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 مقدمة

  لجة  يجييعرض هذا التقرير ملخصا لألنشط  التي أجراها معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي  في إطاة تةفيذ استرات

مةظم  التعاون اإلسالمي الدائم  للتعاون االقتصادي والتجاةي )كوملي (، ويقدّم للدوة  الوااةي  الاامة  والااليي  للووملي  

 .2022نوفمبر  29-26خالل فتر   فى اسطةبولالتي م  المقرة عقدها 

يا  م  أجل تةفيذ مضامي  مجاالت التعاون التي الحا واتلمت الفتر  الزمةي  التي يغطيها هذا التقرير بمواصل  المعهد لجهوده

حددها الووملي ، السيما ما يتعلق مةها بتعزيز العالقات التجاةي  فيما بي  البلدان األعضاء في مةظم  التعاون اإلسالمي. 

مواصفات والمقاييس  : الوتتخذ أنشط  المعهد أوجها متعدد  وتغطي األعمد  الرئيلي  التي تقوم عليها الهياكل األساسي  للجود

 واالعتماد.

إن توحيد المواصفات والمقاييس وأساليب االعتماد م  األموة الحيوي  والضروةي  للتلريع م  وتير  تةمي  االقتصادات في 

العالم اإلسالمي، ويمو  م  خالل ذل  تعزيز ملتويات التفاهم المشترك في كل البلدان األعضاء. فم  شأن وضع إطاة موحد 

فات والمقاييس وأساليب االعتماد أن يرفع الحواجز التي تعيق اللير الطبيعي للعالقات التجاةي  ويلاهم في تيلير لمواصل

 التجاة  فيما بي  الدول األعضاء في مةظم  التعاون اإلسالمي وكل بلدان العالم.

ت الموحد  التي تشتد الحاج  إليها في واصفاواصل معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي  عمل  المتمال في تطوير الم

)خملي ( مواصف  )مواصفات مةظم  التعاون اإلسالمي/ معهد المواصفات والمقاييس  50بلدان المةظم ، وقد نشر لحد اآلن 

 اصفاتبالمو)سبع عشر ( لجة  فةي  إلى جانب اللجة  المعةي   17مةها متعلق  بقضايا الحالل. وتعمل  17للدول اإلسالمي (، 

مواصف   57( بول فعالي  على تطوير CCAالمتعلق  بتقييم المطابق  التابع  لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي  )

جديد  كلها في الوقت الراه  في مرحل  المشروع، وم  بيةها مواصف  المةظم / المعهد المتعلق  باللياح  الحالل التي نشرت 

نظام إداة  سالسل التوةيد المراعي  لمواصفات  - OIC/SMIIC 17-1:2020واصف  ، والم2019في شهر ديلمبر م  عام 

المتطلبات،  -نظام إداة  جود  الحالل  - OIC/SMIIC 18: 2021متطلبات عام ، والمواصف   -: الةقل 1الجزء  -الحالل 

. المواصف  2021في  ي نشرتالجيالتي  الصالح لألكل الحالل وأساليب الوشف الت - OIC/SMIIC 22والمواصف  

OIC/SMIIC 37 -  مبادئ توجيهي  عام ، والمواصف   -استخدام عظام وجلد وشعر الحيوانات  -المةتجات الحالل

OIC/SMIIC 47: 2022 -   التموة ألغراض صةاعي ، والمواصفOIC/SMIIC 51:2022 -  متطلبات متعلق  بإداة  نظام

 تي نشرت حدياا.حي  الاللالم  الصحي  ومراعا  األصول الص

برامج تدةيبي  بشأن مواصفات المةظم /  9، أجرى معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي  2021ومةذ شهر نوفمبر 

المعهد المتعلق  باللياح  الحالل بهدف التشجيع على االستخدام الموحد للمواصفات على صعيد بلدان مةظم  التعاون اإلسالمي. 

