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 :الغرض من التقرير
 

وما ،أنشطتهو  ،يقدم هذا التقرير معلومات أساسية حول معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية
 .2013استجد من تطورات بشأنه في عام 

 :مقدمة
 

يهدف معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمي، وهو إحدى المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون 
اإلسالمي، وباعتباره اآللية المعنية بتوفيق المعايير فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

عداد معايير جديدة، يهدف إلى وضع معايير متوافقة في ا لدول األعضاء، بما يسهم في إزالة العوائق وا 
الفنية التي تعرقل التجارة؛ ومن ثم يعمل على تطوير النشاط التجاري فيما بين الدول األعضاء.  وسيضع 

ن الدول ما يجري تصنيعه فيما بيلتبادل الالمعهد الخطط  الخاصة بإصدار الشهادات بغية اإلسراع بوتيرة 
 ومنتجات.األعضاء من مواد، وبضائع، 

 
كما يهدف معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية إلى توحيد أنشطة المترولوجيا والفحص 
المختبري وتوحيد المعايير فيما بين الدول االعضاء، وتوفير التعليم والتدريب والدعم الفني في مجال توحيد 

 المعايير والمترولوجيا واالعتماد.
 

 29يالفعلوعلى مدار ثالث سنوات، ويزداد عدد أعضائه زيادة مطردة؛ إذ بلغ العدد  منذ أن تأسس المعهد،
، باإلضافة إلى الدول األعضاء الست في منظمة التعاون اإلسالمي التي اعتمد عضويتها ادولة عضو 

. وقد تأسست سبع لجان فنية 2013في اجتماعه المنعقد في نوفمبر/تشرين الثاني  ،مجلس إدارة المعهد
للعمل على وضع المعايير في المجاالت التي طلبتها البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، كما 

 جرى إنشاء لجان لالعتماد والمترولوجيا، وهي تعمل بفاعلية تماشيا مع نظيراتها من المنظمات الدولية.
 

سات اورات والعصف الذهني مع مؤسبدأ معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية جلسات من المش
منظمة التعاون اإلسالمي وغيرها من المنظمات، ويتعاون مع البعض منها، كما يسعى للتعاون مع غيرها 
في أنشطة ذات صلة؛ وذلك بهدف التمّكن من تلبية احتياجات البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي بصورة أفضل.



 

 

 :والمعايير للبلدان اإلسالمية تاريخ معهد التوحيد القياسي
 

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

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

 
. 1997إلى  1985اجتماعا( من  14مرات )بإجمالي  7في هذا السياق، اجتمع فريق الخبراء ولجنة التنسيق 

ي إنشاء منظمة الدول اإلسالمية للتوحيد القياسوبناًء على القرارات التي خرجت بها هذه االجتماعات، تقرر 
، أن يقدم مسودة النظام األساسي 1996والمعايير. وقرر فريق الخبراء، في اجتماعه السابع الذي انعقد في 

لمنظمة الدول اإلسالمية للتوحيد القياسي والمعايير إلى الكومسيك في دورتها الثانية عشر، وتقرر حينئذ 
 ليصبح "معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية".تغيير اسم المنظمة 

 
وعقب الدورة الثانية عشر للكومسيك، أرسلت المنظمات األعضاء مالحظاتها حول مسودة النظام األساسي 

واألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي. وخالل الدورة الثالثة عشر  ،إلى المعهد التركي للمعايير
في اسطنبول، تقرر مراجعة مسودة النظام  1997نوفمبر/تشرين الثاني  1-4لتي انعقدت في للكومسيك، ا

األساسي لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية فيما يتعلق بكل من المحتويين الفني والقانوني، 
 وفقا لآلراء التي أبدتها البلدان األعضاء. 

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

الخبراء الممثلين لهيئات توحيد المعايير، ونائب األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، ورئيس مستشاري 
يد كتابة مسودة النظام األساسي وفقا منظمة التعاون اإلسالمي للشؤون القضائية.  خالل هذا االجتماع، أع

آلراء البلدان األعضاء، والقواعد القانونية لمنظمة التعاون اإلسالمي، والخبرات الدولية للمعهد التركي 
للمعايير؛ ثم جرى توزيع المسودة النهائية على البلدان األعضاء. إضافًة إلى ذلك، تقرر تقديم مسودة النظام 

 ء انعقاد دورتها الرابعة عشر، من أجل اعتمادها.األساسي للكومسيك، أثنا
 

(، أثناء انعقادها 7وُأدرجت مسودة النظام األساسي على جدول أعمال الدورة الرابعة عشر للكومسيك )البند 
في اسطنبول، ثم اعُتمدت بعد مفاوضات مستفيضة. وعليه تم اتخاذ  1998نوفمبر/تشرين الثاني  1-4في 

خطوة مهمة، للبدء في العمل الرسمي لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، باعتباره منظمة 
 إقليمية لتوحيد المعايير.



 

 

 
 الل الدورة الخامسة عشرجرى أوال تقديم النظام األساسي للمعهد للبلدان اإلسالمية، من أجل توقيعه خ

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

بلدان أعضاء في منظمة  10دخل النظام األساسي حيز التنفيذ بعد استيفاء شروط التصديق عليه من 
ثة عشر، األعضاء في منظمة التعاون . وفيما يلي الدول الثال2010التعاون اإلسالمي في مايو/أيار 

اإلسالمي، التي صدقت على النظام األساسي لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية )وفقا 
 للترتيب األبجدي(:

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (1
 جمهورية الكاميرون (2
 جمهورية غينيا (3
 المملكة األردنية الهاشمية (4
 ليبيا (5
 ة ماليجمهوري (6
 المملكة المغربية (7
 جمهورية باكستان اإلسالمية (8
 جمهورية الصومال (9

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

 
 : أعضاء جددا في معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية الدول التالية أصبحتو 
 

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

 جمهورية الجابون 
 جمهورية جامبيا 
 جمهورية إيران اإلسالمية 
 جمهورية السنغال 



 

 

 
 

 :2012نوفمبر/تشرين الثاني  7وفي االجتماع الخامس لمجلس اإلدارة الذي انعقد في 
 ،الجمهورية اللبنانية 
 ،خيرا،وأ جمهورية مصر العربية 
 ة.جمهورية أفغانستان اإلسالمي 

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

 المملكة العربية السعودية: 
 وأيضا،الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة،  (أ

 الهيئة العامة للغذاء والدواء، (ب
 ،بوركينا فاسو 
 وأخيرا، دولة فلسطين ، 
  ة المعهد الوطني للمعايير )هيئة المترولوجيا الوطني-التركي ألبحاث العلوم والتكنولوجياالمجلس

 للجمهورية التركية(،
 

 :2013 نوفمبر/تشرين الثاني 22لمجلس اإلدارة الذي انعقد في  السابعفي االجتماع 
 ،جمهورية بنين 
 ،جمهورية النيجر 
 ،جمهورية سورينام 
 ،جمهورية موريتانيا اإلسالمية 
  ،وأخيرا،جمهورية أوغندا 
 )جمهورية شمال قبرص التركية )مراقبا 

 
وهي الدول التي تم قبولها أعضاًء في المعهد، ليصل عدد أعضاء معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان 

 دولة إسالمية )بما فيها دولة بصفة المراقب(. 29اإلسالمية إلى 

 :األهداف
 



 

 

 د القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية هي:األهداف الرئيسية لمعهد التوحي

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

معايير خاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي ومعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية،  إعداد( 2
بهدف تمكين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من تعظيم استفادتها من المزايا االقتصادية لهذه 

 المعايير.

مة ما بين الدول األعضاء في منظأنشطة المترولوجيا والفحص المختبري وتوحيد المعايير في توحيد( 3
 التعاون اإلسالمي.

 إلى الدول األعضاء لمنظمة التعاون اإلسالمي التي ليس لديها هيئات للمعايير.تقديم المساعدة الفنية ( 4

 :أنشطة توحيد المعايير

 األنشطة الحالية التي تضطلع بها بعض اللجان الفنية:
 

معايير لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير المهمة األساسية للجنة الفنية هو وضع 
للبلدان اإلسالمية، وصون هذه المعايير بصورة منهجية، وفقا لألنشطة ذات الصلة وفي إطار محدد للعمل 

 (.أخرى ما إلى ذلك من لجانالقضايا المتعلقة باألغذية الحالل، و  -)على سبيل المثال: اللجنة الفنية األولى
تأسست اللجان التالية في أثناء انعقاد االجتماع الرابع لمجلس إدارة معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان 

 اإلسالمية:
 القضايا المتعلقة باألغذية الحالل -اللجنة الفنية األولى 
 القضايا المتعلقة بمستحضرات التجميل الحالل -اللجنة الفنية الثانية 
 القضايا المتعلقة بموقع الخدمات -ةاللجنة الفنية الثالث 
 الطاقة المتجددة -اللجنة الفنية الرابعة 
 السياحة والخدمات ذات الصلة -اللجنة الفنية الخامسة 
 العمليات الزراعية -اللجنة الفنية السادسة 
 النقل -اللجنة الفنية السابعة 

 دى الكومسيك.واللجان الفنية الخامسة، والسادسة، والسابعة هي مجاالت األولوية ل
 



 

 

تم االنتهاء من مسودة نطاق عمل اللجنة وخطتها.  -اللجنة الفنية األولى المعنية بقضايا األغذية الحالل 
، ُأسندت في اإلمارات العربية المتحدة2013في االجتماع األخير لهذه اللجنة، الذي انعقد في مارس/آذار 

سالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان فرق العمل بمهام متعلقة بمعايير منظمة التعاون اإل
ويجرى مراجعة ما هو قائم منها كما هو موضح أدناه ) سلسلة من معايير األغذية الحالل( في اإلسالمية، 

ضوء احتياجات السوق الحالية، وبناًء على المعلومات المستمدة من أصحاب المصلحة، وبما يتفق وأحدث 
 اللوائح المعمول بها.

