
 

 

 
 

 

 

 تقرير

 معهد المواصفات والمقاييس للدول 

 (SMIICاإلسالمية )

 بشأن

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميللدول  ةة البينيرالتجاتعزيز 

ن السادس والثالثين للجنة المتابعة المنبثقة عن لجنة منظمة التعاو مقدم إلى االجتماع

 )كومسيك( لتجاريوااإلسالمي الدائمة للتعاون االقتصادي 

 

 

 

 4بند جدول األعمال رقم: 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي للدول التجارة البينية

 

 

 اجتماع افتراضي، الجمهورية التركية

 2020 )تشرين األول( أكتوبر 20-21
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 مقدمة

 

مية يي إاا  تنفيذ استراتيجية لجنة قرير ملخصا لألنشطة التي أجراها معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالذا التيقدم ه

منظمة التعاون اإلسالمي الدائمة للتعاون االقتصادي والتجا ي )كومسيك(، وسيتم تقديمه لالجتماع السادس والثالثين للجنة 

 .2020 (تشرين األول) أكتوبر 21-20من المقر  عقده ايتراضيا خالل يترة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك الذي 

 

ية التي يغطيها هذا التقرير بمواصلة المعهد لجهوده الحثيثة من أجل تنفيذ مضامين مجاالت التعاون التي الفترة الزمنتميزت 

األعضاء يي منظمة التعاون اإلسالمي. وتتخذ أنشطة للدول ة البينيا ة التجزيك، السيما ما يتعلق منها بتعزيحددها الكومس

 الرئيسية التي تقوم عليها البنية التحتية للجودة: المواصفات والمقاييس واالعتماد. كائزالرمتعددة وتغطي  المعهد أوجها  

 

 ية للتسريع من وتيرة تنمية االقتصادات يي عتماد من األمو  الحيوية والضروالمواصفات والمقاييس وأساليب اال تعتبر موائمة

األعضاء. يمن شأن وضع إاا  موحد  جميع الدوليي  العالم اإلسالمي، ويمكن من خالل ذلك تعزيز مستويات التفاهم المشترك

التجا ية ويساهم يي تيسير التجا ة ييما بين الدول األعضاء يي العوائق يزيل للمواصفات والمقاييس وأساليب االعتماد أن 

 .والعالم بأسرهمنظمة التعاون اإلسالمي 

 

 دوللحاجة إليها يي تطوير المواصفات الموحدة التي تشتد االعمل على مقاييس للدول اإلسالمية واصل معهد المواصفات وال

مواصفات منظمة التعاون اإلسالمي/ معهد المواصفات والمقاييس عشرة( مواصفة ) ة)ثالث 13اآلن  حتىالمنظمة، وقد نشر 

تقييم  تبمواصفاعشرة( لجنة ينية إلى جانب اللجنة المعنية  ة)سبع 17منها متعلقة بقضايا الحالل. وتعمل  7 للدول اإلسالمية(،

مواصفة جديدة كلها يي  53( بكل يعالية على تطوير CCAالمطابقة التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

 منظمة التعاون اإلسالمي/ معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالميةالوقت الراهن يي مرحلة المشروع، ومن بينها مواصفة 

 .2019 انون األول()ك ديسمبرالسياحة الحالل التي نشرت يي شهر المتعلقة ب

 

منظمة التعاون اإلسالمي/ معهد  برامج تد يبية بشأن مواصفات 6أجرى معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية و

 دولبهدف التشجيع على االستخدام الموحد للمواصفات على صعيد  اللالحبالمتعلقة  المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية

( SMIIC-599-2018) 599-المعهد-2018إلى ذلك، انتهى المعهد من تنفيذ المشروع منظمة التعاون اإلسالمي. وباإلضاية 

منظمة  دولالحالل يي العام بقضايا مستوى الوعي  زيادةالمنجز يي إاا  مشروع الكومسيك لتمويل المشا يع حول موضوع "

هدف المشروع مختلف يئات المجتمع، بما يي ويست .المنظمة دولالتعاون اإلسالمي" بهدف إذكاء الوعي بموضوع الحالل يي 

مصو ة القصص الو افالاألذلك األافال والشباب والكبا . ومن الوسائل التي اعتمدها المشروع لتحقيق أهدايه نشر كتب 

 قصيرة.يالم األوإنتاج 

 

 اني()تشرين الثنويمبر 28وتحت  عاية  ئاسة الجمهو ية التركية، استضايت مدينة إسطنبول التركية خالل الفترة الممتدة بين 

المستوى العالمي يي مجال مرموقة على  ، وهي يعالية2019لعام  (WHS) حاللللالعالمية القمة  (كانون األول)ديسمبر  01و 

هذه الحالل لكونها تمثل يرصة مهمة يجتمع من خاللها متحدثون با زون وجهات مهمة ياعلة يي هذا المجال، وقد تزامنت 