  الدوةات التدةيبي  التي تركز على اإللمام بمواصفات المةظم / المعهد ومتطلباتها وتةفيذها وفهمها فهما للل  مويةظم المعهد س

جيدا. وفي الوقت ذات ، تعةى هذه الدوةات التدةيبي  أيضا بتطوير المواصفات. وأدةج مشروع "الترويج الستخدام مواصفات 

س للدول اإلسالمي  في المةطق  اآلسيوي  والعربي " ضم  آلي  الووملي  لمقاييمةظم  التعاون اإلسالمي/ معهد المواصفات وا

 وقد تم إكمال . SMIIC-926-2021لتمويل المشاةيع تحت ةقم 

 Discovery Eventsتحت شعاة "عصر جديد وقواعد جديد : الحاج  إلى إنتاج واستهالك مةتجات الحالل"، نظمت مؤسل  

( ومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي ، تماشيا مع اتفاقي  إطاة ICDT  التجاة  )لتةمي بالتعاون مع المركز اإلسالمي

نوفمبر  28-25 ، التي تةظم سةويا، خالل فتر (WHS)للقم  العالمي  لمةتجات الحالل  التعاون بي  المؤسلتي ، الةلخ  اللابع 

الدوة  الاامة  لمعرض لتركي ؛ ونظمت بالتزام  مع وةي  ا، إسطةبول/ الجمه(ICC)ات في مركز إسطةبول للمؤتمر 2021

 (.2021نوفمبر  28-25مةظم  التعاون اإلسالمي لمةتجات الحالل )

وبالتزام  مع الةلخ  اللابع  للقم  العالمي  لمةتجات الحالل، نظمت الدوة  الاامة  لمعرض مةظم  التعاون اإلسالمي لمةتجات 

تبادل الخبرات والتجاةب بي  المشاةكي  ومجموع  م  الباحاي  والخبراء في جميع ريدا لالحالل، ووفر الحديان مةاخا ف

المجاالت التي تدخل ضم  نطاق تعريف الحالل )مال األغذي  والمشروبات الحالل، وملتحضرات التجميل والعةاي  الشخصي  

ي  اإلسالمي ، المةلوجات واألاياء والمالالحالل، واللياح  واإلقام  المراعي  لضوابط الحالل، والخدمات المصرفي  

 المحتشم ... إلخ(.

( التابع MCوفي الوقت ذات ، يواصل المعهد عمل  المتعلق ببةاء القدةات في مجال المقاييس، بحيث يخطط مجلس القياس )

م  الدوةات التدةيبي  عددا  ، نفذ مجلس القياس التابع للمعهد2021للمعهد إلجراء عدد م  البرامج التدةيبي . ومةذ شهر نوفمبر 

فعالي . وتغطي جهود تعزيز البةي  التحتي  للمقاييس خمس مجاالت م  مجاالت التعاون الواةد   26والةدوات بلغ في المجموع 

 في استراتيجي  الووملي ، ويتعلق األمر بالتجاة ، والةقل واالتصاالت، واللياح ، والزةاع ، والقضاء على الفقر.
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Iارة العليات اإلد. اجتماعا 

 (BODاجتماع مجلس اإلدارة )

عقد االجتماع الاالث والعشرون لمجلس إداة  معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي  بةجاح في مدية  الرياض، المملو  

 (.SASO، واستضافت  الهيئ  اللعودي  للمواصفات والمقاييس والجود  )2022ماةس  19العربي  اللعودي ، بتاةيخ 

بي، ةئيس مجلس إداة  معهد المواصفات والمقاييس للدول اجتماع مجلس اإلداة  سعاد  الدكتوة سعد ب  عامان القص وترأس

 دول  عضوا في مجلس اإلداة . 12اإلسالمي . وحضر االجتماع مةدوبون م  

األخير، وكان التقرير محط  داة وعرضت األمان  العام  تقريرها بشأن التطوةات واألنشط  التي أجريت مةذ اجتماع مجلس اإل

 ترحيب م  طرف أعضاء مجلس اإلداة .

وباإلضاف  إلى ذل ، شولت لجةتان هامتان )لجة  دائم  ولجة  خاص (، كما عي  أعضاء في المةاصب المعةي  في مجلس اإلداة  

 وأيضا مةصب األمي  العام الملاعد.

-2021والتقرير المرحلي بشأن خط  اللةتي  ) 2021الخاةجي لعام  مالي وخالل االجتماع، تم تقديم تقرير مدقق الحلابات ال

، وعرض ةؤساء مجالس/ 2030-2021( لتةفيذ الخط  االستراتيجي  لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي  لفتر  2022

اللةوي للمعهد لعام  تقريرلجان المعهد تقاةيرهم بخصوص أحدث التطوةات واألنشط . كما تمت المصادق  باإلجماع على ال

2021. 