 
 معيار األول لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية: ال

، CODEX، الخطوط اإلرشادية العامة حول األغذية الحالل )استنادا إلى الدستور الغذائي 2011
 ، وقواعد الفقه اإلسالمي(،ISO 22005، وISO 22000و

  :المعيار الثاني لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية
، ISO/IEC 17020، الخطوط اإلرشادية للجهات المصدرة لشهادات الحالل )استنادا إلى 2011

 ، وقواعد الفقه اإلسالمي(ISO/TS 22003، وISO/IEC 17025، وISO/IEC 17021و
 منظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية: المعيار الثالث ل

، الخطوط اإلرشادية للجهات التي تعتمد الجهات المصدرة لشهادات األغذية الحالل )استنادا 2011
 ، وقواعد الفقه اإلسالمي(ISO/IEC 17011إلى 

 
في دبي، باإلمارات العربية  2013نوفمبر/تشرين الثاني  16-17انعقد االجتماع الرابع للجنة الفنية األولى في 

يران، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، وتونس،  المتحدة، بمشاركة البوسنة والهرسك، والكاميرون، وا 
وتركيا، واإلمارات العربية المتحدة. وفي أثناء االجتماع، استأنف الحاضرون مراجعة المعيار األول لمنظمة 

قياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، في ضوء التعليقات التي أبدتها الدول التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد ال
 األعضاء.

 
وتم إعادة هيكلة فرق العمل التي سبق تشكيلها، حيث أضيف لها مجموعات عمل من أجل الرد على األسئلة 

 مثلةن بين األالمعلَّقة حول قضية األغذية الحالل، وذلك بالتعاون مع  مجمع الفقه اإلسالمي الدولي؛ وم
 ذلك. إلى، صعق الحيوانات بالكهرباء، واإلضافات الغذائية، وما على تلك المسائل

 
وتم إسناد مراجعة عمل المعيارين الثاني والثالث لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير 

 للبلدان اإلسالمية إلى فريق العمل المشترك ولجنة االعتماد.
 



 

 

 تم تحديد نطاق عمل اللجنة وصياغة خطة - الفنية الثانية المعنية بقضايا أدوات التجميل الحاللاللجنة 
تم االنتهاء من مقترحات جديدة لبنود العمل و . 2013عملها. انعقد االجتماع الثاني للجنة في مارس/آذار 

"مسودة  ، لتكونة عامة""مستحضرات التجميل الحالل والعناية الشخصية:  خطوط إرشاديودمجها في وثيقة 
 عمل"؛ وعليه، تشكَّل فريق عمل للصياغة من أجل استكمال صياغة هذه المسودة.

 
في كونيا، بالجمهورية التركية، بمشاركة  2013نوفمبر/تشرين الثاني  7انعقد االجتماع الثالث للجنة في 

ة المتحدة، ، وتركيا، واإلمارات العربيإيران، وليبيا، وفلسطين، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وتونس
 مستحضرات التجميل الحاللومجمع الفقه اإلسالمي العالمي. وواصلت اللجنة صياغة مسودة العمل حول "

"، وذلك في ضوء التعليقات التي أبدتها الدول األعضاء، ومنتجات العناية الشخصية: خطوط إرشادية عامة
 شكلت اللجنة ثالث مجموعاتو ي العالمي حول القضايا الفقهية. اإلسالم هووجهة نظر ممثلي مجمع الفق

عمل معنية بالمكونات، والتغليف، وبطاقات التصنيف الالصقة، والشكاوى، وأساليب االختبارات؛ وستعمل 
مجموعات العمل تحت إشراف فريق العمل المعني بصياغة مسودة العمل حول ـمشروع "مستحضرات 

 خطوط إرشادية عامة". :الشخصيةالتجميل ومنتجات العناية 
 

تم االنتهاء من مسودة نطاق عمل اللجنة  -اللجنة الفنية الخامسة المعنية بالسياحة والخدمات ذات الصلة
نوفمبر/تشرين  9انعقد االجتماع الثاني للجنة الفنية الخامسة في كونيا، بالجمهورية التركية، في و وخطتها.
صال باعتباره هيئة ات -مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ونس، وتركيا، و بمشاركة السودان، وت 2013الثاني 

 حديثة التكليف.
 

في أثناء االجتماع، تناقشت اللجنة بشأن مسودة نطاق العمل وخطته التي سبق توزيعها، واتفق الحاضرون 
لجنة البدء البناًء على ما خرجت به المناقشة، قررت و على تقديم الوثائق إلى األعضاء بطريق المراسلة. 

في العمل التمهيدي المعني بمتطلبات الحالل الممكنة للخدمات الفندقية والسياحية، وذلك من أجل إعداد 
مقترح جديد ببنود العمل. وفيما يتعلق بهذا القرار، ُأسند لألعضاء مهام، مثل ترجمة الوثائق، والبحث في 

 المؤلفات ذات الصلة، وما إلى ذلك.

 :أنشطة المترولوجيا
 

لما كانت المترولوجيا تمثل األساس التي ترتكز عليه المعايير، فإنها أحد المجاالت التي ُيعنى بها معهد 
التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية. وبغية تحقيق التوافق في المترولوجيا، واالختبارات المعملية 



 

 

ع األعمال التالية على جدول أعمال معهد وأنشطة توحيد المعايير فيما بين الدول األعضاء، يجري وض
 التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية:

 
نشاء سلسلة لتتبع األثر تصل  (1 إعداد قائمة لحصر ما هو قائم من معايير مستخَدمة في المعايرة، وا 

 إلى المعايير المرجعية لكل وحدة أساسية.
 

العمل وسيطا ألي وحدة، الستيفاء الشروط المعيارية التي قد تنشأ في أي جزء من أجزاء الربط في  (2
ستقوم المترولوجيا، من خالل الخبراء العاملين لديها، باعتماد درجة الصحة والدقة التي و السلسلة. 

 يحققها أي معمل من المعامل المعيارية في تقديم خدماته.
 

يا باالستخدام األكفأ لما هو قائم من إمكانات لدى الدول األعضاء، تقديم خدمات المترولوج (3
 والمساعدة في حل مشكالتها في مجال المترولوجيا، وذلك من خالل البحث الخاضع للتنسيق.

 

 لجنة المترولوجيا التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية:
 

االجتماع الخامس ألعضاء مجلس إدارة معهد التوحيد القياسي والمعايير تأسست لجنة المترولوجيا أثناء 
للبلدان اإلسالمية، وبدأت القيام بأنشطتها بهدف توحيد أنشطة المترولوجيا واالختبارات المعملية فيما بين 

 البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
 

ني المعهد الوط-التركي ألبحاث العلوم والتكنولوجيا، تم تعيين المجلس 2013يناير/كانون الثاني  7وفي 
للمعايير نقطة اتصال مؤقتة )منسق مؤقت( للجنة المترولوجيا التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير 
للبلدان اإلسالمية، إلى أن ُتعتمد اختصاصاته في االجتماع األول للمترولوجيا لمعهد التوحيد القياسي 

هد الوطني للمعايير المع-اإلسالمية. فتم تكليف المجلس التركي ألبحاث العلوم والتكنولوجيا والمعايير للبلدان
عداد مسودة االختصاصات وتوزيعها، وما  بمسؤولية المنسق للجنة المترولوجيا )جمع طلبات العضوية، وا 

 إلى ذلك(.
 

-24ها في ان اإلسالمية أول اجتماع لعقدت لجنة المترولوجيا التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلد
مندوًبا من هيئات المترولوجيا من  18في دبي، باإلمارات العربية المتحدة. وحضر  2013سبتمبر/أيلول  23
 بلًدا من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 13



 

 

 
رى واالنتهاء منهما، كما جفي أثناء االجتماع، تم مناقشة اختصاصات لجنة المترولوجيا ومذكرة التفاهم 

ايير )تركيا(، المعهد الوطني للمع-ترشيح رئيس اللجنة ونائبه. المجلس التركي ألبحاث العلوم والتكنولوجيا
 رئيسا للجنة، ومعهد المترولوجيا للبوسنة والهرسك )البوسنة والهرسك(، نائبا للرئيس.

 
م حيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمي )مجموعهوفيما يلي أعضاء لجنة المترولوجيا التابعة لمعهد التو 

 بلدا(: 22
 

 جمهورية مصر العربية جمهورية أذربيجان
 دولة اإلمارات العربية المتحدة جمهورية بنين

 جمهورية طاجيكستان البوسنة والهرسك
 كوسوفو بوركينا فاسو

 جمهورية سيراليون جمهورية كازاخستان
 جمهورية النيجر ليبيا

 جمهورية الجابون جمهورية السودان
 جمهورية السنغال الجمهورية التونسية

 جمهورية شمال قبرص التركية المملكة العربية السعودية
 جمهورية قرغيزيا جمهورية نيجيريا االتحادية

 جمهورية موريتانيا اإلسالمية الجمهورية التركية
 

نوفمبر/تشرين  9وتم تقييم قائمة ببنود األعمال التي صيغت أثناء االجتماع غير الرسمي، الذي انعقد في 
في أنطاليا،  2012منتدى معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية لعام بالتزامن مع ، 2012الثاني 

 بالجمهورية التركية؛ وقد وافق جميع الحاضرين باإلجماع على أن تكون هذه البنود جزًءا من خطة العمل.

 :أنشطة االعتماد

 :اجتماع لجنة االعتماد التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية
 



 

 

صدار الشهادات على النحو الصحيح. ولدى معهد يقدم االعتماد ضمانا للمستهلك بااللتزام بالمعايير وا  
التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية لجنة اعتماد مستقلة، وهي وحدة تضطلع باألنشطة التي تهدف 
إلى وضع خطة اعتماد فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وستضمن لجنة االعتماد 

 عتراف عالمي، كما ستكفل الحماية من االستخدامات غير العادلة.حصول شهادات االعتماد على ا
 

تضطلع لجنة االعتماد بمسؤولية دعم اإلجراءات الالزمة إلنشاء نظام اعتماد سليم على مستوى منظمة 
التعاون اإلسالمي، ورفع مستوى الوعي بمفهوم االعتماد داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

للجنة مسؤولة عن تنفيذ معايير االعتماد المعمول بها في إطار منظمة التعاون اإلسالمي/معهد كما أن ا
صدار الشهادات  التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، وعن القيام بأنشطة التقييم ألداء األقران، وا 

 ذات الصلة.
 

على  اسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، تم الموافقةأثناء االجتماع األول للجمعية العمومية لمعهد التوحيد القي
االختصاصات المرتبطة بإنشاء لجنة االعتماد، التي تتأهل كل منظمات االعتماد الوطنية بالدول األعضاء 

لموافقة ا حصلت علىفي منظمة التعاون اإلسالمي لالنضمام إلي عضويتها .  وقامت لجنة االعتماد، التي 
تأسيسها أثناء االجتماع الرابع ألعضاء مجلس إدارة معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، ب

بعقد اجتماعها األول بعد االجتماع الثالث للجمعية العمومية لمعهد التوحيد القياسي والمعايير قامت اللجنة 
 ورية التركية.في اسطنبول، بالجمه 2012مايو/أيار  4للبلدان 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 

نوفمبر/تشرين الثاني، في أنطاليا بالجمهورية  7إلى  6اإلسالمي، وذلك خالل اجتماعات اللجنة في الفترة من 
 8-9الذي انعقد في  2012التركية، وقبل منتدى معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية 

 نوفمبر/تشرين الثاني في المكان نفسه.
 