بشكل  2019لعام للحالل لقمة العالمية ا. وقد تم تنظيم منظة التعاون االسالميدول الحالل السابع لجات منتمعرض  القمة مع 

 Discovery( ومؤسسة ICDTمشترك بين معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجا ة )

Events."وذلك تحت شعا  "منتجات الحالل لجميع األجيال: أهمية األسرة والشباب ، 

 

بناء القد ات يي مجال المقاييس، بحيث يخطط مجلس ول االسالمية على يعمل معهد المواصفات والمقاييس للده، الوقت ذاتويي 

( التابع للمعهد إلجراء عدد من البرامج التد يبية. وتغطي جهود تعزيز البنية التحتية للمقاييس خمس مجاالت MC)المقاييس 

لتجا ة، والنقل واالتصاالت، والسياحة، والز اعة، والقضاء وهي: االتعاون الوا دة يي استراتيجية الكومسيك، من مجاالت 

 على الفقر.
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Iاجتماعات اإلدارة العليا . 
 

 (BODاجتماع مجلس اإلدارة )
 

( يي مدينة مكة المكرمة، BODلمجلس اإلدا ة )عقد معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية االجتماع التاسع عشر 

، واستضايته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس 2019 )تشرين الثاني(نويمبر 04ة السعودية، وذلك بتا يخ المملكة العربي

 (.SASOوالجودة )

 

 (GAاجتماع الجمعية العامة )
 

 2019 )تشرين الثاني( نويمبر 05والمقاييس للدول اإلسالمية يوم عقد االجتماع الرابع عشر للجمعية العامة لمعهد المواصفات 

 (.SASOملكة العربية السعودية، واستضايته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة )يي مدينة مكة المكرمة، الم

 

II .األنشطة المتعلقة باالستراتيجية 
 

 2020-2016نظرة عامة وتنفيذ الخطة االستراتيجية لفترة 
 

ة يي الخطة االستراتيجية للمعهد بنشاا على تحقيق جميع األهداف الوا دصفات والمقاييس للدول االسالمية يعمل معهد الموا

يي التخطيط لتحقيق الهديين  المعهد هديا محددا، شرع 33من أصل  31، وبعد أن أنهى أو بدأ العمل يي 2020-2016ترة لفل

 المتبقيين.

 

 2020-2016االستراتيجية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية لفترة  سينتهي العمل بالخطةمع نهاية هذا العام 

 هيلجنة دائمة،  2019من عام )نيسان( يي شهر أبريل  شّكلسا ية المفعول يي الوقت الراهن. وكان مجلس إدا ة المعهد قد ال

يي مدينة مكة  2019 )تشرين الثاني( نويمبر 04تا يخ ة اجتماعها األول ب(. وعقدت هذه اللجنBOD/SCاللجنة االستراتيجية )

عداد الخطة االستراتيجية لمعهد إل لمجموعة عملجنة أعضاء ال شكلالمكرمة، المملكة العربية السعودية، ومن خالله 

 .2030-2021فترة لالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ل

 

التي تشمل  ؤية و سالة المعهد لفترة و 2030-2021المتعلقة بإعداد الخطة االستراتيجية للمعهد لفترة  التحضيراتوبدأت 

( الذي عقد خالل BOD/SCللجنة االستراتيجية ) ةالتابع لمجموعة العملالجتماع األول القادمة خالل يعاليات ا ة سنواتالعشر

يي إسطنبول، واتفق األعضاء خالل االجتماع على عدد من الخطوات  2020 (ون الثانيان)ك يناير 15و  13ين تدة بالمم فترةال

 :ما يليكا النهائية، وهذه الخطوات الجديدة للمعهد ووضعها يي صيغتهيي إاا  صياغة مشروع الخطة االستراتيجية 

 

مشروع ل المسودة األولىإلعداد متتالية ثالثة أيام بجد لمدة ( BOD/SCللجنة االستراتيجية ) ةالتابع مجموعة العملعملت 

وخا اة الخطة االستراتيجية،  ،ستراتيجيةاال للخطة وازنوبطاقة األداء المت، 2030-2021فترة لالخطة االستراتيجية للمعهد ل

على االستبيان الذي عممته األمانة العامة  بناء  الموقرين األعضاء  الدولالتعليقات واآل اء الوا دة من  األخذ بعين االعتبا مع 

بخصوص  ؤية  2019 )كانون األول( ديسمبر 13دان األعضاء بتا يخ لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية على البل

 وأهدايها الفرعية. 2020-2016فترة لوأهداف الخطة االستراتيجية للمعهد ل و سالة
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ملخص  :تشمل مدعمة بثالث وثائق أخرى 2030-2021لفترة لوقد تم بالفعل إعداد مشروع الخطة االستراتيجية للمعهد 

الخطة  ستراتيجية وخا اةاالوبطاقة األداء المتوازن للخطة  2030-2021فترة لل الستراتيجية للمعهدمشروع الخطة ا

 االستراتيجية للمعهد.