 :2024-2022وعلى إير االنتخابات الخاص  باختياة ةئيس ونواب ةئيس مجلس إداة  المعهد لفتر  

 انتخبت المملو  العربي  اللعودي  ةئيلا لمجلس اإلداة ، -

 انتخبت الجمهوةي  التركي  لمةصب نائب ةئيس مجلس اإلداة  وعيةت ةئيلا للجة  المالي ، -

 بت جمهوةي  الواميرون لمةصب نائب ةئيس مجلس اإلداة  وعيةت ةئيلا للجة  االستراتيجي ،انتخ -

 (.SMC)عيةت ةئيلا لمجلس إداة  التقييس انتخبت جمهوةي  باكلتان اإلسالمي  لمةصب نائب ةئيس مجلس اإلداة  و -

 (GAاجتماع الجمعية العامة )

ول اإلسالمي  تمال التجمع اللةوي للدول األعضاء في المعهد بهدف مةاقش  س للدالجمعي  العام  لمعهد المواصفات والمقايي

 مجموع  م  القراةات والتقاةير والمشاةيع واتخاذ ما يلزم م  قراةات بشأنها.

ي ، في المدية  المةوة ، المملو  العربي  اللعود 2021نوفمبر  02وقد عقد االجتماع اللادس عشر للجمعي  العام  للمعهد يوم 

دول  عضوا في  29(. وحضر االجتماع مةدوبون م  SASOاستضافت  الهيئ  اللعودي  للمواصفات والمقاييس والجود  )و

المعهد ودولتان تتمتعان بصف  مراقب فضال ع  مةدوبي  م  جمهوةي  نيجيريا االتحادي ، باعتباةها عضوا جديدا في المعهد، 

( ومجمع الفق  GSOتقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي  )ئ  الوممالون ع  مةظم  التعاون اإلسالمي وهي

 (.IIFAاإلسالمي الدولي )

المتعلق  بتقييم المطابق  التابع  للمعهد  بالمواصفاتوم  أبرا ما تميز ب  االجتماع عرض ةؤساء مجالس المعهد واللجة  المعةي  

(SMIIC/CCA.لألنشط  الفةي  التي أجراها المعهد ) ت الجمعي  العام  على تقرير مدقق الحلابات المالي  الخاةجي وصادق

. كما تم 2022فضال ع  الملاهمات اإللزامي  اللةوي  للدول األعضاء في ميزاني  المعهد لعام  2022وميزاني  المعهد لعام 

 .2023-2021خالل اجتماع الجمعي  العام  تعيي  مدقق الحلابات المالي  الخاةجي لفتر  

( 13. وقد عيةت قائم  الدول األعضاء )2024-2022ل االجتماع كذل  عملي  انتخاب مجلس اإلداة  الجديد لفتر  رت خالجو

 :2024-2022في مجلس اإلداة  الواةد  أدناه مباشر  م  قبل الجمعي  العام  لفتر  

 جمهوةي  الواميرون .1

 جمهوةي  مصر العربي  .2

 جمهوةي  إيران اإلسالمي  .3

 راقجمهوةي  الع .4

 مملو  األةدني  الهاشمي ال .5

 ماليزيا .6

 المملو  المغربي  .7

 جمهوةي  باكلتان اإلسالمي  .8

 دول  فللطي  .9
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 المملو  العربي  اللعودي  .10

 جمهوةي  تونس .11

 الجمهوةي  التركي  )عضو دائم( .12

 اإلماةات العربي  المتحد  .13

 .2024-2022وقد أعيد انتخاب سعاد  الليد إحلان أوفوت أميةا عاما للمعهد لفتر  

، التي تتميز بصرام  االحتياطات وبذل جهود إضافي  في العمل، 19-ي ظل الظروف الصعب  التي تفرضها جائح  كوفيدوف

 شول اجتماع الجمعي  العام  فرص  عظيم  أمام األعضاء لالجتماع حضوةيا بعد عامي  م  العمل افتراضيا.

  القراةات واإلعالن ع  بداي  مرحل  جديد  ةفق  موع  موأسفر االجتماع ع  نتائج مامر  ومحفز  واتخذت خالل  مج

 الملؤولي  المةتخبي  حدياا واألجهز  المحدي .

