد المشاركون على ضرورة قيام الهيئات المعنية بتوحيد المعايير في الب

 األعضاء، بالتوفيق بين معاييرها الوطنية بغرض إزالة العوائق التقنية أمام التجارة؛ ومن ثم، تنمية التجارة فيما بينها.
 

. وبناًء على 1997إلى  1985اجتماعا( من  14مرات )بإجمالي  7في هذا السياق، اجتمع فريق الخبراء ولجنة التنسيق 
تماعات، تقرر إنشاء منظمة الدول اإلسالمية للتوحيد القياسي والمعايير. وقرر فريق القرارات التي خرجت بها هذه االج

، أن يقدم مسودة النظام األساسي لمنظمة الدول اإلسالمية للتوحيد 1996الخبراء، في اجتماعه السابع الذي انعقد في 
اسم المنظمة ليصبح "معهد التوحيد القياسي  القياسي والمعايير إلى الكومسيك في دورتها الثانية عشر، وتقرر حينئذ تغيير

 والمعايير للبلدان اإلسالمية".
 

وعقب الدورة الثانية عشر للكومسيك، أرسلت المنظمات األعضاء مالحظاتها، حول مسودة النظام األساسي، إلى المعهد 
 1-4عشرة للكومسيك، التي انعقدت في التركي للمواصفات واألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي. وخالل الدورة الثالثة 

في اسطنبول، تقرر مراجعة مسودة النظام األساسي لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان  1997تشرين الثاني / نوفمبر
 اإلسالمية، فيما يتعلق بكل من المحتويين الفني والقانوني، وفقا لآلراء التي أبدتها البلدان األعضاء. 

 
في أنقرة، بمشاركة الخبراء  1998آذار / مارس 24-26القرار، انعقد اجتماع فريق الخبراء الثامن في  وفي إطار هذا

الممثلين لهيئات توحيد المواصفات، ونائب األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، ورئيس مستشاري منظمة التعاون 
سودة النظام األساسي وفقا آلراء البلدان األعضاء، والقواعد خالل هذا االجتماع، أعيد كتابة مو اإلسالمي للشؤون القضائية. 

القانونية  لمنظمة التعاون اإلسالمي، والخبرات الدولية للمعهد التركي للمواصفات؛ ثم جرى توزيع المسودة النهائية على 
دورتها الرابعة عشر، من  البلدان األعضاء. إضافًة إلى ذلك، تقرر تقديم مسودة النظام األساسي للكومسيك، أثناء انعقاد

 أجل اعتمادها.
 

 1-4(، أثناء انعقادها في 7وُأدرجت مسودة النظام األساسي على جدول أعمال الدورة الرابعة عشر للكومسيك )البند 
في اسطنبول، ثم اعُتمدت بعد مفاوضات مستفيضة. وعليه تم اتخاذ خطوة مهمة، للبدء في  1998تشرين الثاني / نوفمبر
 لرسمي لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، باعتباره منظمة إقليمية لتوحيد المواصفات.العمل ا
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تقديم النظام األساسي للمعهد إلى البلدان اإلسالمية، من أجل توقيعه خالل الدورة الخامسة عشر فكانت خطوة البدء 

 في اسطنبول، بالجمهورية التركية. 1999تشرين الثاني / نوفمبر 4-7للكومسيك، التي انعقدت في 
 

بلدان أعضاء في منظمة التعاون  10ثم دخل النظام األساسي حيز التنفيذ، بعد استيفاء شروط التصديق عليه من 
. وفيما يلي الدول الثالثة عشرة، األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، التي صدقت 2010أيار / اإلسالمي، في مايو

 ساسي للمعهد )وفقا للترتيب األبجدي(:على النظام األ
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (1
 جمهورية الكاميرون (2
 جمهورية غينيا (3
 المملكة األردنية الهاشمية (4
 ليبيا (5
 جمهورية مالي (6
 المملكة المغربية (7
 جمهورية باكستان اإلسالمية (8
 جمهورية الصومال (9

 جمهورية السودان (11
 الجمهورية التونسية (11
 التركية الجمهورية (12
 اإلمارات العربية المتحدة (13

 
 ، 2012أيار / مايو 4-5في الجمعية العمومية الثالثة الي انعقدت في و 

 جمهورية الجابون 
 جمهورية جامبيا 
 جمهورية إيران اإلسالمية 
 جمهورية السنغال 

 وهي الدول األعضاء الجدد في معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية.
 

 ،2012تشرين الثاني / نوفمبر 7خامس لمجلس اإلدارة الذي انعقد في وفي االجتماع ال
 ،الجمهورية اللبنانية 
 ،جمهورية مصر العربية 
 ،جمهورية أفغانستان اإلسالمية، وأخيرا 

 
 ؛2013نيسان / أبريل 15في االجتماع السادس لمجلس اإلدارة الذي انعقد في و 

 :المملكة العربية السعودية، مع 
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 ودية للمواصفات والمقاييس والجودة.الهيئة السعا( 
 الهيئة العامة للغذاء والدواء، ( ب

 ،بوركينا فاسو 
 ،وكذلك دولة فلسطين 
 المعهد الوطني للمواصفات )الهيئة الوطنية للمقاييس بالجمهورية  -المجلس التركي ألبحاث العلوم والتكنولوجيا

 التركية(،
 
 ؛2013تشرين الثاني / نوفمبر 22ي في االجتماع السابع لمجلس اإلدارة الذي انعقد فو 

 ،جمهورية بنين 
 ،جمهورية النيجر 
 ،جمهورية سورينام 
 ،جمهورية موريتانيا اإلسالمية 
 جمهورية أوغندا، وكذلك 
 .)جمهورية شمال قبرص التركية )بصفة المراقب 

 
 ؛2014تشرين الثاني / نوفمبر 19وفي االجتماع الثامن لمجلس اإلدارة الذي انعقد في 

 ، وأيضاياماليز  -
 البوسنة والهرسك )بصفة المراقب( -

 29وهما الدولتان اللتان أصبحتا عضوين في المعهد، ليصل عدد أعضاء معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 
 دولة إسالمية )بما فيها دولة واحدة بصفة المراقب(.

 
 األهداف

 
 سالمية هي:األهداف الرئيسية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإل

ما تتعرض له التجارة فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون  القضاء علىمواصفات توفيقية من أجل  وضع( 1
 اإلسالمي من آثار سلبية.

معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، بهدف تمكين الدول / مواصفات لمنظمة التعاون اإلسالمي إعداد( 2
 تعاون اإلسالمي من تعظيم استفادتها من المزايا االقتصادية لهذه المواصفات.األعضاء في منظمة ال

أنشطة المقاييس واالختبارات المعملية، وتوحيد المواصفات فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون  توحيد( 3
 اإلسالمي.

 ليس لديها هيئات للمواصفات. إلى الدول األعضاء لمنظمة التعاون اإلسالمي التيتقديم المساعدة الفنية ( 4
 خطة اعتماد.( إنشاء 5
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 أنشطة توحيد المواصفات
 

 األنشطة الحالية التي تضطلع بها بعض اللجان الفنية:
 

معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، / المهمة األساسية للجنة الفنية هو وضع مواصفات منظمة التعاون اإلسالمي
رة منهجية، وفقا لألنشطة ذات الصلة وفي إطار محدد للعمل )على سبيل المثال: اللجنة الفنية وصون هذه المواصفات بصو 

تأسست اللجان التالية في أثناء انعقاد االجتماع الرابع و القضايا المتعلقة باألغذية الحالل، وغير ذلك من قضايا(.  -األولى
 لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية:

 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 
 ذات الصلة السياحة والخدمات - اللجنة الفنية الخامسة 
 العمليات الزراعية - اللجنة الفنية السادسة 
 النقل - اللجنة الفنية السابعة 

 واللجان الفنية الخامسة، والسادسة، والسابعة هي مجاالت األولوية لدى الكومسيك.
 