III .صفات والمقاييس للدول اإلسالميةاألنشطة الفنية لمجالس معهد الموا 
 

 (SMCأ. مجلس إدارة التقييس )
 

، بصفته هيئة متخصصة لوضع األنشطة المستقبلية للجان الفنية ومتابعة أدائها يي مختلف (SMC) لتقييسإدا ة ا عقد مجلس

يي إسطنبول، الجمهو ية التركية. وترأس  )نيسان( 2019أبريل  07يع المواصفات الجا ية، اجتماعه الثاني بتا يخ مشا 

، الذي يوضه سعادة السيد (PSQCA) باكستانية للمواصفات ومراقبة الجودةاالجتماع السيد خالد أحمد بابالني، مدير الهيئة ال

األعضاء  الدولية، و ئيس مجلس إدا ة التقييس. وشا ك يي االجتماع مندوبو عبد العليم مامون، المدير العام للهيئة الباكستان

 المملكة العربية السعودية وتركيا(.يي مجلس إدا ة التقييس )الكاميرون وإيران والعراق واأل دن وباكستان و

ايا المستحضرات الصيدالنية الحالل واللجنة ضقب الخاصة 16اللجنة الفنية ) لجنتين ينيتين جديدتين يلتشكاالجتماع، تم وخالل 

 .11و  6و  4للجان الفنية   ؤساء، كما تم أيضا تعيين حرف اليدويةالب الخاصة 17الفنية 

أمانة مجلس إدا ة التقييس إعداد تقرير من وناقش أعضاء مجلس إدا ة التقييس كذلك اإلجراءات المتعلقة باللجان الفنية والبوا 

 يي المعهد. أنشطة التقييس إدا ة وحوكمةلتحسين  الطرق المختلفة للنظر يي 

 الوا دة من الدولوتمت مراجعة وثيقة المبادئ التوجيهية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية بناء على التعليقات 

وصياغة  هيكلة: قواعد 2لعمل الفني، والجزء ا: إجراءات 1األعضاء واإلصدا  الثاني من وثيقة المبادئ التوجيهية )الجزء 

ونشرها من على هذه الوثائق  الموايقة(. وتمت منظمة التعاون اإلسالمي / معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالميةوثائق 

وقع اإللكتروني للمعهد ودخلت حيز األمانة العامة، وتم توزيعها على جميع الدول األعضاء يي المعهد ونشرها على المقبل 

 ي عمل اللجان الفنية للمعهد.االستخدام ي

 (TCب. اللجان الفنية )

تقع مسؤولية وضع المشا يع المتعلقة بمواصفات منظمة التعاون اإلسالمي/ معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية وباقي 

 (.TCsن الفنية )إدا تها على عاتق اللجاوالمشا يع ذات الطابع الفني 

 

( SMIIC/CCAتقييم المطابقة التابعة للمعهد ) بمواصفاتهذه السنة اللجان الفنية واللجنة المعنية أسفرت الجهود التي بذلتها و

 مشروعا متنوعا 65جموعه اللجان الفنية على ما م عملتحيث تطوير مواصفات جديدة، ونتيجة لذلك ن م جدا  مثمرة  عن نتائج

)أ بعة عشر( مشروعا آخر يي مرحلة المسودة النهائية  14، و (DS) ( منها يي مرحلة مشروع مواصفةةعشر )سبع 17و 

 عشرة( مواصفة. ة)ثالث 13، بينما تم نشر (FDS) للمواصفة

 

 - OIC/SMIIC 9:2019المواصفة نشر  2019 (كانون األول)ديسمبر 21وبالنسبة لقطاع السياحة الحالل، تم يي تا يخ 

 متطلبات عامة. -خدمات السياحة الحالل 

 

 الحاللب الخاصةالتالية منظمة التعاون اإلسالمي/ معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  مواصفات سلسلة كما خضعت

 :2019من عام )تموز( لمراجعة وتم نشرها يي شهر يوليو إلى ا

1.  OIC/SMIIC 1:2019 - المتطلبات العامة لألغذية الحالل 

2. OIC/SMIIC 2:2019 -  حة لشهادات الحاللالجهات المانمتطلبات  –تقييم المطابقة 

3. OIC/SMIIC 3:2019 -  ة هيئات تقييم المطابقاالعتماد الحالل القائمة على اعتماد ات هيئ متطلبات -تقييم المطابقة

 الحالل

 .ديي المعه دولة عضو 20يي أكثر من  مواصفات األغذية الحالل حيز التنفيذ يعليا    سلسلةوقد دخلت 

 

واصفات والمقاييس سالمي/ معهد الممنظمة التعاون اإلمواصفة من مواصفات  12المعهد  ، نشر2020و  2019وخالل عامي 

من عملية تطوير المواصفات  العالقةمنها متعلقة بقضايا الحالل، وذلك بعد انتهاء اللجان الفنية للمعهد ذات  7، للدول اإلسالمية 

 جرتها:أالتي 
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 OIC/SMIIC 6:2019 - المواصفة متطلبات خاصة لتطبيق (OIC/SMIIC 1)  التي يتم ييها يي األماكن

  .تحضير األاعمة والمشروبات الحالل وتخزينها وتقديمها

 OIC/SMIIC 9:2019 -   بات عامةلمتط -خدمات السياحة الحالل.  