II. األنشطة المتعلقة باالستراتيجية 

 2030-2021نظرة عامة وتنفيذ الخطة االستراتيجية لفترة 

( لتةفيذ الخط  2022-2021تي  )  اللةيعمل معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي  بول حيوي  على تةفيذ خط  فتر

مةذ المراحل المبور  العتمادها. واتخذت الخطوات الالام  للتخطيط للمبادةات  2030-2021االستراتيجي  للمعهد لفتر  

لتجليد هذه المبادةات  )عشرين( مشروعا 20االستراتيجي  والشروع في العمل عليها وإكمالها. وفي هذا الصدد، صمم المعهد 

 الواقع على أفضل نحو لتحقيق األهداف االستراتيجي .ى أةض عل

وفي مرحل  تةفيذ الخط ، أحرات األمان  العام  للمعهد نجاحا ملموسا على ملتوى تةفيذ مجموع  م  األنشط  التي ساهمت 

 ستراتيجي .اف االبصوة  كبير  في تحقيق مقاصد مؤشرات األداء الرئيلي  المحدد  لقياس معدل اإلنجاا على ملتوى األهد

III.  األنشطة الفنية لمجالس معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 

 (SMCأ. مجلس إدارة التقييس )

، بصفت  هيئ  متخصص ، بعملي  تطوير األنشط  الملتقبلي  للجان الفةي  ومتابع  أدائها (SMC)يضطلع مجلس إداة  التقييس 

 ي .في مختلف مشاةيع المواصفات الجاة

الل العام المةصرم، واصل مجلس إداة  التقييس عملي  تطوير األنشط  الملتقبلي  للجان الفةي  ومتابع  أدائها في مختلف وخ

 مشاةيع المواصفات الجاةي .

ي ف 2021أكتوبر  31وعقد االجتماع الرابع لمجلس إداة  التقييس التابع لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي  بتاةيخ 

 (.SASOية  المةوة ، المملو  العربي  اللعودي ، واستضافت  الهيئ  اللعودي  للمواصفات والمقاييس والجود  )المد

 في: 2022و 2021وتمالت أبرا مخرجات العمل الفةي لمجلس إداة  التقييس في 

   14 و 5و  3و  2و  1تعيي  ةؤساء اللجان الفةي. 

   7لجة  الفةي  طتها لوحولت جميع أنش 12حل اللجة  الفةي. 

    بشأن  17بشأن الملتحضرات الصيدالني  الحالل واللجة  الفةي   16موافق  ةؤساء اللجان الفةي  على ةئيلي اللجة  الفةي

 .الحرف اليدوي 

   مواد التجميل الحالل ومتعلقاتها للمملو  العربي  اللعودي  - 2إعاد  توكيل دوة أمان  اللجة  الفةي. 

، انتخبت الدول األعضاء التالي  أعضاء في مجلس إداة  التقييس التابع للمعهد 20/2021ة مجلس اإلداة  ةقم رالى قوبةاء ع

 :2024-2022لفتر  

 جمهوةي  الواميرون .1

 جمهوةي  مصر العربي  .2

 المملو  األةدني  الهاشمي  .3

 ماليزيا .4

 جمهوةي  باكلتان اإلسالمي  )الرئيس( .5

 المملو  العربي  اللعودي  .6

 تونس  ةيهوجم .7
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 الجمهوةي  التركي  .8

 اإلماةات العربي  المتحد  .9

خالل االجتماع الاالث  2024-2022وبعد انتخاب نواب ةئيس مجلس إداة  معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي  لفتر  

باكلتان  ي مهوةفي الرياض، المملو  العربي  اللعودي ، عيةت ج 2022ماةس  19والعشري  لمجلس اإلداة  الذي عقد في 

( SMCاإلسالمي ، باعتباةها واحد  م  الدول المةتخب  لمةصب نائب ةئيس مجلس اإلداة ، ةئيلا لمجلس إداة  التقييس )

 للفتر  ذاتها.

 (TCب. اللجان الفنية )

مي  وباقي الاإلستقع ملؤولي  وضع المشاةيع المتعلق  بمواصفات مةظم  التعاون اإلسالمي/ معهد المواصفات والمقاييس للدول 

 (.TCsالمشاةيع ذات الطابع الفةي وإداةتها على عاتق اللجان الفةي  )

وواصل معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي  عمل  المتمال في تطوير المواصفات الموحد  التي تشتد الحاج  إليها في 

عاون اإلسالمي/ معهد المواصفات والمقاييس لتم  ا)خملي ( مواصف  )مواصفات مةظ 50بلدان المةظم ، وقد نشر لحد اآلن 

 بالمواصفات)ست عشر ( لجة  فةي  إلى جانب اللجة  المعةي   16مةها متعلق  بقضايا الحالل. وتعمل  17للدول اإلسالمي (، 

 37ر م  أكاير ( بول فعالي  على تطوCCAالمتعلق  بتقييم المطابق  التابع  لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي  )

 مواصف  جديد  كلها في الوقت الراه  في مرحل  المشروع.