. في االجتماع تم االنتهاء من مسودة نطاق عمل اللجنة وخطتها -اللجنة الفنية األولى المعنية بقضايا األغذية الحالل 
فرق العمل مهاما متعلقة  إلى ، ُأسندفي اإلمارات العربية المتحدة 2013آذار / الثالث لهذه اللجنة، الذي انعقد في مارس

ويجرى مراجعة ما هو قائم منها كما معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، / بمواصفات منظمة التعاون اإلسالمي
من مواصفات األغذية الحالل( في ضوء احتياجات السوق الحالية، وبناًء على المعلومات هو موضح أدناه ) سلسلة 

 المستمدة من أصحاب المصلحة، وبما يتفق وأحدث اللوائح المعمول بها.
 

 2011معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية: / سلسلة المواصفات األولى لمنظمة التعاون اإلسالمي ،
، ISO 22000، وCODEXالعامة حول األغذية الحالل )استنادا إلى الدستور الغذائي  الخطوط اإلرشادية

 ، وقواعد الفقه اإلسالمي(،ISO 22005و
 2011معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية: / سلسلة المواصفات الثانية لمنظمة التعاون اإلسالمي  ،

 ISO/ IEC، وISO/ IEC 17020)استنادا إلى لشهادات الحالل  انحةالخطوط اإلرشادية للجهات الم
 ، وقواعد الفقه اإلسالمي(ISO/ TS 22003، وISO/ IEC 17025، و17021

 2011معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية: / سلسلة المواصفات الثالثة لمنظمة التعاون اإلسالمي ،
 ISDO/ IECاألغذية الحالل )استنادا إلى  لشهادات انحةللجهات التي تعتمد الجهات المالخطوط اإلرشادية 

 ، وقواعد الفقه اإلسالمي(17011
 

في دبي، باإلمارات العربية المتحدة،  2013تشرين الثاني / نوفمبر 16-17انعقد االجتماع الرابع للجنة الفنية األولى في 
يران، وباكستان، والمملكة العربية ال سعودية، وتونس، وتركيا، واإلمارات العربية بمشاركة البوسنة والهرسك، والكاميرون، وا 
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معهد / المتحدة. وفي أثناء االجتماع، استأنف الحاضرون مراجعة سلسلة المواصفات األولى لمنظمة التعاون اإلسالمي
 المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، في ضوء التعليقات التي أبدتها الدول األعضاء.

 
تي سبق تشكيلها، حيث أضيف لها مجموعات عمل من أجل الرد على األسئلة المعلَّقة بشأن وتم إعادة هيكلة فرق العمل ال

قضية األغذية الحالل، وذلك بالتعاون مع  مجمع الفقه اإلسالمي الدولي؛ ومن بين األمثلة، صعق الحيوانات بالكهرباء، 
/ صفات الثانية والثالثة لمنظمة التعاون اإلسالميواإلضافات الغذائية، وما شابه ذلك. وتم إسناد مراجعة عمل سلسلتي الموا

 معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية إلى فريق العمل المشترك ولجنة االعتماد.
 

في دبي، باإلمارات العربية المتحدة.  2014حزيران / يونيو 23-24انعقد االجتماع الخامس للجنة الفنية الثانية في 
ة سالسل المواصفات الحالل. قدم األعضاء العروض، وُجمعت األسئلة التي أرسلتها الدول ويستمر العمل على مراجع

األعضاء في اللجنة الفنية األولى حول مسائل الفقه اإلسالمي لتقديمها لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي، وهي األسئلة التي تم 
 مناقشتها باستفاضة وتقييمها في االجتماع. 

 
تم تحديد نطاق عمل اللجنة وصياغة خطة عملها.  - التجميل الحالل مستحضراتية المعنية بقضايا اللجنة الفنية الثان

. تم االنتهاء من مقترحات جديدة لبنود العمل ودمجها في وثيقة 2013آذار / انعقد االجتماع الثاني للجنة في مارس
وتشكَّل فريق عمل للصياغة، وذلك الستكمال  "،"مستحضرات التجميل الحالل والعناية الشخصية:  خطوط إرشادية عامة

 صياغة "مسودة العمل".
 

في كونيا، بالجمهورية التركية، بمشاركة إيران، وليبيا،  2013تشرين الثاني / نوفمبر 7انعقد االجتماع الثالث للجنة في 
متحدة، ومجمع الفقه اإلسالمي وفلسطين، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وتونس، وتركيا، واإلمارات العربية ال

مستحضرات التجميل الحالل ومنتجات العناية الشخصية: خطوط العالمي. وواصلت اللجنة صياغة مسودة العمل حول "
"، وذلك في ضوء التعليقات التي أبدتها الدول األعضاء، ووجهة نظر ممثلي مجمع الفقة اإلسالمي الدولي إرشادية عامة

شكلت اللجنة ثالث مجموعات عمل معنية بالمكونات، والتغليف، وبطاقات التصنيف الالصقة، حول القضايا الفقهية. 
والشكاوى، وأساليب االختبارات؛ وستعمل مجموعات العمل تحت إشراف فريق العمل المعني بصياغة مسودة العمل حول 

 ".مشروع "مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية: خطوط إرشادية عامة
 
في دبي، باإلمارات العربية المتحدة. وتم تقديم  2014حزيران / يونيو 25-26قد االجتماع الرابع للجنة الفنية في انع

العروض للمساعدة في عملية صياغة المواصفات. وقدم األعضاء العروض، وُجمعت األسئلة التي أرسلتها الدول األعضاء 
مي لتقديمها لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي، وهي األسئلة التي تم مناقشتها في اللجنة الفنية الثانية حول مسائل الفقه اإلسال

 باستفاضة وتقييمها في االجتماع. ثم ُأرسلت األسئلة المجمَّعة لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي للرد عليها.
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 أنشطة المقاييس
 

مجاالت التي ُيعنى بها معهد المواصفات ، فإنها أحد الالمواصفاتتقوم عليه  ذياألساس ال هيلما كانت المقاييس 
والمقاييس للدول اإلسالمية. وبغية تحقيق التوافق في المقاييس، واالختبارات المعملية وأنشطة توحيد المواصفات فيما بين 

 الدول األعضاء، يجري وضع األعمال التالية على جدول أعمال معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية:
 

نشاء سلسلة لتتبع األثر تصل إلى إعداد قا (1 ئمة لحصر ما هو قائم من مواصفات مستخَدمة في المعايرة، وا 
 الموصفات المرجعية لكل وحدة أساسية.

 
العمل وسيطا ألي وحدة، الستيفاء شروط المعايرة التي قد تنشأ في أي جزء من أجزاء الربط في السلسلة. ستقوم  (2

ن لديها، باعتماد درجة الصحة والدقة التي يحققها أي معمل من المعامل المقاييس، من خالل الخبراء العاملي
 المعيارية في تقديم خدماته.

 
تقديم خدمات المقاييس باستخدام ما هو قائم من إمكانات لدى الدول األعضاء استخداما أكفأ، والمساعدة في حل  (3

 مشكالتها في مجال المقاييس، وذلك من خالل البحث الخاضع للتنسيق.
 

 لجنة المقاييس التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية:
 

تأسست لجنة المقاييس في أثناء االجتماع الخامس لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، وبدأت القيام 
 عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.بأنشطتها بهدف توحيد أنشطة المقاييس واالختبارات المعملية فيما بين البلدان األ

 
المعهد الوطني للمواصفات نقطة -، تم تعيين المجلس التركي ألبحاث العلوم والتكنولوجيا2013كانون الثاني / يناير 7وفي 

اتصال مؤقتة )منسقا مؤقتا( للجنة المقاييس التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، إلى أن اعتمد 
المعهد -ته االجتماع األول للجنة المقاييس التابعة للمعهد. فتم تكليف المجلس التركي ألبحاث العلوم والتكنولوجيااختصاصا

عداد مسودة االختصاصات وتوزيعها، وما إلى ذلك(.  الوطني للمواصفات بمسؤولية منسق اللجنة )جمع طلبات العضوية، وا 
 
أيلول / سبتمبر 23-24ت والمقاييس للدول اإلسالمية اجتماعها األول في عقدت لجنة المقاييس التابعة لمعهد المواصفاو 

بلًدا من البلدان األعضاء في  13مندوًبا من هيئات المقاييس من  18في دبي باإلمارات العربية المتحدة، وحضر  2013
 منظمة التعاون اإلسالمي.