 OIC/SMIIC 10:2019 - ( الزعفرانCrocus sativus L. )-  االختبا  وارقالمواصفات. 

 OIC/SMIIC 11:2020  -   االختبا  وارقالمواصفات  -التمو.  

 OIC/SMIIC 15:2020 - االختبا  وارقالمواصفات  -ية االستعمال حفاظات األافال أحاد.  

 OIC/SMIIC 16:2020 -  االختبا  وارقالمواصفات  -الفوا الصحية أحادية االستعمال. 

 OIC/SMIIC 20:2020 -  المتطلبات العامة للذهب المكر  - الثمينةالمعادن. 

 OIC/SMIIC 24:2020 -  الكيميائية المضاية األخرى إلى المتطلبات العامة للمضايات الغذائية والمواد

 .حالللاألغذية ا

 OIC/SMIIC 33:2020 -  الحاللمنتجات لل نظام إصدا الشهاداتعلى مثال  –تقييم المطابقة.  

 OIC/SMIIC 34:2020 -  المشا كينلأليراد  لمانحة للشهاداتاالمتطلبات العامة للهيئات  -تقييم المطابقة 

 .ة المتعلقة بالحالليي األنشط

 OIC/SMIIC 35:2020 - العامة لكفاءة المختبرات القائمة على االختبا ات المتطلبات  -قة تقييم المطاب

 .المتعلقة بالحالل

 OIC/SMIIC 36:2020 –  الكفاءة ألغراض الحالل اتالمتطلبات العامة الختبا  -المطابقة تقييم. 

 تطوير المواصفات ويقا  بالتعاون اإلسالمي مة منظيي الهيئة المختصة الوحيدة يس للدول اإلسالمية اصفات والمقايويعد معهد الم

لالحتياجات القائمة يي المنطقة، ومواصفات منظمة التعاون اإلسالمي/ معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية المتعلقة 

ي الدول األعضاء يومساهمة مختلف  الوحيدة من نوعها يي العالم، وثمة حرص شديد على مشا كةالمواصفات ل هي بالحال

( يي عملية تطوير هذه المواصفات، وهو األمر الذي يساهم يي IIFAمنظمة التعاون اإلسالمي ومجمع الفقه اإلسالمي الدولي )

 الموثوقية واالحترايية ليتم اعتمادها على مستوى العالم. تطوير مواصفات بخصوص الحالل على أعلى مستوى من

بالسياحة والخدمات  الخاصة 5ستراتيجية الكومسيك، عملت اللجنة الفنية ق بالسياحة من االتعاون المتعل ويي إاا  مجال

المتعلقة بخدمات ة يمنظمة التعاون اإلسالمي/ معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمالمتعلقة بها على تطوير مواصفة 

. ومن شأن االعتماد الموحد للمواصفة المتعلقة بخدمات 2019 ل(األو كانون) ديسمبر 21السياحة الحالل، وقد نشرت بتا يخ 

 لسياحة الحالل أن يساهم بصو ة كبيرة يي الوصول إلى قطاع سياحي مستدام.ا

 

 (MC) المقاييسج. مجلس 
 

ة على مستوى التعاون ييما ( بدو  الجهاز التنفيذي لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالميMC) المقاييس يضطلع مجلس

 ةوالقانوني ةالعلمي المقاييسالتعاون إجراء أنشطة يي مجال  يي الدول اإلسالمية. ويشمل هذاللمقاييس بين الهيئات الوانية 

ة، وتنفيذ وصيانة ونشر كذلك يي إجراء األنشطة الالزمة لدعم تطوير البنية التحتية للجود المقاييسمجلس  . ويشا كةوالصناعي

ة ونقل المعا ف والبحث لمترولوجيا يي مجال الكيمياء، وتنفيذ نظم إدا ة الجودمواصفات القياس يي الكميات الفيزيائية وا

 ء.اوالتطوير يي هذا المجال يي البلدان األعض

 

قوجه ايلي، تركيا، وشهد  -يي مدينة غبزي  2020 )كانون الثاني( يناير 29-28اجتماعه السابع بتا يخ  المقاييسوعقد مجلس 

 من الدول األعضاء. 19مندوبا من  40مشا كة 

 

 وغطى جدول أعمال هذا االجتماع البنود التالية:

 والمقاييس للدول اإلسالمية المواصفاتبع لمعهد تالا المقاييستعلقة بمجلس آخر التطو ات الم. 

 ل يي الدول األعضاءاألنشطة المتعلقة بالحال. 

 آخر التطو ات على مستوى الهيئات الوانية للمقاييس يي الدول األعضاء. 