المية، اإلس انعقد االجتماع الثالث لجهات االعتماد التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان
. في هذه االجتماعات، تم مناقشة األنشطة 2013نوفمبر/تشرين الثاني  15-17واجتماعات فرق عمله، في 

 المخطط لها في تقرير األنشطة السابق، وتقييم إجراء دراسات إضافية والتخطيط لها.
 

 :ميةاجتماع لجنة االعتماد التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسال
 



 

 

 جمهورية إيران اإلسالمية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 جمهورية باكستان اإلسالمية جمهورية بنجالديش الشعبية

 الجمهورية التونسية البوسنة والهرسك
 الجمهورية التركية جمهورية مصر العربية

 دولة اإلمارات العربية المتحدة جمهورية قرغيزيا
  ليبيا

 

 :برنامج خاص بجهات إصدار شهادات االعتماد
 

الحساسية واألهمية للمسلمين. كما أنها قضية متسعة المجال؛  البالغةاألغذية الحالل هي قضية من القضايا 
امتثاال لما نصت عليه آيات القرآن الكريم.  ،إذ يجب أن يكون كل ما يستهلكه المسلمون "طيًبا" و"حالال"

ا معظم الدول تتمتع بما تنتجه في أراضيها وفق جارة العالمية، كانوحتى وقت غير بعيد، قبل صعود الت
أن ما  بيد أن العولمة أظهرت ؛مشكلة في البلدان المسلمة تمثل األغذية الحاللكن تلمعتقداتها. من ثم، لم 
تحديدا،  لاألغذية الحال. واألمر ال يقتصر على حتى اآلن ما تنتجه محلياليس مة تستهلكه البلدان المسلم

الذي تتغذى عليه  فالغذاءولكن يجب أن تكون مصادره ووسائل الحصول عليه هي األخرى حالال. 
ها ، كلنتا إلالتي ُتستخدم في المساعدة الحيوانات، واألسمدة المستخدمة في الزراعة، والمكونات والعناصر ا

في العديد من البلدان اإلسالمية، ثمة عجز في الماشية و تأتي من مصادر مختلفة من جميع أنحاء العالم. 
 الحية، فهي ُتذبح في أماكن أخرى.

 
وهناك الكثير من عالمات الحالل على األغذية المخصصة للعالم اإلسالمي، ويتم تطبيق معايير مختلفة 

 .أّيما حيرة لملمستهلك المساحير يعليها. وهو أمر 
 

صدار الشهادات. واالعتماد  ومن ناحية أخرى، يغطي تقييم تطابق المعايير مجاالت االختبار والفحص وا 
هو أداة توفر الثقة في التقارير والشهادات الصادرة عن جهات إصدار شهادات االعتماد التي تقيِّم تطابق 

 المعايير.
 

اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الحواجز الفنية أمام التجارة، إضافة إلى ذلك، تمثل المعايير جوهر 
نمو حقيق توتسّهل التجارة العالمية برفع الحواجز الفنية عن التجارة، بما يؤدي إلى فتح أسواق جديدة و 



 

 

اقتصادي. بعبارة بسيطة، يمكن لمنتج من المنتجات المصنَّعة في بلد ما، وفقا للمعايير ذات الصلة، أن 
 يباع وُيستخدم في بلدان أخرى، بتطبيق معايير مشتركة وآليات اعتماد متعارف عليها.

 
جراءات تقييم تطابقها تحت مظلة معهد التوحيد  ومن األهمية بمكان أن تدار أنشطة توفيق المعايير وا 

مي. على سالالقياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، وهو مؤسسة من المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإل
صدار  ذلك، كان من الضروريات القصوى اتخاذ خطوات إلنشاء بنية أساسية لتوحيد المعايير والمترولوجيا وا 

 الشهادات واالعتماد، تطبقها البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
 

لحالل هو لشهادات ا برنامج معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية المعني بالجهات المصدرة
نظام يسمح بتبادل قبول الشهادات والتقارير المختبرية، فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات التي تخضع لمعايير 
منظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية فيما بين البلدان األعضاء في 

مع الجهات المرخص لها إصدار شهادات االعتماد وفقا لخطة  منظمة التعاون اإلسالمي. وسيعمل المعهد
 االعتماد.

 
ومن ثم، يمكن لمنتج من المنتجين الحاصلين على شهادة صادرة عن إحدى جهات إصدار شهادات االعتماد 

أن يحصل ذلك المنتج على موافقة األجهزة المقرر لها إصدار شهادات يمكن في بلد مشارك في البرنامج، 
 د في بلدان أخرى.االعتما

 
والهدف الرئيسي لبرنامج معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية المعني بجهات إصدار شهادات 
االعتماد هو بناء الثقة لدى المستخدمين بأن الشروط الواجبة التطبيق على المنتجات والخدمات قد تم 

 في قبول السوق لتلك المنتجات والخدمات.تنفيذها. إذ إن هذه الثقة تسهم، في نهاية األمر، 
 

في حين أن غياب الثقة هو المصدر األول لخلق حاجز أمام التجارة، بما يتسبب في تكرار االختبارات 
جراءات إصدار الشهادات في الجمارك.  لذلك فإن الثقة ضرورية في عمل جهات إصدار شهادات  وا 

 المستخدمينلعام والخاص، وجهات التنظيم، و اعين ااالعتماد وهيئات االعتماد، للمشترين من القط
يمكن تحقيق هذه الثقة للمستخدمين من خالل التعاون فيما بين جهات إصدار شهادات االعتماد ؛فاآلخرين

 وهيئات االعتماد، بما يؤدي إلى اعتراف متبادل وترويج السلع والخدمات عبر الحدود.
 



 

 

للمنتجات الحالل تحت المعيار األول لمنظمة التعاون تم إعداد برنامج لجهات إصدار الشهادات 
اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، الذي يشترط أيضا إصدار شهادة منتج، ويشجع 

 االعتراف المتبادل للشهادات بين الدول األعضاء.
 

إصدار  للبلدان اإلسالمية المعني بجهات وقام فريق العمل المعني ببرنامج معهد التوحيد القياسي والمعايير
 في اسطنبول، بالجمهورية التركية. 2013أغسطس/آب  29-31شهادات الحالل بعقد اجتماعه األول في 

 
خالل المنتدى الدولي الثاني لألغذية الصحية  2013نوفمبر/تشرين الثاني  6ثم انعقد االجتماع الثاني في 

 تركية.والحالل، في كونيا، بالجمهورية ال

 :2013أنشطة عام 
 

 :2013فيما يلي موجز باألنشطة التي تمت في عام 
 

 :زيارة للبنك اإلسالمي للتنمية
 

زارت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية مقر البنك اإلسالمي للتنمية، في 
السعودية. وقد استقبل معالي الدكتور أحمد محمد ، في جدة بالمملكة العربية 2013يناير/كانون الثاني  19

علي المدني، رئيس البنك اإلسالمي للتنمية، وفد المعهد في مكتبه. في أثناء االجتماع، تبادل الطرفان 
وجهات النظر المفيدة، وتناقشا بشكل موسع حول القضايا المختلفة التي تهم الطرفين. وقام الطرفان تحديدا 

ل مشروعات معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية ودراستها، وطرق ووسائل بمناقشة طلبات تموي
 دعم المزيد من مشروعات المعهد في المستقبل.

 
كما قابلت األمانة العامة للمعهد والوفد المرافق لها معالي الدكتور أحمد تكتيك، نائب رئيس البنك اإلسالمي 

 ل الطرفان اآلراء حول أنشطة المعهد.للتنمية )خدمات الشركات(، وتباد

 :زيارة للمقر الرئيسي،منظمة التعاون اإٍلسالمي
 



 

 

زارت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية والوفد المرافق لها المقر الرئيسي 
، في جدة بالمملكة العربية السعودية. واستقبل 2013يناير/كانون األول  20لمنظمة التعاون اإلسالمي، في 

سعادة البروفيسور د. أكمل الدين إحسان أوغلو، األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، وفد المعهد في 
مكتبه. في أثناء االجتماع، قدمت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية التقرير 

، وناقشت بإسهاب القضايا المختلفة ذات االهتمام المشترك. وعلى وجه التحديد، 2012لعام  السنويللمعهد
تناقش الحاضرون وتدارسوا الطرق والوسائل الالزمة لتعزيز الهيكل المؤسسي للمعهد ورفع مستوى الوعي 

 به في المستقبل.
 

لتعاون اإلسالمي على مستويات والتقى األمين العام والوفد المصاحب له كبار المسؤولين في منظمة ا
 مختلفة، حيث تناولوا أنشطة معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية.

 

 :زيارة لرابطة العالم اإلسالمي
 

 21زارت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية مقر رابطة العالم اإلسالمي، في 
، في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. واستقبل معالي السيد عبد اهلل 2013ي يناير/كانون الثان

التركي، األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي، وفد المعهد في مكتبه. وخالل االجتماع، قام وفد األمانة 
لتعاون الممكنة ش مجاالت االعامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية بالتعريف بالمعهد، وناق

بين المؤسستين، ودعا رابطة العالم اإلسالمي للمشاركة بدور فاعل في لجنة االعتماد التابعة لمعهد التوحيد 
 القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية.

 

 :زيارة لصندوق التضامن اإلسالمي
 

زارت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية مقر صندوق التضامن اإلسالمي، 
، في جدة بالمملكة العربية السعودية. واستقبل فخامة السيد إبراهيم عبد اهلل 2013يناير/كانون الثاني  21في 

 عهد في مكتبه. وخالل االجتماع، قام وفدالخزيم، المدير التنفيذي لصندوق التضامن اإلسالمي، وفد الم
معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية بالتعريف بالمعهد، وناقش مجاالت التعاون الممكنة بين 

 المؤسسات الشقيقة.
 



 

 

 :مؤتمر حول األغذية الحالل والسالمة الغذائية
 

الحالل  األغذيةللبلدان اإلسالمية في مؤتمر حولشاركت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير 
حدى المنظمات غير الحكومية، باعتبارها من أصحاب المصلحة، ودعمه  ،وسالمتها الذي نظمه المعهد وا 

بالجمهورية التركية. وقد قدم معهد  في مانيسا 2013يناير/كانون الثاني  26أصحاب مصلحة آخرون، في 
 التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية عرضا وافيا أثناء المؤتمر.