 
ة التفاهم واالنتهاء منهما، كما جرى ترشيح رئيس اللجنة في أثناء االجتماع، تم مناقشة اختصاصات لجنة المقاييس ومذكر و 

المعهد الوطني للمواصفات )تركيا(، رئيسا للجنة، ومعهد البوسنة -ونائبه. المجلس التركي ألبحاث العلوم والتكنولوجيا
 والهرسك للمقاييس )البوسنة والهرسك(، نائبا للرئيس.
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، 2012تشرين الثاني / نوفمبر 9اء االجتماع غير الرسمي، الذي انعقد في وتم تقييم قائمة ببنود األعمال التي صيغت أثن
في أنطاليا، بالجمهورية التركية؛ وقد وافق  2012خالل انعقاد منتدى معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية لعام 

 جميع الحاضرين باإلجماع على أن تكون هذه البنود جزًءا من خطة العمل.
 
 

بلًدا وهيئة اتصال( )في  34المقاييس التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )إجمالي أعضاء لحنة 
2015/ 2/ 1 :) 

 
 مالي  -19  الجزائر -1
 موريتانيا -20 أذربيجان -2
 المغرب -21   بنين  -3
 النيجر  -22 البوسنة والهرسك  -4
 نيجيريا  -23 بوركينا فاسو  -5
 جمهورية شمال قبرص التركية -24 ونالكامير   -6
 قطر  -25 جزر القمر  -7
 غينيا  -26 كوت ديفوار  -8
 المملكة العربية السعودية  -27 مصر -9

 السنغال  -28 الجابون  -10
 سيراليون -29 جامبيا  -11
 السودان -30 التجمع الخليجي للمترولوجيا )هيئة اتصال( -12

  سورينام -31 إيران  -13 
 طاجيكستان  -23 العراق  -14
 تونس -33 كازاخستان   -15
 تركيا -34 كوسوفو  -16
 اإلمارات العربية المتحدة -35 قيرغيزيا -17
  ليبيا  -18

 
، حيث استضافه المعهد الوطني 2014كانون األول / ديسمبر 15-16وانعقد االجتماع الثاني للجنة المقاييس في 

اسطنبول، بالجمهورية التركية. وحضر االجتماع -لس التركي ألبحاث العلوم والتكنولوجيا، في جيبزيللمقاييس التابع للمج
يران، وكوسوفو،  ممثلون من أذربيجان، وبنين، والبوسنة والهرسك، وبوركينا فاسو، وجزر القمر، وجامبيا، وغينيا، وا 

المملكة العربية السعودية، والسنغال، والسودان، وتونس، وقيرغيزستان، وليبيا، ونيجيريا، وجمهورية شمال قبرص التركية، و 
 وتركيا، واإلمارات العربية المتحدة، واليمن. 
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وتم انتخاب الدكتور مصطفى تشتينتاش، مدير للمعهد الوطني للمقاييس التابع للمجلس التركي ألبحاث العلوم والتكنولوجيا، 

أوستينر الذي ترقى ليعمل في وحدة أخرى في المعهد. وُأعدت خطة عمل  رئيسا للجنة المقاييس، عقب استقالة الدكتور فاتح
 للجنة المقاييس التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، وفقا ألنشطة اللجنة وأهدافها:

يران، ونيجير  (أ  يا. ُأعدت استراتيجية، وتشكل فريق عمل يشمل تركيا، والمملكة العربية السعودية، وأذربيجان، وا 
عداد استراتيجية للجنة  وسيقوم الفريق بمسح للبنية األساسية للمقاييس والموارد البشرية لدى البلدان األعضاء، وا 

رصد األعمال التي تضطلع بها لجنة المقاييس والمتفق عليها، في / المقاييس، في حين سيقوم كل بلد بمتابعة
 المنطقة الخاصة به.

مرجعية المعتمدة لألغذية الحالل، ويشمل عضوية البوسنة والهرسك، وتركيا، تشكل فريق عمل معني بالمواد ال (ب 
يران، وماليزيا. وسيعمل فريق العمل على صياغة  تحديد الموارد المرجعية المعتمدة./ ومصر، وا 

 أنشطة تدريبية في المجاالت التالية: (ج 
 تدريب أساسي للمقاييس .1
 تدريب قانوني للمقاييس .2
 تدريب علمي للمقاييس .3
 يب للمقاييس في الكيمياء والبيولوجياتدر  .4

، مع إمكانية أن تستضيفها الدول األعضاء التالية: 2015وتم التخطيط لتقديمها لألعضاء في لجنة المقاييس في عام 
 إيران، وتركيا، والبوسنة والهرسك، وجمهورية شمال قبرص التركية، وتونس.

 
 أنشطة االعتماد

 
 مواصفات والمقاييس للدول اإلسالميةلجنة االعتماد التابعة لمعهد ال

 
صدار الشهادات على النحو الصحيح. ولدى معهد المواصفات  يوفر االعتماد ضمانا للمستهلك بااللتزام بالمواصفات وا 
والمقاييس للدول اإلسالمية لجنة اعتماد مستقلة، وهي وحدة تضطلع باألنشطة التي تهدف إلى وضع خطة اعتماد فيما بين 

عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وستضمن لجنة االعتماد حصول شهادات االعتماد على اعتراف عالمي، الدول األ
 كما ستكفل الحماية من االستخدامات غير العادلة.

 
تضطلع لجنة االعتماد بمسؤولية دعم اإلجراءات الالزمة إلنشاء نظام اعتماد سليم على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي، و 

توى الوعي بمفهوم االعتماد داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. كما أن اللجنة مسؤولة عن ورفع مس
معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، / تطبيق معايير االعتماد المعمول بها في إطار منظمة التعاون اإلسالمي

صدار الشهاداالنظراءوعن القيام بأنشطة تقييم أداء   ت ذات الصلة.، وا 
 
 تتكون لجنة االعتماد من أعضاء من هيئات االعتماد الوطنية التابعة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. و 
 

 (:2015 /1 /1وفيما يلي الدول األعضاء في لجنة االعتماد )في 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1
 جمهورية بنجالديش الشعبية  -2
 لبوسنة والهرسك ا  -3
 دولة اإلمارات العربية المتحدة   -4
 جمهورية مصر العربية -5
 جمهورية إندونيسيا -6
 جمهورية إيران اإلسالمية -7
 جمهورية قرغيزيا -8
 لبيبا  -9

 جمهورية باكستان اإلسالمية -10
 المملكة العربية السعودية -11
 الجمهورية التونسية 12
 الجمهورية التركية  -13
 

في أثناء االجتماع األول للجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، تم اعتماد  االختصاصات 
المرتبطة بإنشاء لجنة االعتماد، التي تكون كل منظمات االعتماد الوطنية بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

االعتماد، التي حظيت بالموافقة على تأسيسها في أثناء االجتماع الرابع مؤهلة لالنضمام إلي عضويتها .  وقامت لجنة 
لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، بعقد اجتماعها األول بعد االجتماع الثالث للجمعية العمومية 

 لجمهورية التركية.في اسطنبول، با 2012أيار / مايو 4لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، في 
 

واجتمع خبراء لجنة االعتماد، العاملون لدى جهات االعتماد بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، من أجل 
مناقشة القضايا المتعلقة بصياغة خطة اعتماد تطبقها الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك خالل 

تشرين الثاني، في أنطاليا بالجمهورية التركية، وقبل منتدى معهد / نوفمبر 7ى إل 6اجتماعات اللجنة في الفترة من 
 تشرين الثاني في المكان نفسه./ نوفمبر 8-9الذي انعقد في  2012المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية لعام 

 
سالمية، واجتماعات فرق عمله، في انعقد االجتماع الثالث لجهات االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلو 

. في هذه االجتماعات، تم مناقشة األنشطة المخطط لها في تقرير األنشطة السابق، 2013تشرين الثاني / نوفمبر 17-15
 وتقييم إجراء دراسات إضافية والتخطيط لها.

 
التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس  ، انعقد االجتماع الرابع للجنة االعتماد2014أيار / مايو 28إلى  26وفي الفترة من 

في الجمهورية  2014أيلول / سبتمبر 9-11للدول اإلسالمية وكذا اجتماعات فرق العمل، ثم انعقد االجتماع الخامس في 
 التركية. 