  فترة لقد ات ونقل المعا ف لاللبناء  سالميةوالمقاييس للدول اإل المواصفاتالتابع لمعهد  مقاييسالبرنامج مجلس

2020-2021. 

 

كل  ستعملالتابع للمعهد لبناء القد ات الفنية، بحيث  قاييسالم يبية متعلقة ببرنامج مجلس خطة تد المقاييسمجلس  وضعوقد 

زيز البنية التحتية . وتغطي جهود تعوى هذا التد يبمن تركيا والمملكة العربية السعودية والبوسنة والهرسك على تقديم محت

لتجا ة، والنقل واالتصاالت، ا والتي تشمل:لوا دة يي استراتيجية الكومسيك، للمقاييس خمس مجاالت من مجاالت التعاون ا

 والسياحة، والز اعة، والقضاء على الفقر.
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 (ACد. مجلس االعتماد )
 

مستوى الدول األعضاء يي  نظام لالعتماد على إنشاءإلى  الهاديةاألنشطة  تنفيذالجهاز المسؤول عن ( هو ACمجلس االعتماد )

الوعي  وزيادةنظام متين لالعتماد على صعيد دول المنظمة  إلنشاءمنظمة التعاون اإلسالمي. يهو مسؤول عن دعم اإلجراءات 

التعاون اإلسالمي/ مواصفات منظمة  بخصوص مفهوم االعتماد يي هذه الدول. ومن مسؤوليات مجلس االعتماد أيضا تنفيذ

 معهد المواصفات والمقاييس لدول اإلسالمية المتعلقة باالعتماد يضال عن إجراء أنشطة تقييم األقران.

 

 27-26مواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، الذي عقد خالل يترة شهد االجتماع الثالث إلدا ة مجلس االعتماد التابع لمعهد ال

بالحوكمة  المتعلقةإلعداد الوثيقة التي ستتضمن القواعد واإلجراءات  (TFGمهام خاص ) تشكيل يريق، 2019 )آب( أغسطس

ترح سعادة الدكتو  سعد القصابي يي الوثيقة المذكو ة الهيكل وكل التفاصيل المتصلة باآللية، واستعراض وإد اج مقإدا ة و

منظمة التعاون اإلسالمي وعلى أساس قرا ات مجلس وز اء خا جية الدول  ميثاقللمبادئ التالية وبما يتماشى مع  ويقا  

 األعضاء يي منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة:
 

 طبيقات المواد ذات الصلة من تل ويقا   مهيكال  ماد المطابقة الحالل كل هيكل عامل يي نظام تقييم/ اعت يجب أن يكون

 اييس للدول اإلسالمية.معهد المواصفات والمقالنظام األساسي ل

 اتفاقيات االعتراف  وتوقيعتشجيع أجهزة االعتماد الوانية على إاالق أنشطة خاصة بتقييم االعتماد الحالل  ينبغي

 ( بعد الخضوع لتقييم النظراء واعتبا ها هيئات ذات كفاءة.MLA/MRA) تعدد األارافم

 الحالل.العتماد  عالمي واحدهيكل  ويجب أن يكون هناكازدواجية الجهود  ينبغي تفادي 

 معهد المواصفات ينبغي على كل كيان عامل يي مجال االعتماد الحالل استخدام مواصفات منظمة التعاون اإلسالمي /

 والمقاييس للدول اإلسالمية.

 

( الخاصة بمجلس االعتماد التابع للمعهد خالل االجتماع التاسع ToRات )تمت المصادقة على وثيقة االختصاصات والصالحي

 .2019 )تشرين الثاني( نويمبر 04إدا ة المعهد الذي عقد بتا يخ عشر لمجلس 

 

المنبثق عن مجلس االعتماد التابع لمعهد المواصفات والمقاييس للدول  (TFGالخاص )لفريق المهام عقد االجتماع األول 

مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. واتفق أعضاء يريق المهام  يي 2019 )تشرين الثاني( نويمبر 02تا يخ اإلسالمية ب

 للشروا التالية: ويقا   مهييسيتم تقص على المقترح من حيث المبدأ الخا
 

 " مقدما   " وسيعتبر مقترحا  حالل لمنظمة التعاون اإلسالميالبنية التحتية العالمية لجودة ال تغيير اسم المقترح ليصبح 

إلى قرا ات مجلس وز اء خا جية الدول  مقترح استنادايتم تطوير الومن ارف مجلس االعتماد التابع للمعهد. 