بدأت اجتماعات األسبوع العاشر للجان الفةي  للمعهد، المةعقد  افتراضيا، بمشاةك  خبراء م  جميع الدول األعضاء في المعهد 

 27طوال الفتر  الممتد  بي  ي  لفةحيث نظمت الجلل  االفتتاحي ، وتواصلت اجتماعات اللجان ا 2021سبتمبر  27بتاةيخ 

 .2021ديلمبر  08سبتمبر و 

لتلهيل عمل اللجان الفةي ، دأب معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي  على تةظيم أسبوعي  للجان الفةي  كل سة . وخالل 

ت جميع هذه اللجان عقديث ، تم تةظيم األسبوع الحادي عشر للجان الفةي  ح2022أكتوبر  21و  17الفتر  الممتد  بي  

اجتماعاتها. وكانت هذه الةلخ  األولى التي تةظم بالجمع بي  الحضوةي واالفتراضي على مدى اللةوات الاالث الماضي . 

مقترح مشروع جديد ليةضاف إلى مشاةيع  25دول  عضو. وقد تم إدةاج أكار م   24خبيرا م   425وحضر االجتماعات 

 عا القائم  والجاةي العمل عليها.شروم 37المواصف  البالغ عددها 

المتعلق  بتقييم المطابق  التابع  لمعهد المواصفات والمقاييس  بالمواصفاتونتيج  لذل ، وقعت اللجان الفةي  واللجة  المعةي  

 على فتر  اتلمت باإلنتاجي  م  حيث إعداد مواصفات جديد ، 2021( مةذ شهر نوفمبر SMIIC/CCAللدول اإلسالمي  )

)ايةا  12مشروعا متةوعا،  42الدعم الذي مةحت  اجتماعات أسابيع اللجان الفةي . واشتغلت اللجان الفةي  على ما مجموع  ل فضب

 (.DSعشر( مةها في مرحل  مشروع مواصف  )

للمعهد  ع ابلتوفيما يلي بعض م  مواصفات المةظم / المعهد المةشوة  أو في طوة الةشر التي طوةتها اللجان الفةي  المعةي  ا

  :2021مةذ شهر نوفمبر 

   المواصفOIC/SMIIC 18:2021 -  تم نشرها -المتطلبات  -نظام إداة  جود  الحالل. 

   المواصفOIC/SMIIC 22: 2021 -  تم  نشرها - االختباةوطرق الجيالتي  الصالح لألكل الحالل ـ المتطلبات. 

   المواصفOIC/SMIIC 27: 2022 - في طوة الةشر -الملتخدم  في الملاجد  ةلوج اللجادات الم. 

   المواصفOIC/SMIIC 37: 2022 -  مبادئ توجيهي   -استخدام عظام وجلد وشعر الحيوانات  -المةتجات الحالل

 .عام 

    المواصفOIC/SMIIC 47: 2022 -  التموة ألغراض صةاعي. 

   المواصفOIC/SMIIC 51:2022 -  المتطلبات –روالتطهيالصحي   الةظاف إداة  نظام. 

يعد معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي  الجهاا الوحيد في مةظوم  مةظم  التعاون اإلسالمي المتخصص في تطوير 

المواصفات وفقا لالحتياجات القائم  في المةطق ، ومواصفات المةظم / المعهد المتعلق  بالحالل هي الوحيد  م  نوعها في 

لاهم  مختلف الدول األعضاء في مةظم  التعاون اإلسالمي ومجمع الفق  اإلسالمي على مشاةك  وميم  حرص شديد الم، والع

( في عملي  تطوير هذه المواصفات، وهو األمر الذي يلاهم في تطوير مواصفات بخصوص الحالل على أعلى IIFAالدولي )

 ى العالم.ى ملتوملتوى م  المويوقي  واالحترافي  ليتم اعتمادها عل

اللياح  والخدمات المتعلق  بها المةدةج  في إطاة مجال التعاون المتعلق باللياح  م   - 5في الوقت الراه  اللجة  الفةي  مل وتع

 على تطوير: -استراتيجي  الووملي  

 .(SPA) مةتجات الصحي خدمات ال -اللياح  الحالل  - OIC/SMIIC 8المواصف   .1

 .المتطلبات -أنظم  إداة  األمان  -ر  المغامسياح    .2
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 (MCج. مجلس القياس )