 
يث ، ح2014أيلول / سبتمبر 9-11انعقد االجتماع الخامس للجنة االعتماد في اسطنبول، بالجمهورية التركية، وذلك في و 

استضافته األمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية. أتمت لجنة االعتماد النموذج الهيكلي لالعتماد في 
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منطقة البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وغير األعضاء على حد سواء، مع التركيز تحديدا على المنتجات 
ت لجنة االعتماد. وجرى التخطيط ألنشطة لجنة االعتماد، واجتماعها التالي، وكذا الحالل؛ كما تم االنتهاء من اختصاصا

 تدريب مقيِّمي االعتماد.
 
تشرين / نوفمبر 12-13انعقد االجتماع السادس للجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية في و 

. وتم االنتهاء من الوثائق الداخلية الالزمة. وُأنشئت لجنة فرعية للترتيبات ، في دبي باإلمارات العربية المتحدة2014الثاني 
 أعضاء في لجنة االعتماد. 6المتعددة األطراف، تشمل 

 
 برنامج تدريبي للجنة االعتماد:

عتماد أقيمت جلسة تدريب، لمدة يومين، حول تقييم األقران والتوثيق ذي الصلة، بعد انعقاد االجتماع السادس للجنة اال
، في دبي باإلمارات العربية 2014تشرين / نوفمبر 14-15التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، في 

 المتحدة.
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 2014أنشطة عام 

 

 زيارة وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا بالجمهورية التركية
علوم والصناعة والتكنولوجيا بالجمهورية التركية، بزيارة مقر معهد المواصفات فكري إيشيك، وزير ال/ قام معالي الوزير

 ،  حيث تم شرح أنشطة المعهد شرحا تفصيليا.2014كانون الثاني / يناير 10والمقاييس للدول اإلسالمية في 
 

 زيارة شرفية التحاد الغرف وبورصة تركيا للسلع 
يس للدول اإلسالمية والوفد المصاحب له بزيارة مكتب معالي السيد رفعت قام األمين العام لمعهد المواصفات والمقاي

، في اسطنبول بالجمهورية التركية. 2014شباط / فبراير 7حيزارجيكليوغلو، رئيس اتحاد الغرف وبورصة تركيا للسلع، في 
إلسالمية وظروف تأسيسه، وآخر في أثناء االجتماع، قدم األمين العام نبذة للتعريف بمعهد المواصفات والمقاييس للدول ا

 توحيد المواصفات والمقاييس واالعتماد في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإٍلسالمي. األنشطة المعنية بمجال 
 

 زيارة وفد من تايلند
الل شخصا من كل من مركز تايلند العلمي للح 70زار مقر معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية وفد من حوالي 

حيث تم عرض أنشطة  2014نيسان / أبريل 15بجامعة شواللونج كورن، ومن معهد تايلند لمواصفات الحالل، وذلك في 
المعهد وشرح التطورات التي شهدها. كما شرح الوفد ظروف إنشاء المركز العلمي للحالل بجامعة شواللونج كورن ومعهد 

أعرب عن اهتمامه باعتماد مواصفات معهد المواصفات والمقاييس للدول تايلند لمواصفات الحالل ووظيفتهما وأنشطتهما، و 
 منظمة التعاون اإلسالمي؛ وعن االنضمام لعضوية المعهد، متى كان ممكنا./ اإلسالمية

 
 حلقة عمل حول "السالمة الوظيفية واللوائح والمواصفات الصحية"

سالمية حلقة عمل حول "السالمة الوظيفية واللوائح حضرت األمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإل
، 2014أيار / مايو 4والمواصفات الصحية"، وألقت كلمة في أثنائها. كما حضر مركز أنقرة حلقة العمل التي انعقدت في 

 في اسطنبول، بالجمهورية التركية.
 

 االجتماع الرابع والعشرون للجنة الدورة للكومسيك
معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية في االجتماع الرابع والعشرين للجنة الدورة للكومسيك، شاركت األمانة العامة ل

في أنقرة، بحضور المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي. وناقش  2014أيار / مايو 6الذي انعقد في 
، وقائمة األنشطة للمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة الحاضرون في االجتماع إدارة دورة المشروعات التابعة للكومسيك

 .التعاون اإلسالمي، المنشورة على موقع الكومسيك اإللكتروني
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 االجتماع الثالثون للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك
لدول اإلسالمية االجتماع الثالثين للجنة المتابعة للكومسيك التابعة حضرت األمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس ل

 .، في أنقرة، بالجمهورية التركية2014أيار / مايو 7-8لمنظمة التعاون اإلسالمي الذي انعقد في 
 

 الدورة السابعة والثالثون للجنة اإلسالمية للشؤون االقتصادية والثقافية واالجتماعية
، شاركت األمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية في الدورة السابعة 2014أيار / مايو 10-12في 

والثالثين للجنة اإلسالمية للشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بمقر منظمة التعاون اإلسالمي في جدة، بالمملكة 
 العربية السعودية.

 
 إلسالمي واألمم المتحدةاالجتماع النصف السنوي لمنظمة التعاون ا

حضرت األمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية االجتماع النصف السنوي لمنظمة التعاون اإلسالمي 
أيار / مايو 20-22واألمم المتحدة في مقر مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية )مركز اسطنبول(، في 

لجمهورية التركية. في أثناء االجتماع، جرى مناقشة وتقرير مسألة الدعم الالزم للحصول على ، في اسطنبول با2014
معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، مع مؤسستين / اعتراف دولي بمواصفات الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي

المرتبطتين بهيئة الدستور  -غذية والزراعة منظمة الصحة العالمية، ومنظمة األ -نظيرتين من مؤسسات األمم المتحدة 
الغذائي والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. وناقش الحاضرون في االجتماع، مناقشة تفصيلية، وقرروا بشأن مشروعات بناء 
، البنية األساسية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية وتطويرها في مجاالت توحيد المواصفات، والمقاييس

واالعتماد، والسالمة الغذائية، وذلك مع المنظمات التابعة لألمم المتحدة العاملة في هذه المجاالت، وكذا مع منظمة األمم 
 المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 

 
 اجتماع لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية

، انعقد االجتماع الرابع للجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس 2014أيار / مايو 28إلى  26في الفترة من 
للدول اإلسالمية، وكذا اجتماعات فرق العمل التابعة لها، بمشاركة سبعة بلدان ومنظمة إقليمية واحدة )الجهاز العربي 

 تركية.لالعتماد( في أنطاليا، بالجمهورية ال
 
في أثناء هذه االجتماعات، جرى مناقشة النماذج المقترحة آللية االعتماد، وتقييم وتخطيط الدراسات الواجب القيام بها و 

 لتفعيل نظام االعتماد.
 

 االجتماع الثامن ألعضاء مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية
، في إسالم 2014حزيران / يونيو 2المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية في انعقد االجتماع الثامن لمجلس إدارة معهد 

 آباد بجمهورية باكستان اإلسالمية، حيث استضافته هيئة باكستان للمواصفات ومراقبة الجودة.
 

 وحضر االجتماع جمهوريتا السودان والسنغال بصفة المراقب. كما حضر االجتماع األمانة العامة لمنظمة التعاون
 اإلسالمي، ومكتب تنسيق الكومسيك.
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 ، كما يلي: 2014-2016وانتخب أعضاء مجلس اإلدارة الرئيس ونائبه لمدة شغل المنصب 

 
 رئيس مجلس اإلدارة: الجمهورية التركية -
 نائب رئيس مجلس اإلدارة )المجموعة اآلسيوية(: جمهورية باكستان اإلسالمية -
 ة العربية(: المملكة العربية السعوديةنائب رئيس مجلس اإلدارة )المجموع -
 نائب رئيس مجلس اإلدارة )المجموعة اإلفريقية(: جمهورية الكاميرون -
 

 وسيتم تقييم بنود األعمال اإلضافية، وتقديمها إلى الجمعية العمومية من أجل اعتمادها. 
 