 الصلة،األعضاء يي منظمة التعاون اإلسالمي ذات 

  النظام األساسي لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية وتقرير "منتدى الجهات المعنية لمنظمة التعاون

العامة للمنظمة يي جدة،  الحالل" الذي استضايته األمانةألغذية لموحدة المواصفات واإلغجراءات الاإلسالمي بشأن 

 العالقةعن القرا ات ذات  ، يضال  2015 نون الثاني(ا)ك ديسمبر 10-09بية السعودية، خالل يترة المملكة العر

 ( التابع للمعهد.ACاد )الصاد ة عن مجلس إدا ة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ومجلس االعتم

 يي وثيقة محدد " كما هو نعيّ أو هيكل م محددة ئةهيأن تكون المنظمة الجامعة على الهرم يي المقترح " يجب

 ( الخاصة بمجلس االعتماد التابع للمعهد.ToRاالختصاصات والصالحيات )

 لبنية ا يييقط عهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية مواصفات منظمة التعاون اإلسالمي/ م يجب استخدام

 .المقترحة لجودة الحالل لمنظمة التعاون اإلسالميالتحتية العالمية 

 

يي مدينة الرياض، المملكة العربية  2020 شباا()يبراير 02بتا يخ ( TFGعقد االجتماع الثاني لفريق المهام الخاص )

" ة التعاون اإلسالميالبنية التحتية العالمية المقترحة لجودة الحالل لمنظمالمهام الخاص وثيقة "ا السعودية. و اجع أعضاء يريق

 للنظر ييها. ةل االسالميمقاييس للدومعهد المواصفات والالعشرين لمجلس إدا ة  يي االجتماع تقديمهاليتم واعتمدوها 

 

IV  .أنشطة أخرى 
 

i)  رقم  المقاييس للدول اإلسالميةمنظمة التعاون اإلسالمي/ معهد المواصفات وبمواصفة التدريب على األساسيات المتعلقة

 إسطنبول - 2019 (OIC/SMIIC 1) اللبالمتطلبات العامة لألغذدية الح الخاصة 1
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بمواصفة منظمة التعاون اإلسالمي/ معهد المواصفات والمقاييس للدول تم تنظيم تد يب بخصوص األساسيات المتعلقة 

)تشرين  أكتوبر 01يي مدينة إسطنبول بتا يخ  (OIC/SMIIC 1) الحاللألغذية العامة لالمتطلبات بالخاصة  1اإلسالمية  قم 

مندوبا من أيغانستان وجيبوتي والغابون وغامبيا والعراق وليبيا والمغرب وباكستان وقطر  28، وشهد مشا كة 2019 األول(

 و ينام وتونس وتركيا وأوزبكستان.والسنغال وس

 

مواصفة منظمة التعاون اإلسالمي/ معهد ة بخصوص الالزميهدف هذا البرنامج التد يبي إلى تويير المعا ف األساسية 

( ويشجع على OIC/SMIIC 1)  ألغذدية الحاللبالمتطلبات العامة لالخاصة  1المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  قم 

ى المنظمة وعلى الصعيد الدولي من خالل دعم عمليات اعتماد واستخدام مواصفات الحالل المعتمدة على مستومة ئموا

. وتضمن البرنامج جزئين بالحاللالخاصة منظمة التعاون اإلسالمي/ معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  فاتمواص

 :أساسيين

 

منظمة التعاون اإلسالمي/ معهد المواصفات والمقاييس للدول فات مواصماد واستخدام : مدخل إلى كل ما يتعلق باعت1الجزء 

المجال بخصوص إجراءات اعتماد وتنفيذ واستخدام  هذا خبراء يي يقدمه تمهيديا   ، ويتضمن تد يبا  اإلسالمية الخاصة بالحالل

، مع بالحاللمنظمة التعاون اإلسالمي/ معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية الخاصة ات من مواصف مواصفات ثالث

 ت والمقاييس للدول اإلسالمية وعمل لجانه الفنية.الخاص بمعهد المواصفا تقديم تد يب بشأن نظام المعلومات

 

الخاصة بالمتطلبات العامة  1معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  قم  مواصفة منظمة التعاون اإلسالمي/: 2الجزء 

 شأن التد يب على األساسيات المتعلقة باألغذية الحالل.ب (OIC/SMIIC 1:2019) لألغذدية الحالل

 

 تبا  وتم منح شهادات للمشا كين الناجحين.تمت الدو ات التد يبية بإجراء اخواخت

 

ة الدولية لتمويل بدعم من المؤسسة اإلسالميالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية انت الدو ة التد يبية من تنظيم معهد وك

عاون هزة المتخصصة من أجهزة منظمة الت، وهو واحد من األج(IsDB) ( التابعة للبنك اإلسالمي للتنميةITFCالتجا ة )

 اإلسالمي.

 

ii.  برنامج تدريبي حول األغذية الحالل- MRC FI: 
 

يي األغذية المعالجة  خنازيرللسيعقد البرنامج التد يبي حول األغذية الحالل بخصوص الكشف عن الحمض النووي 

قوجه ايلي، الجمهو ية التركية، وذلك  -يي مدينة غبزي  2019 )تشرين األول( أكتوبر 25-21والمضايات الغذائية بتا يخ 

يتمثل الهدف من هذا و(. TUBITAK MAMالتنسيق مع مركز مرمرة لألبحاث التابع لمجلس البحث العلمي والتكنولوجي )ب

ية المعالجة والمضايات يي األغذ للخنازيرد يبي يي تويير التد يب المختبري الالزم للكشف عن الحمض النووي البرنامج الت

 الغذائية.