 

 :الدورة الثانية عشر لمؤتمر القمة اإلسالمي
 

شاركت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية في الدورة الثانية عشر لمؤتمر 
 في القاهرة، بجمهورية مصر العربية. 2013فبراير/شباط  6-7سالمي الذي انعقد في القمة اإل

 

 :زيارة للجمعية التركية المستقلة لرجال األعمال والصناعة )موسياد(
 

قامت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية بزيارة للجمعية التركية المستقلة 
، في اسطنبول بالجمهورية التركية. وفي 2013فبراير/شباط  21ل والصناعة )موسياد( في لرجال األعما

أثناء االجتماع، تم تقديم معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، ومناقشة المجاالت المشتركة 
وة للمشاركة في سالمية دعالممكنة للتعاون بين الطرفين. وتلقى معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإل

 منتدى األعمال الدولي الذي تنظمه الجمعية التركية المستقلة لرجال األعمال والصناعة )موسياد(.
 

 :اجتماع مع وزارة األغذية والزراعة والثروة الحيوانية للجمهورية التركية
 

قامت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية بزيارة لوزارة األغذية والزراعة والثروة 
 وفي أثناء االجتماع، بالجمهورية التركية.، في أنقرة 2013فبراير/شباط  25الحيوانية بالجمهورية التركية، في 

االت المشتركة الممكنة للتعاون فيما بينهما، ودعا المعهد حيث قدم المعهد عرضا وافيا، ناقش الطرفان المج
 خبراء الوزارة للقيام بأدوار فاعلة في اللجان الفنية ذات الصلة باختصاصاتهم.

 



 

 

 :اجتماع مع وزارة شؤون االتحاد األوروبي بالجمهورية التركية
 

ية وزارة شؤون االتحاد األوروبي زارت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالم
في اسطنبول بالجمهورية التركية. وقام معالي األستاذ  ،2013مارس/آذار  15بالجمهورية التركية في 

إيجمينباغيش، وزير شؤون االتحاد األوروبي ورئيس المفاوضين، باستقبال وفد معهد التوحيد القياسي 
عمال في أورتاكوي. وصاحب د. خليل إبراهيم تشيتين، القائم بأ والمعايير للبلدان اإلسالمية في مكتب الوزارة

األمين العام لوكالة االعتماد التركية، وفد المعهد لحضور االجتماع؛ حيث تم التعريف بإيجاز بمعهد التوحيد 
ة، يالقياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية وأحدث أنشطته. كما أعرب الوزير عن تقديره لوكالة االعتماد الترك

وهي إحدى المؤسسات التابعة لوزارة شؤون االتحاد األوروبي، ورئيس لجنة االعتماد بمعهد التوحيد القياسي 
 والمعايير للبلدان اإلسالمية، لما قدماه من عمل قّيم في المعهد.

 

 :اجتماعات اللجنتين الفنيتين األولى والثانية
 

االجتماع الثاني للجنة الفنية الثانية/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية: قضايا مستحضرات 
التجميل الحالل واالجتماع الثالث للجنة الفنية األولى/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية: تم 

في دبي، باإلمارات العرية المتحدة،  2013/آذار مارس 17-21تناول قضايا مستحضرات التجميل الحالل في 
ديدا، اعتمدت اللجنة الفنية الثانية مشروعا جو وقد استضاف االجتماع هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس. 

واسمه "مستحضرات التجميل الحالل ومنتجات العناية الشخصية: خطوط إرشادية عامة"، وتشكَّل فريق 
مال صياغة مسودة العمل. وبدأ العمل في مشروعات المراجعة للمعايير عمل للصياغة من أجل استك

 القائمة، بناًء على التعليقات التي جمَّعتها ميدانيا اللجنة الفنية األولى.
 

 :االجتماع السادس ألعضاء مجلس إدارة معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية
 

 15انعقد االجتماع السادس ألعضاء مجلس إدارة معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، في 
في اسطنبول بالجمهورية التركية، حيث استضافته األمانة العامة للمعهد. بعد تالوة  2013أبريل/نيسان 

لمشاركين المعهد بالترحيب با بعض آيات من القرآن الكريم، قام السيد خلوصي شنتورك، رئيس مجلس إدارة
لقاء الكلمة االفتتاحية. وأعقبها كلمة ألقاها السيد محمد باييرو فاضل، نائب رئيس مجلس  في االجتماع، وا 

 إدارة معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية. 



 

 

 
سطين، كينا فاسو، ودولة فلواعتمد مجلس إدارة المعهد طلبات العضوية من المملكة العربية السعودية، وبور 

 المعهد الوطني التركي.-والجلس التركي ألبحاث العلوم والتكنولوجيا
 

 :االجتماع الرابع للجمعية العمومية لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية
 

سطنبول ، في ا2013أبريل/نيسان  16-17انعقد االجتماع الرابع للجمعية العمومية للمعهد في يومي 
بالجمهورية التركية، حيث استضافته األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية. بعد 
تالوة بعض آيات من القرآن الكريم، قام السيد خلوصي شنتورك، رئيس مجلس إدارة المعهد بالترحيب 

 بالمشاركين في االجتماع. 
 

مجلس اإلدارة، الكلمة االفتتاحية. وأتبعها كلمة البروفيسور/ د. أكمل وألقى السيد خلوصي شنتورك، رئيس 
الدين إحسان أوغلو، األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، التي تالها على الحاضرين السيد حسن أوكر 
جورالر، ممثل منظمة التعاون اإلسالمي. كما توجه بإلقاء كلمة أمام الجمعية العمومية كل من السيد 

لتشوك كوتش، مدير الكومسيك؛ والسيد محمد جومرت، المدير العام في وزارة االقتصاد بالجمهورية سي
التركية؛ وسعادة الوزير/الدكتور جواد ناجي، وزير االقتصاد الوطني بدولة فلسطين؛ والسيد محمد باييرو 

 مية.فاضل، نائب رئيس مجلس إدارة معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسال
 

وحضر الجمعية العمومية ممثلو الدول األعضاء، التي انضمت إلى عضوية الجمعية العمومية لمعهد 
ندونيسيا، وجمهورية شمال قبرص التركية،  التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية. وحضرت ماليزيا، وا 

 باعتبارها دوال مراقبة.
 
 
 
 

 :بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المؤتمر اإلسالمي الثاني لوزراء العمل
 



 

 

شارك السيد هالوك داغ، األمين العام لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، في المؤتمر 
 ، في باكو بجمهورية أذربيجان.2013أبريل  25-26اإلسالمي الثاني لوزراء العمل، الذي انعقد في 

 

 :اء نموا في منظمة التعاون اإلسالميورشة عمل ألقل الدول األعض
 

انعقدت ورشة عمل حول بناء وتعزيز قدرات توحيد المعايير، والمترولوجيا، واالعتماد، في أقل الدول 
، في مقر المعهد التركي للمعايير 2013مايو/أيار  7-10األعضاء نموا في منظمة التعاون اإلسالمي في 

المعهد -طني للمعايير )المجلس التركي ألبحاث العلوم والتكنولوجيافي جيبزي وأنقرة، وفي مقر المعهد الو 
 الوطني للمعايير( في جيبزي، بالجمهورية التركية.

 
وقد أديرت الورشة بالتنسيق مع المعهد التركي للمعايير، والمعهد الوطني للمعايير )المجلس التركي ألبحاث 

المعهد الوطني للمعايير(، ووكالة المعايير التركية، وكذا بدعم من وكالة التنسيق والتعاون -العلوم والتكنولوجيا
ة من أقل الدول األعضاء نموا في منظمة التعاون دول 19ممثال من  21الدولية التركية. وحضر ورشة العمل 

 اإلسالمي.
 

 :ملتقى عمان الدولي للغذاء
 

شارك وفد األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية في المعرض الثالث لألغذية 
ي في لتعاون اإلسالمفي مسقط، والمعرض السادس لألنشطة الزراعية التجارية للدول األعضاء في منظمة ا

، مع المركز اإلسالمي 2013مايو/أيار  13-16مسقط. حيث شاركت سلطنة عمان في تنظيم المعرضين في 
 للتنمية والتجارة، وشركة الشام لتنظيم المعارض والمهرجانات.

 
مد بن سعيد حوقام بزيارة جناح معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية كل من سعادة الدكتور/ 

مساعد  -وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان، ومعالي السيد حميد أوبيلوييرو  -العوفـي 
لمدير ا -األمين العام للشئون االقتصادية في منظمة التعاون اإلسالمي، وسعادة الدكتور الحسن حزين 

 العام للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة.
 



 

 

 :العشرون للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيكاالجتماع التاسع و 
 

حضرت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية االجتماع التاسع والعشرين للجنة 
في أنقرة  2013مايو/أيار  14-15المتابعة للكومسيك التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي الذي انعقد في 

 كية.بالجمهورية التر 
 

 :زيارة للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، سلطنة عمان
 

زار وفد من األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية المديرية العامة للمواصفات 
، حيث التقى سعادة األستاذ سعود ناصر منصور 2013مايو/أيار  15والمقاييس بسلطنة عمان في 

التوحيد  أنشطة معهد فيالخصيبي، المدير العام، لدعوته االنضمام لعضوية المعهد ومناقشة أفق التعاون 
القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية. وقد تلقى وفد المعهد عرضا موجزا، من كبار المسؤولين في المديرية 

 مقاييس، بمعلومات حول أنشطة أقسام المديرية.العامة للمواصفات وال
 

 :زيارة اللجنة الوطنية للمسلمين الفلبينيين
 

قام سعادة األستاذ ميهول ك. ساداين، األمين العام والرئيس التنفيذي للجنة الوطنية للمسلمين الفلبينيين، 
. 2013مايو/أيار  23بجمهورية الفلبين، بزيارة لمقر معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية في 

مفتي  - لمين الفلبينيين، والسيد أحمد بيلجيمن اللجنة الوطنية للمس -وكان بصحبته األستاذ إديل بديري 
 من مكتب دار إفتاء اسطنبول. -باشاكشهير، والسيد مراد ديميريل والسيد مصطفي أوكزان 

 
وقدم معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية للحاضرين في االجتماع عرضا وافيا، وجرت مناقشة 