 االجتماع السادس للجمعية العمومية 
، في 2014حزيران / يونيو 3مية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية في انعقد االجتماع السادس للجمعية العمو 

إسالم آباد بجمهورية باكستان اإلسالمية، حيث استضافته هيئة باكستان للمواصفات ومراقبة الجودة. بعد تالوة بعض آيات 
 ب بالوفود.من القرآن الكريم، قام السيد خلوصي شنتورك، رئيس مجلس إدارة المعهد بالترحي

 
زاهد حميد، الوزير الفدرالي للعلوم والتكنولوجيا، بجمهورية باكستان اإلسالمية. وتالها / وألقى الكلمة االفتتاحية معالي السيد

كلمة السيد خلوصي شنتورك، رئيس مجلس اإلدارة، والسيد فوزي هـ. حكيم، نائب رئيس مجلس اإلدارة ونائب محافظ الهيئة 
 ات والمقاييس والجودة.السعودية للمواصف

 
ثم أتبعتها رسالة معالي السيد إياد أمين مدني، األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، التي قام بتالوتها السيد دارزي غالم 

 حسين، مدير إدارة الشؤون االقتصادية لمنظمة التعاون اإلسالمي.
 

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحضر اجتماع الجمعية العمومية، بصفة المراقب، ممثلون عن 
ومنظمة المواصفات اإلقليمية لجنوب آسيا، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية بنجالديش الشعبية، وجمعية علماء اإلسالم 

إلسالمي ميانمار، ووزارة الخارجية للجمهورية التركية. كما حضر بصفة المراقب ممثلون عن منظمة التعاون ا-)المقر(
 ومكتب تنسيق الكومسيك.

 
 قررت الجمعية العمومية بشأن مراجعة استراتيجية ووثيقة خطة عمل معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، 

وتحديد السياسات المعنية بهيكل لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية وتنفيذها، والتعاون 
ن معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة،. كما اعتمدت الممكن بي

التي يقدمها األعضاء في معهد المواصفات والمقاييس للدول  2015الجمعية العمومية المساهمات اإللزامية لميزانية 
 اإلسالمية.  
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يم كذلك حفل توقيع اتفاق بين معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية وفي أثناء اجتماع الجمعية العمومية، أق
معهد المواصفات والمقاييس للدول / والكاميرون، وبين المعهد وسورينام، لتوزيع وبيع مواصفات منظمة التعاون اإلسالمي

 اإلسالمية. 
 

 العربية للتنمية الصناعية والتعدين مذكرة تفاهم بين معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية والمنظمة
، تم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية والمنظمة 2014حزيران / يونيو 14في يوم 

 كوكايلي، بأنقرة، الجمهورية التركية.-العربي للتنمية الصناعية والتعدين، في مقر المعهد التركي للمواصفات، في جيبزي
 

علي المذكرة السيد خلوصي شنتورك، رئيس مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، والسيد محمد  ووقع
بن يوسف، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. وقد صاحب السيد محمد بن يوسف السيد حسن 

 التنفيذي. أكيوز، نائب رئيس مجلس األعمال العربي التركي ورئيسه
 

 التخطيط لفاعلية "المؤتمر العربي: دور تقييم المطابقة في تعزيز قدرات التجارة بين البلدان العربية واإلسالمية".
 

 الدورة الواحدة واألربعون لمجلس وزراء الخارجية
رة الواحدة واألربعين لمجلس شاركت األمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية والوفد المرافق لها في الدو 

 ، في جدة بالمملكة العربية السعودية.2014حزيران / يونيو 18-19وزراء الخارجية، التي انعقدت في 
 

لقضايا األغذية الحالل، واللجنة الثانية لقضايا مستحضرات التجميل الحالل،  ىاجتماعا اللجنة الفنية األول
 لدول اإلسالميةالتابعتان لمعهد المواصفات والمقاييس ل

انعقد اجتماعا اللجنتين الفنيتين لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، وهما اللجنة الفنية األولى لقضايا األغذية 
في دبي، باإلمارات  2014حزيران / يونيو 23-26الحالل واللجنة الفنية الثانية لقضايا مستحضرات التجميل الحالل، في 

 العربية المتحدة.
 

، األمانة العامة لمعهد المواصفات 2014حزيران / يونيو 23-24وشارك في اجتماع اللجنة الفنية األولى، الذي انعقد في 
والمقاييس للدول اإلسالمية، ومجمع الفقه اإلسالمي الدولي )بوصفه هيئة اتصال(، والجمهورية التركية، واإلمارات العربية 

، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية باكستان اإلسالمية، والجمهورية التونسية، المتحدة، وجمهورية إيران اإلسالمية
 وجمهورية السودان، والمملكة المغربية.

 
، األمانة العامة لمعهد 2014حزيران / يونيو 25-26كما شارك في اجتماع اللجنة الفنية الثانية، الذي انعقد في 

ومجمع الفقه اإلسالمي الدولي، والجمهورية التركية، واإلمارات العربية المتحدة، المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، 
وجمهورية إيران اإلسالمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية باكستان اإلسالمية، والجمهورية التونسية، وجمهورية 

 السودان، والمملكة المغربية.
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 2014قمة اليابان للحالل 
ارة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، بصحبة وفد من األمانة العامة، قمة اليابان األولى حضر رئيس مجلس إد

في طوكيو،  2014آب / أغسطس 4للحالل التي نظمتها مؤسسة اليابان لتنمية الحالل، ومجلس تنمية الحالل، وذلك في 
 بلدا ومنظمة دولية. 20باليابان، بمشاركة 

 
نابو َسكاي، نائب وزير األراضي والبنية األساسية والنقل والسياحة باليابان، الضيف الرئيسي لقمة وكان معالي السيد م

 .2014اليابان للحالل 
 
ألقى السيد خلوصي شنتورك، رئيس مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، كلمة افتتاحية في قمة و 

ن موظفي األمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية عرضا في اليابان األولى للحالل، كما قدم فريق م
 الجلسة التي أقيمت حول سوق الحالل العالمي، وفوائد شهادات الحالل. 

 
 وتضمنت قمة اليابان للحالل الجلسات األربع التالية المعنية بقضايا الحالل:

 الطبية،سياحة الحالل والضيافة، بما فيها سياحة الحالل  -
 سوق الحالل العالمي وفوائد شهادات الحالل، -
 وأخيرا مكونات األغذية الحالل، -اللحوم والدواجن الحالل  -
 التمويل المالي. -
 

المنظمة العربية للتنمية الصناعية -االجتماع التنسيقي الثاني لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية
 والتعدين

، بين معهد المواصفات والمقاييس للدول 2014آب / أغسطس 25ني الذي انعقد في حضر االجتماع التنسيقي الثا
اإلسالمية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، رئيس مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، 

 بصحبة وفد من األمانة العامة في مقر المنظمة بالرباط، المملكة المغربية.
 
د خرج االجتماع بنتائج مثمرة، تضمنت مناقشة التعاون في مجاالت تعاون؛ مثل: المواصفات واللوائح التقنية، وأنظمة وق

تقييم المطابقة في المواصفات، والمقاييس، واالعتماد )التعاون الممكن بين الجهاز العربي لالعتماد(، ولجنة االعتماد التابعة 
اإلسالمية. وتقرر عقد مؤتمر في المغرب، باعتباره نقطة من نقاط بدء هذا التنسيق،  لمعهد المواصفات والمقاييس للدول

حول تقييم المطابقة، واسمه:  "المؤتمر العربي: دور تقييم المطابقة في تعزيز قدرات التجارة بين البلدان العربية واإلسالمية"، 
 العربية للتنيمة الصناعية والتعدين.بمشاركة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية والمنظمة 

 
 االجتماع الخامس للجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية

، حيث 2014أيلول / سبتمبر 9-11انعقد االجتماع الخامس للجنة االعتماد في اسطنبول، بالجمهورية التركية، وذلك في 
 واصفات والمقاييس للدول اإلسالمية.استضافته األمانة العامة لمعهد الم

 



 29 /20صفحة   2014تقرير معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية لعام 

 

 منتدى حول تشجيع االقتصاد لصناعة األغذية الزراعية
حضر العاملون في األمانة العامة للمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية منتدى حول "تشجيع االقتصاد لصناعة 

 .2014أيلول / سبتمبر 25ألمانيا، في األغذية الزراعية"، الذي أقامته غرفة الصناعة والتجارة بهانوفر، في 
 

 2014منتدى سراييفو للحالل 
قام فريق من موظفي األمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية بإلقاء كلمة، وتقديم عرض في منتدى 