 

iii .( القمة العالمية للحاللWHS لعام )معرض منتجات الحالل السابع و 2019 

 

 )تشرين الثاني( نويمبر 28الممتدة بين تحت  عاية  ئاسة الجمهو ية التركية، استضايت مدينة إسطنبول التركية خالل الفترة 

ال ، وهي يعالية مرموقة على المستوى العالمي يي مج(WHS) لحالللالعالمية  القمة 2019عام  )كانون األول( ديسمبر 01و 

ل، وقد تزامنت القمة مع حالل لكونها تمثل يرصة مهمة يجتمع من خاللها متحدثون با زون وجهات مهمة ياعلة يي هذا المجاال

 متحدثين با زين يي المجاالت التالية:هذه القمة استضايت الحالل. ومنجات تنظيم الدو ة السابعة لمعرض 
 

 .تحضرات الصيدالنية(ميل والمسالمجال العلمي )األغذية ومواد التج .1

 .السياحة الحالل .2

 .المالية اإلسالمية .3

 .توحيد المقاييس .4

 

بالتنسيق مع معهد المواصفات  Discovery Eventsمؤسسة  قبللحالل من لللقمة العالمية  2019 عام تنظيم دو ة وقد تم

شعا  "منتجات الحالل لجميع األجيال:  ، وذلك تحت(ICDT) ةوالمقاييس للدول اإلسالمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجا 

 أهمية األسرة والشباب".
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 ئاسة الجمهو ية التركية، نظم معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية  تحت  عاية

لحالل"، لمة العالمية الخامسة تجات الحالل" و"الق( "الدو ة السابعة لمعرض منظمة التعاون اإلسالمي لمنICDTالتجا ة )

 .2019 انون األول()ك ديسمبر 01و  )تشرين الثاني(نويمبر 28رة الممتدة بين وذلك يي مدينة إسطنبول خالل الفت

 

لمشا كين وشكل هذا المعرض يرصة التقى من خاللها عدد من الجهات البا زة الفاعلة يي قطاع الحالل وشهد عرض أ وقة 

اية إلى ذلك، بلغ عدد زوا  ن اإلسالمي والبعض اآلخر ليس كذلك. وباإلضبلدا بعضها أعضاء يي منظمة التعاو 36من 

 بلدا. 94زائر من  35000المعرض قرابة 

 

الشركات التي تنتج منتجات ويق مواصفات الحالل. وجسدت الدو ة السابعة لمعرض بعض وقد شا ك يي المعرض أيضا 

لحد األقصى من الشركات لعرض منتجاتها وخدماتها وتحقيق ا التعاون اإلسالمي لمنتجات الحالل يرصة يريدة أماممنظمة 

عوائد الصاد ات استجابة لمتطلبات أسواق الحالل الناشئة. وبالتزامن مع الدو ة السابعة لمعرض منظمة التعاون اإلسالمي 

ع األجيال: أهمية األسرة والشباب" لحالل تحت شعا  "منتجات الحالل لجميلمسة لمنتجات الحالل، تم تنظيم القمة العالمية الخا

القمة مشا كة متحدثين با زين عاملين  تمن الفعاليات المهمة يي مجال الحالل، وشهدت المؤتمرات التي تخللت يعاليا بصفتها

تجميل والسياحة والمالية اإلسالمية والمنسوجات يي المجاالت الفرعية لقطاع الحالل مثل مجال األغذية ومستحضرات ال

 زياء المحتشمة ...إلخ.واأل

 

كلمته الترحيبية خالل الجلسة  ،السيد إحسان أويوت، األمين العام لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالميةوقد ألقى سعادة 

إلقاء م بعدها استمرت باقي جلسات القمة التي شهدت االيتتاحية للقمة و حب من خاللها بالمتحدثين والمشا كين المحترمين. ث

عرض تعريفي بمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  تقديمد تم أيضا جموعة من الكلمات والعروض التقديمية. وقم

 غطى بعض الجوانب المتعلقة بأنشطة المعهد ومواصفات الحالل.
 