 اء في منظمة التعاون اإلسالمي.حول خطة االعتماد لكل البلدان األعض
 
 
 

 :2013القمة الروسية األولى للطعام الحالل 
 



 

 

شارك السيد هالوك داغ، األمين العام لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، في القمة الروسية 
، 2013يونيو/حزيران  4-7التي انعقدت في سان بطرسبورغ بروسيا، في  2013األولى للطعام الحالل لعام 

 ".اللاألغذية الحوقدم عرضا حول موضوع "معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية ومعايير 
 

 :معرض موسكو الدولي الرابع
 

شارك السيد تشاغري جانكورتاران، أحد موظفي معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، في 
، وقدم عرضا 2013حزيران يونيو/ 13-14لرابع الذي انعقد في موسكو، بروسيا في معرض موسكو الدولي ا

 ".األغذية الحاللحول موضوع "معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية ومعايير 
 

 :زيارة لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي
 

زارت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية مقر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، 
، في جدة بالمملكة العربية السعودية. واستقبل سعادة البروفيسور أحمد خالد 2013يونيو/حزيران  30في 

مية التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالبابكر، األمين العام لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي، وفد معهد 
في مكتبه، بصحبة سعادة الدكتور عبد القاهر قمر، مدير إدارة الفتوى والتشريع  بالمجمع. في أثناء 
االجتماع، قدم معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية عرضا وافيا، وتبادل الطرفان وجهات نظر 

واصل ي الفقه اإلسالمي الدولي أن يصبح هيئة االتصال مع اللجنة الفنية األولى وأن مفيدة، كما ُدعي مجمع
 المشاركة في أنشطتها.

 
 
 
 
 

 :الدورة السادسة والثالثون للجنة اإلسالمية للشؤون االقتصادية والثقافية واالجتماعية
 



 

 

ين للجنة ة في الدورة السادسة والثالثشاركت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمي
يونيو/حزيران  30اإلسالمية للشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية في مقر منظمة التعاون اإلسالمي، في 

 ، في المملكة العربية السعودية.2013يوليو/تموز  2 -
 

 :التعاون اإلسالميتعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول األعضاء بمنظمة 
 

قامت اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري في منظمة التعاون اإلسالمي بتنظيم برنامج تدريبي 
موضوعه "تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي"، 

في مبنى حرم المعهد بالقسم  2013أغسطس/آب  19-23وذلك بالتنسيق مع المعهد التركي للمعايير، في 
كوكايلي بالجمهورية التركية. وشارك في البرنامج خبراء من جاميا وفلسطين وموريتنيا -الفني، في جيبزي

أغسطس/آب  22وسورينام وأوغندا، وقاموا بزيارة مقر معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية في 
 أنشطة المعهد عرضا وافيا. ، حيث ُعرضت عليهم2013

 

برنامج معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية المعني بجهات إصدار الشهادات الحالل 
 :اجتماع فرق العمل

 

انعقد اجتماع لفريق العمل المعني ببرنامج معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية المعني بجهات 
في اسطنبول، بالجمهورية التركية. والهدف من  2013أغسطس/آب  29-31إصدار شهادات االعتماد في 

عتماد، الذي تم وضع اجتماعه األول هو مواصلة العمل في مقترح برنامج جهات إصدار شهادات اال
 الخطوط الرئيسية لخريطته االسترشادية مع بنود العمل الالزم االنتهاء منها إلعداد آلية إصدار الشهادات.

 
 
 
 

 :زيارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة
 



 

 

قام السيد سعيد عبيد الجروان، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بزيارة مقر 
، حيث جرى مناقشة أحدث 2013سبتمبر/أيلول  5معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية في 

عاون غير األعضاء في منظمة التالتحسينات/التطورات بشأن قضايا األغذية الحالل في البلدان األعضاء و 
 اإلسالمي على حد سواء.

 

 :اجتماع تنسيقي مع مركز أنقرة
 

جرى تنظيم اجتماع تنسيقي بشأن الواليات التي يمكن أن يكلَّف بها معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان 
والتوظيف والحماية  اإلسالمية، بشأن "إطار منظمة التعاون اإلسالمي من أجل التعاون في مجال العمل

االجتماعية"، وهو أمر متصل بالسالمة والصحة الوظيفية، بالتنسيق مع مركز البحوث اإلحصائية 
واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )مركز أنقرة(. وانعقد االجتماع في مقر مركز أنقرة في 

 في أنقرة، بالجمهورية التركية. 2013سبتمبر/أيلول  20
 

استقبل سعادة البروفيسور/صواشألباي، المدير العام لمركز أنقرة، وفد معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان 
اإلسالمية في مكتبه بصحبة السيد/فتيح سيرينلي، مدير قسم التدريب والتعاون الفني بمركز أنقرة. في أثناء 

اإلسالمية آخر التطورات، وتبادل الطرفان وجهات  االجتماع، قدم معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان
النظر المفيدة من أجل إمكانية التعاون حول احتياجات البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في 

 المجاالت االقتصادية.
 

 :اجتماع لجنة المترولوجيا التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية
 

-24عقدت لجنة المترولوجيا التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية اجتماعها األول في 
مندوًبا من هيئات المترولوجيا  18في دبي باإلمارات العربية المتحدة، حيث حضر  2013سبتمبر/أيلول  23
لك يما بعد قائمة بأسماء تفسيرد جتماع.و بلًدا من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي اال 13من 
 .الدول

 



 

 

في أثناء االجتماع، تم مناقشة اختصاصات لجنة المترولوجيا ومذكرة التفاهم واالنتهاء منهما، كما جرى 
ايير )تركيا(، المعهد الوطني للمع-ترشيح رئيس اللجنة ونائبه. المجلس التركي ألبحاث العلوم والتكنولوجيا

 ومعهد المترولوجيا للبوسنة والهرسك )البوسنة والهرسك(، نائبا للرئيس.رئيسا للجنة، 
 
 

 الدول المشاركة في اجتماع لجنة المترولوجيا:
 المعهد البلد

 اللجنة الرسمية لمعايير التوحيد القياسي والمترولوجيا والبراءات لجمهورية أذربيجان أذربيجان

 على الجودةهيئة بنين  للمترولوجيا والرقابة  بنين
 معهد المترولوجيا للبوسنة والهرسك البوسنة والهرسك

 اإلدارة العامة للجودة والمترولوجيا بوركينا فاسو
 معهد كازاخستان للمترولوجيا كازاخستان

 المركز الليبي الوطني للمواصفات والمعايير القياسية ليبيا
 الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس السودان
 الوكالة الوطنية للمترولوجيا  تونس

المملكة العربية 
 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة،  السعودية

 نيجيريا
إدارة األحمال والمقاييس )المترولوجيا القانونية(، والوزارة الفدرالية للصناعة والتجارة 

 واالستثمار

 تركيا
المعهد -ألبحاث العلوم والتكنولوجياالمعهد الوطني للمعايير )المجلس التركي 

 الوطني التركي(
 المعهد القومي للقياس والمعايرة مصر

اإلمارات العربية 
 هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس المتحدة

اإلمارات العربية 
 إدارة المختبرات المركزية في دبي المتحدة



 

 

اإلمارات العربية 
 مركز أبو ظبي للمترولوجيا -والمطابقة مجلس أبو ظبي للجودة  المتحدة

 
 

 :زيارة لمركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية
 

قامت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية بزيارة المقر الرئيسي لمركز األبحاث 
 ، في اسطنبول بالجمهورية التركية. 2013أكتوبر/تشرين األول  1للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، في 

 
واستقبل سعادة الدكتور/خالد إيرين، المدير العام للمركز، وفد معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان 
اإلسالمية في مكتبه بصحبة األستاذ المساعد/ البروفيسور صادق أوناي، كبير المستشارين. في أثناء 

 ، قدم معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية عرضا وافيا حول مجاالت عمله.االجتماع
 

 :القمة العالمية الثالثة للتجارة في األغذية الحالل واللوجستيات
 

ُوجهت دعوة إلى األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، من أجل المشاركة في 
أكتوبر/كانون األول  22-23ات، التي انعقدت في يتتجارة في األغذية الحالل واللوجسالعالمية الثالثة للالقمة 

في دبي، باإلمارات العربية المتحدة. وتم تقديم معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية باعتباره 
 .اسي وتوفيق المعايير""أهمية التوحيد القيالمتحدث الرئيس، حيث ألقى كلمة عنوانها 

 

 :المنتدى الدولي العتماد األغذية الحالل
 

أقيم المنتدى الدولي العتماد الحالل الذي نظمته وكالة المعايير التركية، وهي رئيس لجنة االعتماد التابعة 
في اسطنبول،  2013أكتوبر/تشرين األول  25-26لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، في 

بالجمهورية التركية، وذلك بالتعاون مع األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية. 
معالي و وقد قام كل من األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، 

لسيد وكبير المفوضين، ومعالي رئيس الوزراء /ا وزير شؤون االتحاد األوربيمعالي و  ،الوزير/إيجيمينباغيش



 

 

رجب طيب أردوغان، بتوجيه كلمة أمام المنتدى عبر اإلنترنت. وكان الهدف من هذا المنتدى أن يناقش 
المشاركون من الهيئات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، والهيئات الدولية، إنشاء نظام اعتماد 

 بقضايا األغذية الحالل،  واتخاذ ما يلزم من خطوات في سبيل إنشائه.معترف به دوليا ومعني 
 

من أجل العيش الحالل: معيار واحد، وشهادة واحدة، وتجارة متواصلة باعتماد وكان موضوع المنتدى "
 بلدا.  60. وشارك في المنتدى مئات الخبراء وممثلو القطاعات من "معترف به، وبال حواجز جمركية

 
 :التوصيات التاليةفيه  تمشترك في نهاية المنتدى، حيث جاءوخر  إعالن 

 .ت في دول منظمة التعاون اإلسالميوفيق المعايير وأنظمة إصدار الشهادات (1
لجنة االعتماد التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان برفع مستوى الوعي بالحالل و  (2

 .اإلسالمية
منظمة التعاون اإلسالمي، والمسلمين الذين يعيشون في دول غير زيادة المشاركة والدعم بين دول  (3

 .تابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، بغية ترسيخ البنية األساسية الحالية لالعتماد
 إعداد سياسة دولية لإلشراف على سوق الحالل. (4

 

 :الفلبين –2013منتدى الحالل الوطني 
 

أكتوبر/تشرين األول في مانيال، بالفلبين. وكان المنتدى  29-30في  2013أقيم المنتدى الحالل الوطني لعام 
هو المنتدى الحالل الوطني الثالث الذي يقام في الفلبين، وكانت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي 
والمعايير للبلدان اإلسالمية مدعوة للمشاركة بصفتها ضيفا متحدثا. والمنتدى هو فعالية تحتل أهمية كبيرة 

وعلى وجه التحديد، لتبادل الرؤى المتعمقة والخبرات في موضوعات هي  ؛لى التقويم الفلبيني للحاللع
األكثر إلحاحا، ومن شأنها المساعدة على رفع مستوى الوعي بالحالل. وشارك في المنتدى الوكاالت 

 يات، والمنظمات غيرالحكومية الوطنية، والهيئات الدبلوماسية، والوحدات الحكومية المحلية، واألكاديم
 الحكومية، والقطاع الخاص، وقطاع الصناعة، ومنظمات المجتمع المدني من الفلبين.