 في سراييفو بالبوسنة والهرسك. 2014أيلول / سبتمبر 26، الذي أقيم في 2014سراييفو للحالل 
 

 منتدى االستثمار األول حول خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للتعاون مع آسيا الوسطى
حضر وفد األمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية منتدى االستثمار األول حول خطة عمل منظمة 

، في دوشانبي، بجمهورية 2014تشرين األول / أكتوبر 27-28التعاون اإلسالمي للتعاون مع آسيا الوسطى في 
طاجيكستان، وحضره وفد من معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية. وفي أثناء المنتدى، أجرى العاملون في األمانة 
العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية حديثا قصيرا مع معالي السيد إياد بن أمين مدني، األمين العام 

ن اإلسالمي، حول الترويج لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية وما يضطلع به من أنشطة، لتقوم لمنظمة التعاو 
 الدول األعضاء في المعهد والدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.  -في المقام األول  -بذلك 

 
 زيارة شرفية للوكالة الطاجيكية لتوحيد المواصفات 

لعامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية وكالة توحيد المواصفات والمقاييس واالعتماد زار وفد من األمانة ا
ومراقبة التجارة، التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان، حيث قابل الوفد الدكتور شكرزادة باختيار صالح، مدير المعهد، 

بلي حول أنشطة معهد المواصفات والمقاييس للدول لمناقشة توجيه الدعوة ألعضاء المعهد لمناقشة التعاون المستق
 اإلسالمية.

 
 االجتماع السادس للجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية

، في دبي باإلمارات العربية المتحدة. 2014تشرين الثاني / نوفمبر 12-13انعقد االجتماع السادس للجنة االعتماد في 
 جتماع مركز دبي العتماد تقييم المطابقة. واستضاف اال

 
 برنامج تدريبي للجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية:

أقيمت جلسة تدريب، لمدة يومين، حول تقييم األقران والتوثيق ذي الصلة، بعد انعقاد االجتماع الخامس للجنة االعتماد 
، في دبي باإلمارات العربية 2014تشرين / نوفمبر 14-15لمقاييس للدول اإلسالمية، في التابعة لمعهد المواصفات وا

 المتحدة. 
 

 زيارة وفد ماليزيا
، حيث ُقدِّم له 2014تشرين الثاني / نوفمبر 18زار وفد ماليزي مقر معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية في 

يشهده من تطورات . وتضمن الوفد الماليزي المؤسسات التالية: إدارة  عرض لشرح ما يضطلع به المعهد من أنشطة، وما
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دارة ماليزيا للتنمية اإلسالمية، ووزارة التجارة الدولية والصناعة، ومعمل المقاييس فات ماليزيا، وشعبة ملتقى الحاللمواص ، وا 
ومؤسسة ماليزيا لتنمية التجارة الخارجية. الوطني، وشركة سيريم، ومؤسسة تنمية صناعة الحالل، وجامعة مارا للتكنولوجيا، 

/ وشرح الوفد ظروف إنشاء مؤسساته ووظيفتها وأنشطته، وأعرب عن اهتمامه باعتماد مواصفات منظمة التعاون اإلسالمي
 معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية.

 
 سالمية االجتماع التاسع ألعضاء مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإل

تشرين / نوفمبر 19انعقد االجتماع التاسع ألعضاء مجلس إدارة معهد معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، في 
في اسطنبول بالجمهورية التركية. استضافت األمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية االجتماع  2014

لسيد خلوصي شنتورك، رئيس مجلس إدارة المعهد، بالمشاركين في االجتماع وألقى التاسع لمجلس اإلدارة، حيث رحب ا
 الكلمة االفتتاحية. 

نائب رئيس مجلس اإلدارة، ثم كلمة السيد باييرو نائب رئيس مجلس اإلدارة،  -وتبعتها كلمة ألقاها الدكتور سعد القصبي 
  باكستان اإلسالمية، نيابًة عن نائب رئيس مجلس اإلدارة. القنصل العام لجمهورية -وأعقبها كلمة الدكتور يوسف جنيد 

 
وحضر اجتماع مجلس اإلدارة ممثلو الدول األعضاء التي انضمت لعضوية مجلس إدارة معهد التوحيد القياسي والمعايير 

 للبلدان اإلسالمية، وهي:
 جمهورية أفغانستان اإلسالمية -1
 يةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب -2
 جمهورية الكاميرون -3
 جمهورية مصر العربية-4
 جمهورية غينيا -5
 جمهورية إيران اإلسالمية-6
 المملكة األردنية الهاشمية -7
 لبيبا -8
 جمهورية باكستان اإلسالمية -9

 المملكة العربية السعودية:-10
 الجمهورية التونسية -11
 الجمهورية التركية -12
 المتحدةدولة اإلمارات العربية  -13

وحضر بصفة المراقب ممثلون من ماليزيا، والبوسننة والهرسك، وجمهورية سورينام، ودولة فلسطين، وجمهورية السنغال، 
وجمهورية سورينام اإلسالمية، وجمهورية النيجر، وجمهورية مالي. كما حضر االجتماع ممثلو األمانة العامة لمنظمة 

 ك.التعاون اإلسالمي، ومكتب تنسيق الكومسي
 

وافق أعضاء مجلس اإلدارة على الطلبات المقدمة من إدارة ماليزيا للمواصفات، ومعهد البوسنة والهرسك لتوحيد 
المواصفات، لالنضمام لعضوية معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية؛ وعلى ذلك، انضمت ماليزيا والبوسنة 

 المية.والهرسك ألسرة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلس
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وقام مجلس اإلدارة بتعيين السيد لطفي بن سعيد، من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، الجمهورية التونسية، 

  بصفة مساعد األمين العام، وذلك لمدة ثالث سنوات.
 

 وسيتم تقييم بنود األعمال اإلضافية، وتقديمها إلى الجمعية العمومية من أجل اعتمادها.
 

 ماع السابع للجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية االجت
تشرين الثاني / نوفمبر 20انعقد االجتماع السابع للجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، في 

  صفات والمقاييس للدول اإلسالمية. ، في اسطنبول بالجمهورية التركية، حيث استضافته األمانة العامة لمعهد الموا2014
 

وألقى السيد خلوصي شنتورك، رئيس مجلس اإلدارة، الكلمة االفتتاحية. وتبعها رسالة معالي السيد إياد أمين مدني، األمين 
العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، التي قام بتالوتها السيد جاكونجير كاسانوف، مدير إدارة الشؤون االقتصادية لمنظمة 

نائب مدير عام إدارة  -ممثل الكومسيك، والسيد أحمد كاراباي  -التعاون اإلسالمي. ثم قام السيد محمد عاكف االنباي 
  سالمة المنتجات وفحصها، التابعة لوزارة االقتصاد بالجمهورية التركية، بتالوة كلمتين. 

 
معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، وحضر الجمعية العمومية ممثلو الدول األعضاء في الجمعية العمومية ل

 وهي:
 جمهورية أفغانستان اإلسالمية .1
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .2
 جمهورية بنين .3
 البوسنة والهرسك .4
  بوركينا فاسو .5
 جمهورية الكاميرون .6
 جمهورية مصر العربية  .7
 جمهورية الجابون  .8
 جمهورية جامبيا .9

 جمهورية غينيا .11
 اإلسالمية جمهورية إيران .11
 المملكة األردنية الهاشمية .12
 لبنان .13
 ليبيا .14
 ماليزيا  .15
 جمهورية مالي .16
 المملكة المغربية .17
 جمهورية موريتانيا اإلسالمية .18
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 جمهورية النيجر .19
 جمهورية باكستان اإلسالمية .21
 دولة فلسطين .21
لهيئة العامة للغذاء المملكة العربية السعودية )ويمثلها كل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وا .22

 والدواء(
 جمهورية سورينام .23
 جمهورية السنغال .24
 جمهورية السودان .25
 الجمهورية التونسية .26
المعهد -الجمهورية التركية )يمثلها المعهد التركي للمواصفات، والمجلس التركي ألبحاث العلوم والتكنولوجيا .27

 الوطني للمواصفات(
 اإلمارات العربية المتحدة .28
 التركية جمهورية شمال قبرص .29

 
وحضر ممثلو الدول التالية اجتماع الجمعية العمومية، بصفة المراقب: جمهورية قرغيزيا، وجمهورية كوت ديفوار، ولجنة 
االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ووزارة 

. كما حضر االجتماع بصفة المراقب ممثلون عن منظمة التعاون اإلسالمي ومكتب تنسيق االقتصاد بالجمهورية التركية
 الكومسيك.