 وييما يلي برنامج الجلسات:

 

 .حالللجودة ال للبنية التحتيةصلة القضايا ذات الولى: التقييس والجلسة األ

 .الحاللصناعة واالعتماد يي مجال  شهادات المطابقةالجلسة الثانية: 

 .الجلسة الثالثة: مؤتمر الخدمات المصريية والمالية اإلسالمية

 .: السياحة الحالل ونمط الحياة القائم على الحاللالجلسة الرابعة

 .القطاع ن ييالجلسة الخامسة: السياحة الحالل والمهنيي

 .السادسة: نمط الحياة القائم على الحالل: الحالل لجميع األجيالالجلسة 

 .الجلسة السابعة: نمط الحياة القائم على الحالل: الحالل يي الحياة اليومية

 األغذية الحالل والتحديات الجديدة المتعلقة بها.الجلسة الثامنة: 

 .التجميل وأساليب االختبا  الحاللات الصيدالنية ومواد الجلسة التاسعة: الحالل و الصحة: المستحضر

 

viiشروع . مCOMCEC PCM 2018-SMIIC-599   في إطار مشروع الكومسيك لتمويل المشاريع 
 

ع الكومسيك لتمويل المنجز يي إاا  مشرو ( COMCEC PCM 2018-SMIIC-599 )المشروع انتهى المعهد من تنفيذ 

الوعي  يادةزلحالل يي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي" بهدف المشا يع حول موضوع "الريع من مستوى الوعي العام بقضايا ا

ستهدف المشروع مختلف يئات المجتمع، بما يي ذلك األافال والشباب والكبا . ومن بموضوع الحالل يي بلدان المنظمة، وي

 قصيرة.اليالم األمصو ة وإنتاج القصص الافال وألااعتمدها المشروع لتحقيق أهدايه نشر كتب الوسائل التي 

 

viii  شروع مCOMCEC PCM 2019-SMIIC-727  ل المشاريعفي إطار مشروع الكومسيك لتموي 

 

لقة بمواصفات الحالل الخاصة بمنظمة سينظم معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية تد يبا بخصوص األساسيات المتع

)تشرين  أكتوبر 29-27لصالح منطقة أيريقيا خالل يترة  معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالميةالتعاون اإلسالمي/ 

تجا ي لجنة منظمة التعاون اإلسالمي الدائمة للتعاون االقتصادي وال قبلل، وهذا التد يب ممول من غايي السن 2020 ول(األ

)الكومسيك( يي إاا  مشروع "تد يب بخصوص األساسيات المتعلقة بمواصفات الحالل الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي/ 

 معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية.

 

منظمة وعلى الصعيد الدولي من مواصفات الحالل المعتمدة على مستوى ال وائمةم يعتشج إلىذا البرنامج التد يبي هويهدف 

تعاون اإلسالمي/ معهد المواصفات والمقاييس للدول بمنظمة الواستخدام مواصفات الحالل الخاصة  اعتمادخالل دعم 

واستخدام  وتطبيق يتبن. ويهدف البرنامج أيضا إلى إاالع ممثلي الدول األعضاء يي المنظمة/ المعهد على إجراءات اإلسالمية



 8/  8الصفحة  السادس والثالثين للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيكجتماع الإلى امقدم تقرير معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 

الخاصة  المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية منظمة التعاون اإلسالمي/ معهد من مواصفاتمواصفات  الثسلسلة من ث

بمعهد المواصفات والمقاييس للدول  ، مع تقديم تد يب بخصوص األساسيات المتعلقة بنظام المعلومات الخاصباألغذية الحالل

 اإلسالمية وعمل لجانه الفنية وتدقيق الحسابات.

 

 امج:وييما يلي المخرجات المتوقعة لهذا البرن

 

 معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية تد يبا بخصوص ما يلي:يي  يتلقى ممثلو الدول األعضاء -

 

 تعاون اإلسالمي/ معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالميةمنظمة الاعتماد وتنفيذ واستخدام مواصفات  (أ

 الثالث الخاصة باألغذية الحالل،

جانه الفنية قاييس للدول اإلسالمية وعمل لوالممدخل إلى نظام المعلومات الخاص بمعهد المواصفات  (ب

 ومراحل تطوير المواصفات،

 الحالل وسوق الحالل الراهن، (ج

مة العاالمتطلبات  – OIC/SMIIC 1: 2019بخصوص المتطلبات العامة للمواصفة  لتأسيسيةاالمعرية  (د

 .ة الحالللألغذي

بات الجهات المانحة لشهادات متطل -تقييم المطابقة  - OIC/SMIIC 2:2019مدخل إلى المواصفة  (ه

هيئات االعتماد الحالل القائمة  متطلبات -م المطابقة تقيي - OIC/SMIIC 3:2019، والمواصفة الحالل

 ة الحاللهيئات تقييم المطابقماد على اعت

 

 على شهادة يي حالة االلتزام بكل عناصر التد يب. سيحصل المتد بون أيضا   -

 

منظمة التعاون اإلسالمي/ مواصفات  دد الدول األعضاء يي منظمة التعاون اإلسالمي التي تعتمد أو تستخدمسيرتفع ع -

بين  التجا ة البينية الخاصة باألغذية الحالل، وهذا ما من شأنه أن يسهل  المقاييس للدول اإلسالميةات ومعهد المواصف

 األعضاء يي منظمة التعاون اإلسالمي. الدول

 

 .19-بسبب تفشي جائحة كوييد 2021 مإلى عاهذا التد يب . تم تأجيل أيامثالثة  لمدةالتد يبي  هذا البرنامج دسيعق

 