 
وفي هذه المناسبة، ألقت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية كلمة بعنوان 

 . الحاجة إلى معيار حالل عالمي موحد""
 



 

 

العمل المعني ببرنامج جهات إصدار شهادات االعتماد التابعة لمعهد التوحيد االجتماع الثاني لفريق 
 :القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية

 
عقد فريق العمل المعني ببرنامج جهات إصدار شهادات االعتماد التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير 

 6لي الثاني لألغذية الصحية والحالل، في للبلدان اإلسالمية اجتماعه الثاني، قبيل المنتدى الدو 
مشاركا من ممثلي ست  12في كونيا، بالجمهورية التركية. وحضر االجتماع  2013نوفمبر/تشرين الثاني 

دول أعضاء: المملكة العربية السعودية )الهيئة العامة للغذاء والدواء(، وتركيا )المعهد التركي للمعايير( 
رئيس لجنة االعتماد(، واإلمارات العربية المتحدة )هيئة اإلمارات للمواصفات و)وكالة المعايير التركية، 

يران )معهد المعايير والبحوث الصناعية(، وتونس )المعهد الوطني  والمقاييس، رئيس اللجنة الفنية األولي(، وا 
 ية الصناعية(، وفلسطين )مؤسسة المواصفات والمقاييس(.كللمواصفات والمل

 

 :الثاني لألغذية الصحية والحاللالمنتدى الدولي 
 

انعقد المنتدى الدولي الثاني لألغذية الصحية والحالل، بالتنسيق مع معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان 
 7-10اإلسالمية، وملتقى األغذية الصحية والحالل، وجامعة كونيا نجم الدين أربكان، وذلك في 

في كونيا، بالجمهورية التركية. والمنتدى، الذي شارك معهد التوحيد القياسي  2013نوفمبر/تشرين الثاني 
والمعايير للبلدان اإلسالمية في تنظيمه، هو استمرار للنشاط السنوي لمنتدى معهد التوحيد القياسي والمعايير 

، بالجمهورية في أنطاليا 2012نوفمبر/تشرين الثاني  8-9، الذي انعقد في 2012للبلدان اإلسالمية لعام 
بالتزامن مع المنتدى اجتماعات فريق العمل المعني ببرنامج جهات إصدار الشهادات  تالتركية. وانعقد

 التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، واللجنتين الفنيتين الثانية والخامسة.
 

ر ن باألغذية الصحية والحالل.  وتم النظكان الهدف من المنتدى رفع مستوى وعي المستهلكين والمنتجي
وصول ب في مجموعة األغذية الصحية والحالل، على كل مستويات سلسلة الغذاء، بدءا بالمزرعة وانتهاءً 

متحدثا من الضيوف الوطنيين والدوليين بتقديم أوراقهم في  52 عنالطعام على المائدة لتناوله. وقام ما يزيد 
 ية والحالل، وشملت القائمة الموضوعات اآلتية:مختلف مجاالت األغذية الصح

 معايير الحالل واالعتماد، -
 الذبح الحالل؛ االستحالة )وهي فقهيا تحويل ما هو نجس إلى طاهر(، -
 األهمية الروحية لألغذية الصحية والحالل في حياتنا، -
 مبادئ التغذية الصحية، -



 

 

 التغذية في فترات استثنائية وعند اإلصابة بأمراض خاصة، -
 ،الغذاءنقاط مهمة يجب أخذها في االعتبار عند شراء  -
 مبادئ المطبخ الصحي، -
 العالقة بين البيئة والتغذية الصحية، -
 الفيتامينات والمعادن المكملة، -
 استعمال األعشاب المكملة باعتبارها دواء، -
 التسمم الغذائي وعوامل تأثيره، -
 رواسب العقاقير البيطرية في غذاء الحيوانات، -
 جديدة إلنتا  الغذاء،أساليب  -
 استعمال الهرمونات في اإلنتا  الحيواني ومخاطره المحتملة، -
 المنتجات الزراعية المعدلة وراثيا اليوم، -
 المنتجات الحيوانية المعدلة وراثيا، -
 اإلنتا  الزراعي الحيوي، وسوق المنتجات والتسعيرة، -
 المخاطر المحتملة من المأكوالت البحرية، -
 ة: اإلنتا  والمكونات التي تدخل فيها،المشروبات الغازي -
 الحبوب ومنتجاتها من منظور الحالل، -
 الحليب ومنتجاته، -
 اللحوم ومنتجاتها التي تدخل في إنتا  اللحم الحالل، -
 السكر، والحلوى، والمنتجات التي يدخل السكر فيها، -
 عصائر الفاكهة، ومشروباتها، ومنتجاتها، -
 زيوت الطعام والسمن الصناعي، -
 اإلضافات الغذائية واألمراض، -
 األطعمة الطبيعية والوصفات، -
تنفيذ الخطوط اإلرشادية العامة للطعام الحالل وفق المعيار األول لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد  -

 التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، 
 تركيا: في سبيل توحيد الحالل،-روسيا -
: تطبيق على الهواتف الجوالة للتحقق GSMتصاالت بالهواتف الجوالة الحالل على النظام العالمي لال -

 من المنتجات الحالل، 
 مواقف العلماء العصريين إزاء المخدرات والعالقة بين الواقع والتاريخ، -
 األغذية والعلماء، وقواعد األمان، -



 

 

 مشكالت األمن الغذائي ومعالجتها في القرآن الكريم والسنة الشريفة، -
 لحالل والمترولوجيا،األغذية ا -
 االستحالة واالستهالك من منظور األولوية، -
 وأخيرا، االستهالك )النتائج النظرية للتغيير المادي المتعلق باألغذية الحالل(، -
 االستهالك وأمثلة من الشريعة. -
 

ملصقا في مجال األغذية الصحية  64وضمَّن المنتدى أيضا جلسة للملصقات، حيث تم عرض وتقييم 
 والحالل.

 
وعلى مدار أربعة أيام، جذب المنتدى لفيفا من الضيوف على المستويين الوطني والدولي، باإلضافة إلى 
الجهات األعضاء في معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، واألكاديميين، والطالب، والمنتجين، 

 والمستهلكين.
 

منتدى المهتمين بمجال األغذية الصحية والحالل، حيث كان لدى األكاديميين فرصة تقديم وجمع ال
يعمل العديد و المعلومات، والرد على أسئلة المشاركين من تركيا والبلدان المختلفة، خالل هذه األيام األربعة. 

 حاثهم.من األكاديميين في هذا المجال، وكان المنتدى بمثابة فرصة كي يقدموا نتائج أب
 

وألقى رئيسا اللجنتين الفنيتين األولى والثانية لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية كلمتهما أثناء 
المنتدي، وذلك في معرض الحديث عن مجاالت مختلفة، كما ألقى كلمة مدير قسم الفتوى بمجمع الفقه 

 اإلسالمي الدولي.
 

الحالل للجنة الفنية الثانية/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اجتماع قضايا مستحضرات التجميل 
 اإلسالمية:

 
 7انعقد االجتماع الثالث للجنة الفنية الثانية/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية في 

غذية دولي الثاني لأل، في كونيا بالجمهورية التركية، وذلك تزامنا مع المنتدى ال2013نوفمبر/تشرين الثاني 
دول أعضاء في معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان  8وفدا من  16الصحية والحالل. وحضر االجتماع 

اإلسالمي الدولي، واألمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان  هاإلسالمية، ومجمع الفق
 اإلسالمية.



 

 

 
لفريق العمل األول )فريق العمل المعني بالصياغة "مستحضرات وتشكلت ثالث مجموعات عمل تابعة 

 .التجميل الحالل ومنتجات العناية الشخصية: الخطوط اإلرشادية العامة"(
 
 
 

منظم  مجموعة العمل رقم
 االجتماعات

 األعضاء

 المكونات 1
اإلمارات 
العربية 
 المتحدة

يران، وتركيا،  اإلمارات العربية المتحدة، وا 
 العربية السعودية، والسودان، وليبياوالمملكة 

التغليف، وبطاقات التصنيف  2
 الالصقة، والشكاوى

المملكة 
العربية 
 السعودية

اإلمارات العربية المتحدة، وليبيا، وفلسطين، 
يران  وا 

يران، وتركيا السودان أساليب االختبار 3  السودان، وا 

 

 :الجمهورية التركيةزيارة ودية من فخامة الرئيس عبد اهلل جول، رئيس 
 

كان فخامة الرئيس عبد اهلل جول، رئيس الجمهورية التركية ورئيس اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي 
والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك(، في استقبال السيد خلوصي شنتورك، رئيس معهد التوحيد 

نوفمبر/تشرين  8حب له، في قصر تشنكايا الرئاسي في القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، والوفد المصا
 .2013الثاني 

 
وتم شرح التطورات واألنشطة والقضايا الراهنة التي يشهدها معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان 
اإلسالمية. كما تم مناقشة أهمية دور المعهد، وأثر المعايير الموحدة، والمترولوجيا، واالعتماد على 

 يات بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.اقتصاد



 

 

 

 :رجال األعمال المسلمينلالمعرض الدولي 
 

األخالق والجودة واألمن في خدمة رجال األعمال أقيم المعرض الدولي األول لرجال األعمال المسلمين حول "
إقامة ، في دكار بجمهورية السنغال. وكان الهدف من 2013نوفمبر/تشرين الثاني  14-16" في المسلمين

 هذا المعرض نشر الوعي حول إمكانية التعاون بشأن قضايا الحالل، والسيما التمويل اإلسالمي.
 