 
قررت الجمعية العمومية قبول استقالة األمين العام، وصياغة اسم المعهد باللغة العربية؛ كما قامت لجنة صياغة و 

واصفات والمقاييس للدول اإلسالمية وخطة عمله للفترة االستراتيجية وخطة العمل باعتماد مراجعة وثيقة استراتيجية معهد الم
. ووافقت الجمعية العمومية على مقترح سداد المعهد التركي للمواصفات للمساهمات اإللزامية التي تقدمها 2017-2015

، 2015و 2014دوالر أمريكي  لعامي  10.000,00الدول األعضاء في المعهد، والتي كانت قيمتها السنوية مقدَّرة بمبلغ 
وذلك إذا لم تغطي الميزانية مصروفات المعهد في السنة المعنية. وقررت الجمعية العمومية كذلك انعقاد اللجنة المالية، 

، وستقوم األمانة العامة لمناقشة إمكانيات تغيير حساب المساهمات اإللزامية، وفقا القتراح إحدى الدول األعضاء في المعهد
سيقدَّم و  ي أبرزها في رسالته معالي السيد إياد أمين مدني، األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، للمعهد بدراسة النقاط الت

  مقترح ذو صلة إلى الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل.
 

 تم انتخاب السيد إحسان أوفوت من الجمهورية التركية، بتوافق اآلراء، أميًنا عاًما لفترة ثالث سنوات.
 

 لثالثون للكومسيك الدورة ا
 25-28انعقدت الدورة الثالثون للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك( في 

 ، في اسطنبول بالجمهورية التركية.2114 تشرين الثاني/ نوفمبر
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إحدى مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي،  وشاركت األمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، بوصفها
 حيث قدمت تقرير المعهد للكومسيك، في دورتها الثالثين.

 
 الدورة الثالثة لمنظمة التعاون اإلسالمي لمعرض ومؤتمر الشرق األوسط حالل 

اإٍلسالمي لمعرض  شاركت األمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية في الدورة الثالثة لمنظمة التعاون
 8-10، الذي نظمه مجلس تطوير الحالل ومركز إكسبو الشارقة وذلك في  2014ومؤتمر الشرق األوسط حالل لعام 

 في الشارقة باإلمارات العربية المتحدة.  2014كانون األول / ديسمبر
 

سات الدولية في تشجيع تجارة وشارك ممثلو المعهد، بصفة المتحدث والمشارك في حلقة النقاش حول "وجهة نظر المؤس
 الحالل".

 
وشارك أيضا معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، مثلما شارك في العام الماضي، في معرض إكسبو الثالث 
لألغذية الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الذي نظمته غرفة تجارة الشارقة والمركز اإلسالمي لتنمية 

 بالتزامن مع المعرض الثالث للشرق األوسط حالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. التجارة،
 

 الدورة الثانية للقمة العالمية لالقتصاد اإلسالمي
حضر رئيس مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، والوفد المصاحب له من األمانة العامة، سلسلة من  

في إطار القمة العالمية لالقتصاد اإلسالمي، التي انعقدت في غرفة دبي للقمة العالمية لإلقتصاد االسالمي ة جلسات القياد
، وذلك في مركز المؤتمرات بمركز دبي المالي العالي، في دبي 2014كانون األول / ديسمبر 7للتجارة والصناعة، في 

 باإلمارات العربية المتحدة.

 مقاييساالجتماع الثاني للجنة ال
كانون / ديسمبر 15-16انعقد االجتماع الثاني للجنة المقاييس التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية في 

، كوكايلي، بالجمهورية التركية، في ضيافة المعهد الوطني للمقاييس التابع للمجلس التركي ألبحاث العلوم 2014األول 
 والتكنولوجيا.

 
 ثلو الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ودولتان بصفة المراقب:وحضر االجتماع مم

 جمهورية أذربيجان 
 جمهورية بنين 
 البوسنة والهرسك 
  بوركينا فاسو 
 جمهورية جامبيا 
 جمهورية غينيا 
 جمهورية إيران اإلسالمية 
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 جمهورية قرغيزيا 
 ليبيا 
 جمهورية نيجيريا االتحادية 
 المملكة العربية السعودية 
 ورية السنغالجمه 
 جمهورية السودان 
 الجمهورية التونسية 
 الجمهورية التركية 
 جمهورية شمال قبرص التركية 
 جمهورية اليمن 

 وتم تمثيل أثيوبيا وكوسوفو في االجتماع بصفة المراقب.
 

تركي ألبحاث كما تم انتخاب الدكتور مصطفى تشتينتاش، القائم بأعمال مدير المعهد الوطني للمقاييس، التابع للمجلس ال
 العلوم والتكنولوجيا، رئيسا للجنة المقاييس.

 

 اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي )الكومستيك( -استراتيجية لتشجيع العلوم والتكنولوجيا 
حضر رئيس مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، والوفد المصاحب له من األمانة العامة، وكذلك 

دكتور مصطفي تشتينتاش، القائم بأعمال مدير المعهد الوطني للمقاييس التابع للمجلس التركي  -ئيس لجنة المقاييس ر 
ألبحاث العلوم والتكنولوجيا، اجتماعا حول تشجيع العلوم والتكنولوجيا: االجتماع الذي نظمته الكومستيك للمنظمات التابعة 

 ، في إسالم آباد، باكستان. 2014كانون / ديسمبر 24-26لمنظمة التعاون اإلسالمي، المنعقد في 
 

ومن بين الموضوعات التي تطرق الحديث حولها في االجتماع، المقترحات المقدمة من مؤسسات منظمة التعاون 
اإلسالمي، بما في ذلك معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، والمتعلقة بقمة منظمة التعاون اإلسالمي المعنية 

 .  2015نيسان / أبريل 9بالعلوم والتكنولوجيا التي ستنعقد في 
 

 2014مجلس تايلند للحالل لعام 
حضرت األمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، ووفد من لجنة االعتماد التابعة للمعهد، مجلس تايلند 

لمواصفات الحالل، التابع للمجلس المركزي اإلسالمي لتايلند،  للحالل الذي نظمه مجلس تنمية الحالل بمشاركة معهد تايلند
 بلدا ومنظمة دولية.  20في بانكوك، بمشاركة  2014كانون األول / ديسمبر 28-30في 

وقدم العاملون في معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية عرضا في جلسة حلقة العمل "مؤتمر لجنة الجهات المعنية 
، لغرض التعريف بالجهات المعنية 2014كانون األول / ديسمبر 29الحالل" التي تم تنظيمها في  بإصدار شهادات

معهد المواصفات والمقاييس للدول / بإصدار شهادات الحالل المرتبطة بمواصفات الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي
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شهادات الحالل، للحصول على االعتمادات  اإلسالمية. وكانت الدعوة موجهة إلى المصنِّعين، والجهات المعنية بإصدار
 الالزمة من لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية. 

 
كما حضر العاملون في معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية المؤتمر الدولي السابع للحالل في مجال العلوم 

. وكان الضيف الرئيسي لمجلس تايلند للحالل 2014كانون األول / ديسمبر 29-30والصناعة واألعمال، الذي انعقد في 
معالي رئيس وزراء تايلند، السيد برايوت تشانوتشا. وبعد حفل االفتتاح، قدم العاملون في معهد المواصفات  2014لعام 

ل مواصفات موحدة للحالل"، والمقاييس للدول اإلسالمية عرضا في جلسة "تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خال
معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، وذلك / وذلك إلبراز أهمية مواصفات الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي

 إلنشاء منظومة موحدة للحالل ستعود بالفائدة خاصًة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة. 
 

لمقاييس للدول اإلسالمية في معرض تايلند للحالل، لرفع مستوى الوعي بالمعهد وأهدافه كما شارك معهد المواصفات وا
 وأنشطته.