كما أقيم هذا المعرض، الذي ُيعتبر منبرا جديدا في غرب أفريقيا، بهدف تعزيز التعاون بين القائمين على 
ضافًة إلى ذلك، يسعى المعرض إدارة األعمال وأصحاب المصلحة في قطاع التجارة في العالم اإلسالمي. إ

الدولي لرجال األعمال المسلمين إلى تجديد وتطوير شراكات األعمال بين رواد المشاريع والمهنيين الذين 
 استرشدوا بالمبادئ األخالقية لإلسالم.

 
ار، سشارك معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية بجناح قام على تمثيله سعادة األستاذ براما 

المدير العام للجمعية السنغالية للمواصفات، بجمهورية السنغال، حيث قدم للزوار والوفود في حلقتي نقاش 
صدار الشهادات، ومعايير منظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي  معلومات حول توحيد المعايير، وا 

 والمعايير للبلدان اإلسالمية. وكانت حلقتا النقاش كما يلي:
 

صدار الشهادات، -  وأيضا، حلقة النقاش األولى: هيكل سوق الحالل: األنشطة، والمنتجات، وا 
نشاء هيئات وطنية وشبه إقليمية. -  حلقة النقاش الثانية: إصدار شهادات الحالل: العملية، والرقابة، وا 

 

 :اجتماع لجنة االعتماد التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية
 

انعقد االجتماع الثالث للجنة االعتماد التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، واجتماعات 
ية المتحدة. ب، في دبي باإلمارات العر 2013نوفمبر/تشرين الثاني  15-17بلدان، في  4فرق العمل، بمشاركة 

يران، وتركيا، واإلمارات العربية المتحدة. وشارك في االجتماع وفود من البوسنة والهرسك )مراقب(،   وا 
 



 

 

 :االجتماع الثالث والعشرون للجنة الدورة للكومسيك
 

شاركت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية في االجتماع الثالث والعشرين 
في اسطنبول، بحضور المؤسسات  2013نوفمبر/تشرين الثاني  17للجنة الدورة للكومسيك، الذي انعقد في 

ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي. ناقش الحاضرون في االجتماع إدارة دورة المشروعات 
للكومسيك، وقائمة األنشطة للمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي المنشورة على موقع 

 الكومسيك اإللكتروني.

 :والعشرون للكومسيكالدورة التاسعة 
 

نوفمبر/تشرين الثاني في اسطنبول، بالجمهورية  18-21انعقدت الدورة التاسعة والعشرون للكومسيك في 
التركية. وشاركت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، بوصفها إحدى مؤسسات 

 منظمة التعاون اإلسالمي، حيث قدمت تقرير المعهد للكومسيك، في دورتها التاسعة والعشرين.
 

 :سالمة األغذيةمؤتمر دبي العالمي الثامن ل
 

قام السيد صالح يوكسل، من وكالة المعايير التركية، ورئيس لجنة االعتماد التابعة لمعهد التوحيد القياسي 
والمعايير للبلدان اإلسالمية، بإلقاء كلمة للتعريف بالمعهد، خالل منتدى الحالل المقام في إطار مؤتمر دبي 

في دبي، باإلمارات   2013نوفمبر/تشرين الثاني  18-19قد في العالمي الثامن لسالمة األغذية، والذي انع
 العربية المتحدة.

 
والمؤتمر نظمته إدارة الرقابة الغذائية التابعة لبلدية دبي، بالتعاون مع الجمعية الدولية للحماية الغذائية، 

 غذائية.كنولوجيا الواللجنة الدولية للمواصفات الميكروبيولوجية لألغذية، واالتحاد الدولي للعلوم والت
 

وأقيم المؤتمر، الذي استمر يومين، تحت رعاية صاحب السمو/ الشيخ بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة ووزير المالية ورئيس بلدية دبي. وكان الهدف من إقامة المؤتمر مناقشة أحدث التطورات في مجال 

ول حالية للسالمة الغذائية وحلها، وتوفير سبل الحصالسالمة الغذائية، وتعلم كيفية التعامل مع المشكالت ال
 على أحدث المعلومات وأفضل الممارسات، وكذا تبادل وجهات النظر حول معالجة المشكالت ذات الصلة.

 



 

 

 :االجتماع السابع ألعضاء مجلس إدارة معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية
 

 22انعقد االجتماع السابع ألعضاء مجلس إدارة معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، في 
، في اسطنبول بالجمهورية التركية. وتقدمت الدول اآلتية إلى معهد التوحيد 2013نوفمبر/تشرين الثاني 

 القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية بطلبات العضوية:
 جمهورية بنين، -
 جمهورية النيجر، -
 جمهورية سورينام، -
 جمهورية موريتانيا اإلسالمية، -
 جمهورية أوغندا، وأخيرا -
 جمهورية شمال قبرص التركية )مراقبا( -

 
عضوا، ودولة عضو  29وقد وافق أعضاء مجلس اإلدارة باإلجماع على زيادة عدد أعضاء المعهد إلى 

 مراقب. فةبص
 

 :لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالميةاالجتماع الخامس للجمعية العمومية 
 

 23-24انعقد االجتماع الخامس للجمعية العمومية لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، في 
 ، في اسطنبول بالجمهورية التركية.2013نوفمبر/تشرين الثاني 

 
تماد، ت االعاالعمل المعني ببرنامج جهات إصدار شهادوقامت لجنة االعتماد، ولجنة المترولوجيا، وفريق 

بتقديم تقاريرها إلى الجمعية العمومية، حول أحدث التطورات في أنشطتها. وقدمت األمانة العامة لمعهد 
 التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية إلى الجمعية العمومية تقرير اللجان الفنية حول أحدث التطورات.

 
الجمعية العمومية المقترحات، واعتمدت قرار عدم إلزام األعضاء الجدد بدفع رسوم في السنة المالية وناقشت 

 التي وافق فيها معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية على انضمامهم للمعهد.
 

د القياسي عهد التوحيكما أحيطت الجمعية العمومية علما بتحديد المساهمات التي تلتزم الدول األعضاء في م
ها ميزانية المعهد، والتي اعتمدتها الجمعية العمومية في اجتماعفي  باإلسهام بهاوالمعايير للبلدان اإلسالمية 



 

 

الجمعية العمومية بشأن إعادة احتساب المساهمات التي تلتزم  الدول األعضاء  الجلسةالرابع. أحاط رئيس 
ماد عضوية ميزانية المعهد، بعد اعت في باإلسهام بهابلدان اإلسالمية في معهد التوحيد القياسي والمعايير لل

وناقشت الجمعية العمومية المساهمات اإللزامية  .جتماع السابع لمجلس إدارة المعهدالدول الجدد في اال
تم قبول دعوة جمهورية باكستان اإلسالمية باستضافة اجتماعي و الجديدة لجميع الدول األعضاء واعتمدتها. 

مجلس اإلدارة والجمعية العمومية، وتقرر أن ينعقد االجتماع الثامن لمجلس إدارة معهد التوحيد القياسي 
والمعايير للبلدان اإلسالمية، بالتزامن مع االجتماع المقبل للجمعية العمومية في أبريل/نيسان أو مايو/أيار، 

 ي إسالم آباد بجمهورية باكستان اإلسالمية. ف
 

 :المنتدى الدولي حول "آثار توحيد المعايير على االقتصاد العالمي"
 

شاركت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، والوفود من الدول األعضاء في 
 25-26"، الذي أقيم في ير على االقتصاد العالميآثار توحيد المعايالمعهد، في المنتدى الدولي حول "

في اسطنبول، بالجمهورية التركية، والذي نظمه العضو الكريم بالمعهد، المعهد  2013نوفمبر/تشرين الثاني 
 التركي للمعايير.

 
وكان الهدف من المنتدى، الذي دام يومين وتم تنظيمه تحت رعاية رئيس الجمهورية التركية،  تيسير 

ات المعنية بخفض الحواجز الفنية أمام التجارة بين البلدان واألقاليم، ورفع مستوى جودة الحياة في الدراس
تلك المجتمعات بوجه عام، وكذا رفع مستوى وعي كل أصحاب المصلحة بتوحيد المعايير.وتضمَّن المنتدى 

 حلقات نقاش وورش عمل حول الموضوعات التالية:
 العمل والتنمية االقتصادية،آثار توحيد المعايير على فرص  -
 آثار توحيد المعايير على الكفاءة، -
 آثار توحيد المعايير على االبتكار، -
 آثار توحيد المعايير على القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، -
 توحيد المعايير والحواجز الفنية أمام التجارة األجنبية، -
 توحيد المعايير وحقوق الملكية الفكرية، -
 تقييم تطابق المعايير، -
 إصدار شهادات األغذية الحالل واللوائح ذات الصلة في العالم، -
 األبنية الخضراء، -
 إصدار الشهادات للغابات )أثر الكربون(، -



 

 

 توحيد المعايير في مواد اإلنشاء وقطاع اإلنشاء، -
 وأخيرا، ، وممارسات المعايرة في قطاع الصحة،البرمجياتتوحيد معايير  -
 المعايير في النقل،توحيد  -

 
القياسي  معهد التوحيدألقت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية كلمة حول "و 

اعتماد  إصدار شهادات"، وذلك أثناء حلقة النقاش حول "والمعايير للبلدان اإلسالمية ومعايير األغذية الحالل
 ".ائح في العالماألغذية الحالل وما يتصل بها من لو 

 
 

 :المؤتمر اإلسالمي الثامن لوزراء العمل بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 

شاركت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية في المؤتمر الثامن لوزراء العمل 
 4-6الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، الذي انعقد في بانجول بجمهورية جامبيا، في 

لمكتب المعايير بجامبيا، والعضو . وقام سعادة األستاذ بابا سيكا، المدير العام 2013ديسمبر/كانون األول 
 الكريم بمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، بتمثيل األمانة العامة للمعهد.