 

 األنشطة المتواصلة والمخطط لها
 

ستستمر أنشطة اللجان الفنية التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية. خالل العام الماضي، تم  (1
إنشاء لجان فنية جديدة )مثل السالمة والصحة المهنية، وتكنولوجيا  التركيز على المجاالت التي تساعد على

المعلومات، واألمن، والمعامالت المصرفية والتمويل الحالل( لم تغطيها بعد اللجان الفنية السبع التابعة لمعهد 
 المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية.

 
المعايير للبلدان اإلسالمية خطة اعتماد، وستعمل على تنفيذ أنشأت لجنة االعتماد التابعة لمعهد التوحيد القياسي و  (2

النظام والحصول على اعتراف دولي لالعتماد، مع التركيز خاصًة على منتجات الحالل. وبدأت بالفعل لجنة 
ا االعتماد، تماشيا مع أهدافها، في عقد الدورات التدريبية الالزمة لمراجعي ومقيِّمي االعتماد، ليتم تدريبهم وفق

 معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، والمعايير الدولية./ لمعايير الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي
 

، وبدأت القيام بأنشطتها بهدف توحيد المقاييس واالختبارات المعملية 35و عدد أعضائها  تأسست لجنة المقاييس (3
 إلسالمي.فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون ا

 
ويخطط معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية لعقد المزيد من الدورات التدريبية وحلقات العمل للبلدان  (4

األقل نموا، باعتبار ذلك خطوة لمتابعة حلقة العمل التي نظمها معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية حول 
، التي انعقدت لتلك اييس، واالعتماد في الدول األعضاء األقل نموا""بناء وتعزيز قدرات توحيد المواصفات، والمق

كوكايلي، -في مقر المركز التركي ألبحاث العلوم والتكنولوجيا في جيبزي 2013أيار / مايو 7-10البلدان في 
واصفات وفي مقر المعهد التركي للمعايير في أنقرة، بالجمهورية التركية. وبغية مواصلة تعزيز قدرات توحيد الم
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المعنيين، التي من المخطط تقديمها إلى الكومسيك، / والمقاييس وشهادات االعتماد، والدراية الفنية للعاملين الفنيين
 باعتبارها مشروعا من مشروعات إدارة دورة المشروعات. 

 
 معهد/ أو تدريب العتماد واستخدام مواصفات منظمة التعاون اإلسالمي/ من المخطط عقد حلقة عمل و (5

 المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية.
 

 أو تدريب بمشاركة اللجان الفنية وتشكيل المواصفات./ من المخطط عقد حلقات عمل و (6
 
 

أو دورات / تشجيع الدول األعضاء في معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية على عقد حلقات عمل و (7
معهد المواصفات والمقاييس للدول / ظمة التعاون اإلسالميالمعنيين بمواصفات الحالل لمن دققينتدريبية للم
 اإلسالمية.

 
معهد / من المخطط القيام بأنشطة تهدف إلى تعزيز مستوى الوعي بمواصفات الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي (8

ر حيوي المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، واالعتراف بها، واتباعها، باعتبارها مواصفات دولية. وذلك أم
 للقضاء على الحواجز الفنية التي تعيق التجارة الدولية.

 
ستواصل األمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية التأكيد على أهمية ضرورة اتِّباع مواصفات منظمة 

لحالل واحدة في كل دول معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، حيث إن متطلبات المسلمين ل/ التعاون اإلسالمي
 العالم، وقد يتسبب تباين المواصفات في مخالفة اتفاقيات الحواجز الفنية أمام التجارة.

 الخاتمة:
 

نشاطا في عمل معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، حيث طرأ الكثير من التطورات واألنشطة.  2014شهد عام 
في إسالم آباد،  2014حزيران / يونيو 3-4االجتماع السادس للجمعية العمومية في انعقد االجتماع الثامن لمجلس اإلدارة و 

تم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد  بجمهورية باكستان اإلسالمية، حيث كانا أول اجتماعين ينقعدا في بلد عضو آخر.
، من 2014حزيران / يونيو 14في المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 

 أجل تقريب التعاون في المجاالت المشتركة.
 
تم إنشاء اللجان الفنية، ولكن يجب زيادة المشاركة الفاعلة من جانب األعضاء في اللجان الفنية، من أجل وضع و 

 المواصفات ومراجعتها واتباعها.
 

اإلسالمية اهتمامها على طريقة عمل لجنة االعتماد من أجل وركزت األمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول 
معهد المواصفات والمقاييس / الحصول على اعتراف بشهادات الحالل المبنية على مواصفات منظمة التعاون اإلسالمي
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اإلسالمية  للدول اإلسالمية في جميع أنحاء العالم. وقد أتمت لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول
 للمدققين.اختصاصاتها ووثائقها الداخلية، وأنشأت اللجنة)اللجان( الفرعية الالزمة، وبدأت في التدريبات الالزمة 

 
القيام في عضوا وهيئة اتصال واحدة. وبدأت اللجنة  34، حيث وصل بسرعةتأسست لجنة المقاييس، وزاد عدد أعضائها و 

مقاييس واالختبارات المعملية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون بأنشطتها بهدف المساعدة في توحيد ال
 اإلسالمي. وكان ذلك هدفا من األهداف الرئيسية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية.

 
 لسلةسإعداد ونشر  ىكان الطلب كبيرا على مواصفات حالل مشتركة، من قطاع الصناعة والمستهلكين؛ وهو ما أدى إلو 

معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، حيث تعمل اللجان / مواصفات الغذاء الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي
 أو وضع مواصفات جديدة وفقا لتعقيبات أصحاب المصلحة واحتياجات األعضاء./ الفنية التابعة للمعهد على مراجعة و

 
 

 التوصيات:
 

 تبّنيمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية من كل الدول األعضاء في المعهد  تتوقع األمانة العامة لمعهد ال (1
معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، لتصبح مواصفتها / المواصفات القائمة لمنظمة التعاون اإلسالمي

 لشهادة بالمطابقةنشاط الشهادة بالمطابقة بهدف دعم مواصفات و آلية موّحدة لالوطنية، كما تتوقع منها إطالق 
ع الدول األعضاء في معهد المواصفات والمقاييس  فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وتشجَّ

معهد المواصفات / للدول اإلسالمية على االنتهاء من عملية اعتماد مواصفات منظمة التعاون اإلسالمي
هادات الحالل في جميع أنحاء العالم، وفقا لمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، للحصول على اعتراف بش

 معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية./ منظمة التعاون اإلسالمي
 

معهد المواصفات / تضطلع اللجان الفنية بدور مهم لصياغة مواصفات جديدة لمنظمة التعاون اإلسالمي (2
ين التجارة والبنية األساسية للبلدان األعضاء في منظمة والمقاييس للدول اإلسالمية، التي ستكون مفيدة في تحس

في اللجان التي اختارتها، أمرا حيويا  و المراقبةلدول األعضاء لكافة اسالمي. ُتعتبر المشاركة الفاعلة التعاون اإل
هد المواصفات من أجل قيام اللجان الفنية بوظائفها المحددة. تود األمانة العامة التأكيد على أن العمل الفعلي لمع

والمقاييس للدول اإلسالمية سيتم في هذه اللجان، وتشجع بقوة أعضاء المعهد وكذا األعضاء في منظمة التعاون 
أو إبداء مالحظاتها / اإلسالمي على المشاركة والمساهمة في العمل الفني للمعهد، باستخدام حقها في التصويت و

نية قوية فيها وخبرات أوسع من غيرها من الدول األعضاء. كما في المجاالت التي ترى أنهما تتمتع بقدرات ف
 يرحَّب أيضا بالبلدان غير األعضاء ترحيبا قويا، كي تسهم في عمل اللجان الفنية، بصفة المراقب.

 
تدعو كذلك األمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية الجهات الوطنية للمقاييس لدى الدول  (3

 في منظمة التعاون اإلسالمي لالنضمام لعضوية لجنة المقاييس، وتحثها على ذلك. األعضاء
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تدعو األمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية هيئات االعتماد الوطنية لدى الدول األعضاء  (4

 في منظمة التعاون اإلسالمي لالنضمام لعضوية لجنة االعتماد، وتحثها على ذلك.
 
 
 مانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالميةاأل

 2015شباط / فبراير
 اسطنبول، الجمهورية التركية