 

 :الدورة األربعون لمجلس وزراء الخارجية
 

شاركت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية والوفد المرافق لها في الدورة 
ديسمبر/كانون  9-11األربعين لمجلس وزراء الخارجية، التي انعقدت في كوناكري، بجمهورية غينيا، في 

 . 2013األول 
 

 :زيارة للمعهد الغيني للمواصفات والمترولوجيا
 

زارت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية والوفد المرافق لها المعهد الغيني 
 .2013ديسمبر/كانون األول  11للمواصفات والمترولوجيا، بجمهورية غينيا، في 

 



 

 

 :الدورة الثانية لمنظمة التعاون اإلسالمي لمعرض ومؤتمر الشرق األوسط حالل
 

مانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية في الدورة الثانية لمنظمة التعاون شاركت األ
، الذي نظمه مجلس تطوير الحالل ومركز  2013اإٍلسالمي لمعرض ومؤتمر الشرق األوسط حالل لعام 

لعربية المتحدة. وتم في الشارقة باإلمارات ا 2013ديسمبر/كانون األول  16-18إكسبو الشارقة وذلك في 
تقديم معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية بوصفه متحدثا ومشاركا في حلقة النقاش حول 

 معيار واحد(". -"السبيل لألمام: توفيق المعايير )شعار واحد 
 

ي معرض اضي، فوشارك أيضا معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، كما شارك في العام الم
إكسبو الثاني لألغذية الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الذي نظمته غرفة تجارة الشارقة 
والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، بالتزامن مع المعرض الثاني للشرق األوسط حالل للدول األعضاء في 

 منظمة التعاون اإلسالمي.
 

 :الخارجية، الجمهورية التركيةزيارة ودية لوزارة 
 

قامت األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية بزيارة ودية للسيد كريم ديوان أوغلو، 
الذي تم تعيينه حديثا نائبا مؤقتا لإلدارة العامة للشؤون االقتصادية المتعددة األطراف، بوزارة الخارجية 

. وتم شرح أنشطة معهد التوحيد القياسي 2013ديسمبر/كانون األول  31وذلك في بالجمهورية التركية، 
 والمعايير للبلدان اإلسالمية شرحا تفصيليا.

 

 :زيارة ودية لوزير التنمية بالجمهورية التركية
 

د ياستقبل سعادة الدكتور جودت يلماز، وزير التنمية بالجمهورية التركية، وفد األمانة العامة لمعهد التوح
. وتم شرح أنشطة المعهد وأحدث 2013ديسمبر/كانون األول  31القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية في 

التطورات التي شهدها، ومناقشة مجال توحيد المعايير والمترولوجيا واالعتماد في دول منظمة التعاون 
 اإلسالمي.

 



 

 

لقياسي سيك، وفد األمانة العامة لمعهد التوحيد اواستقبل السيد متين إيكر، المدير العام لمكتب تنسيق الكوم
. وتم شرح أنشطة المعهد وأحدث التطورات 2013ديسمبر/كانون األول  31والمعايير للبلدان اإلسالمية، في 

 التي شهدها، ومناقشة مجاالت توحيد المعايير والمترولوجيا واالعتماد في دول منظمة التعاون اإلسالمي. 

 :والمخطط لها األنشطة المتواصلة
 

ستستمر أنشطة اللجان الفنية التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية. وخالل  (1
العام الماضي، تم التركيز على المجاالت التي تساعد على إنشاء لجان فنية جديدة )مثل السالمة 

ها والتمويل الحالل( لم تغطي والصحة المهنية، وأمن تكنولوجيا المعلومات، والمعامالت المصرفية
 بعد اللجان الفنية السبع التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية.

 
سيزداد عمل لجنة االعتماد التابعة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، الذي يهدف  (2

نشاء آلية اعتماد   في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي.إلى خلق اعتراف دولي باالعتماد، وا 
 

تأسست مؤخرا لجنة التوحيد القياسي )المترولوجيا(، وبدأت القيام بأنشطتها بهدف توحيد المقاييس  (3
 واالختبارات المعملية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 
تماد المعايير والمترولوجيا واالع"بناء وتعزيز قدرات توحيد من المخطط تنظيم أربع ورش عمل حول  (4

، وذلك في المناطق التالية، ومع إمكانية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"
 تعاون/دعم البنك اإلسالمي للتنمية أو مكتب تنسيق الكومسيك:

 البلدان الناطقة بالعربية في شمال أفريقيا، (أ
 البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية، (ب
 ن األفريقية الناطقة باإلنجليزية، وأخيرا،البلدا ( 
 البلدان الواقعة في آسيا الوسطى. (د

 
وفق المعيار األول لمنظمة التعاون  ،تم إعداد برنامج لجهات إصدار الشهادات للمنتجات الحالل (5

اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، الذي يشترط أيضا إصدار شهادة 
 منتج، ويشجع االعتراف المتبادل للشهادات بين الدول األعضاء.

 



 

 

رورة اتِّباع التأكيد على أهمية ضستواصل األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية 
معايير منظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، حيث تتساوى متطلبات 
المسلمين للحالل في كل دول العالم، وقد يتسبب تباين المعايير في مخالفة اتفاقيات الحواجز الفنية أمام 

 التجارة.

 الخالصة
 

ور التسع من العام الحالي نشاطا في عمل معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، شهدت الشه
حيث طرأ الكثير من التطورات واألنشطة. وانعقد االجتماع السادس لمجلس اإلدارة، واالجتماع الرابع للجمعية 

ضوية المعهد، ليصل هيئات جديدة انضمت إلى ع 5، بحضور 2013أبريل/نيسان  15-17العمومية، في 
في الربع األخير من عام و دولة.  23هيئة، والعدد اإلجمالي للدول األعضاء  25بذلك عددها اإلجمالي 

 22-24، انعقد االجتماع السابع لمجلس اإلدارة واالجتماع الخامس للجمعية العمومية في 2013
ة في المعهد، ليصل عدد العضوية ، حيث تم اعتماد ست طلبات جديدة للعضوي2013نوفمبر/تشرين الثاني 

 دولة عضو ودولة بصفة المراقب. 28بالمعهد 
 
ناء بدولة في ورشة عمل معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية " 19ممثال من  21شارك و 

تعاون الوتعزيز قدرات توحيد المعايير والمترولوجيا واالعتماد في أقل الدول نموا األعضاء في منظمة 
كوكايلي، أنقرة بالجمهورية التركية. وقد -في جيبزي 2013مايو/أيار  7-10التي انعقدت في  ، اإلسالمي"

تم الحصول على بيانات مباشرة من المشاركين في هذه الورشة، حيث عرضوا الوضع الحالي لتوحيد المعايير 
خطوات إلعداد هذه المجاالت وتطويرها و/أو والمترولوجيا واالعتماد في بلدانهم. ويجري دراسة ما يلزم من 

 وفقا لالقتراحات المقدَّمة، سيتم إعداد خريطة استرشادية واتخاذ اإلجراءات تباعا.و تحسينها، 
 

تم إنشاء اللجان الفنية، ولكن يجب زيادة المشاركة الفاعلة من جانب األعضاء في اللجان الفنية، من كما 
 باعها.أجل وضع المعايير ومراجعتها وات

 
وتركز األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية اهتمامها على طريقة عمل لجنة 
االعتماد من أجل الحصول على اعتراف بشهادات الحالل المبنية على معايير منظمة التعاون 

 نحاء العالم.اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية في جميع أ
 



 

 

تأسست لجنة المترولوجيا وبدأت القيام بأنشطتها بهدف توحيد المقاييس واالختبارات المعملية فيما بين البلدان 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وكان ذلك هدفا من األهداف الرئيسية لمعهد التوحيد القياسي 

 والمعايير للبلدان اإلسالمية.
 
من قطاع الصناعة والمستهلكين، لوضع معايير مشتركة، إلى إعداد ونشر سلسلة من أدى الطلب الكبير و 

معايير األغذية الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية. وقام 
ير بالجمهورية لمعايالعضو األول بمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، وهو المعهد التركي ل

التركية، باعتماد معايير منظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية اعتمادا 
رسميا؛ وعليه، يصدر المعهد التركي للمعايير شهادات االعتماد في العامين الماضيين، كما وقع على وثيقة 

ير والمعايير للبلدان اإلسالمية والدول األعضاء من أجل توزيع وبيع معاياالتفاقية بين معهد التوحيد القياسي "
عهد ". كما أصدر بالفعل الممنظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية

شهادة حالل وفقا للمعيار األول لمنظمة التعاون  200التركي للمعايير، وفي فترة وجيزة، أكثر من 
 اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية.

 
 

 التوصيات
 

تتوقع األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية من كل أعضاء المعهد  (1
اإلسالمي بعد إكمال إجراءات العضوية(  )واألفضل من كل الدول األعضاء في منظمة التعاون 

اتِّباع المعايير القائمة لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية 
لتصبح معاييرهم الوطنية، كما تتوقع منهم إطالق أنشطة االعتماد من أجل دعم آلية للمعايير 

ع الدول واالعتمادات المشتركة فيما بين الدول  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وتشجَّ
األعضاء في معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية على االنضمام لبرنامج جهات 
إصدار شهادات االعتماد فور البدء في نشاطه، وبعد االنتهاء من عملية اعتماد معايير منظمة 

ي والمعايير للبلدان اإلسالمية، باعتبارها المعايير الوطنية التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد القياس
للحصول على اعتراف بشهادات الحالل وفقا لمعايير منظمة التعاون اإلسالمي/معهد التوحيد 

 القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية في جميع أنحاء العالم.
 



 

 

 لتعاون اإلسالمي/معهد التوحيدتضطلع اللجان الفنية بدور مهم لصياغة معايير جديدة لمنظمة ا (2
القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، التي ستعود بالنفع لتحسين التجارة والبنية األساسية للبلدان 

ئها لدول األعضاء ونظراجميع اُتعتبر المشاركة الفاعلة لو األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 
األمانة  تودو يام اللجان الفنية بوظائفها المحددة. في اللجان التي اختارتها أمرا حيويا من أجل ق

العامة التأكيد على أن العمل الفعلي لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية سيتم في 
هذه اللجان، وتشجع بقوة أعضاء المعهد وكذا األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على المشاركة 

معهد، باستخدام حقهم في التصويت و/أو إبداء مالحظاتهم في المجاالت في العمل الفني لل واإلسهام
التي يرون أنهم يتمتعون بقدرات فنية قوية فيها وخبرات أوسع من غيرهم. كما يرحَّب أيضا بالبلدان 

 كي تسهم في عمل اللجان الفنية، بصفة المراقب. ،غير األعضاء ترحيبا قويا
 

التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية جهات المترولوجيا  تدعو كذلك األمانة العامة لمعهد (3
الوطنية لدى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لالنضمام لعضوية لجنة المترولوجيا، 

 وتحثها على ذلك.
 

تدعو كذلك األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية جهات االعتماد  (4
وطنية لدى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لالنضمام لعضوية لجنة االعتماد، ال

 وتحثها على ذلك.
 
 

 األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية
 2014يناير/كانون الثاني 

 اسطنبول، الجمهورية التركية