( بدوة الجهاا التةفيذي لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي  على ملتوى التعاون فيما MCيضطلع مجلس القياس )

ييس العلمي والقانوني ل التقبي  الهيئات الوطةي  للتقييس في الدول اإلسالمي . ويشمل هذا التعاون إجراء أنشط  في مجا

س كذل  في إجراء األنشط  الالام  لدعم تطوير الهياكل األساسي  للجود ، وتةفيذ وصيان  صةاعي. ويشاةك مجلس القياوال

ونشر مواصفات القياس في الوميات الفيزيائي  والمترولوجيا في مجال الويمياء، وتةفيذ نظم إداة  الجود  ونقل المعاةف والبحث 

 األعضاء. في هذا المجال في البلدانتطوير وال

وفي مجال القياس، دأب مجلس القياس التابع للمعهد على العمل بول فعالي  لتقديم الدعم الالام على ملتوى بةاء القدةات في 

هذا ، واستضاف 2022مايو  16الدول األعضاء في المعهد. وعقد االجتماع العاشر لمجلس القياس التابع للمعهد بتاةيخ 

 TÜBİTAK)لبحث العلمي والتوةولوجي التركي اس التابع لمجلس امعهد والمعهد الوطةي للقيجتماع األمان  العام  للاال

UME) بلدا عضوا. وأعيد  20مةدوبا م   45، وهي المؤسل  التي تتولى ةئاس  مجلس القياس التابع للمعهد. وحضر االجتماع

يمي  نائبا لرئيس مجلس لمعهد، والدكتوة ايجاد دالا لمجلس القياس التابع لاش ةئيانتخاب األستاذ الملاعد مصطفى تشيتيةت

( وسيتم عرض المةصبي  على مجلس إداة  31.12.2024و  01.01.2022)الممتد  بي  تاةيخي  2024-2022القياس لفتر  

 المعهد للموافق  الةهائي .

هذا  ألماتي، كااخلتان. وخالل في 2022نوفمبر  29-28تر  خالل فوعقد االجتماع الحادي عشر لمجلس القياس التابع للمعهد 

بي  المختبرات، والمشروع الجديد البيةي   االجتماع، تم التطرق ألحدث التطوةات وسبل المضي قدما في عملي  المقاةنات 

دان س للبلحول ملود  المشروع بشأن البحث والتطوير، والتطوةات المتعلق  بملود  مشروع مركز التميز في مجال القيا

 (.EMCICاإلسالمي  )

 .2021ماةس  23وأدخلها حيز التةفيذ في  2023-2021أكمل مجلس القياس إعداد خط  عمل  اللةوي  

 دوةات تدةيبي  ودوةات لبةاء القدةات بشأن: 2023-2021وتغطي خط  عمل مجلس القياس لفتر  

 .دوة  تدةيبي ( 11تدةيب حول التقييس العلمي ) (أ

 .ت تدةيبي (دوةا 3لقانوني )قييس اتدةيب حول الت (ب

 .دوةات تدةيبي ( 7تدةيب متعلق بأنشط  الحالل ) (ج

 .دوةات تدةيبي ( 8تدةيب حول المعاير  ) (د

 .دوةات تدةيبي ( 3) الفةي   تدةيب حول اختباة الوفاء  (ه

 .برنامجا( 11العمل ) العمل المشترك، واالستشاةات، واألبحاث والتطوير، ووةش (و

، شرعت الهيئات الوطةي  للقياس الملتضيف  19-في تفشي جائح  كوفيد م المتمالحاء العالميع أنبحوم الوضع القائم في ج

لألنشط  في تةفيذ أنشط  التدةيب المخطط لها عبر اإلنترنت. تم التخطيط لتغطي  متطلبات الدوةات التدةيبي  م  قبل أعضاء 

 متطوعي .

  خالل التةليق بي  المعهد الوطةي للقياس م 2021بر شهر نوفم م  مةذويظهر الجدول أدناه جميع الدوةات التدةيبي  المةظ

، بصفت  الهيئ  الوطةي  للقياس التي تتولى ةئاس  (TÜBİTAK UME)لبحث العلمي والتوةولوجي التركي التابع لمجلس ا

 مجلس القياس التابع لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي ، واألمان  العام  للمعهد:

 التاريخ لقياسلوطنية لالهيئة ا تدريبلا

دوة  تدةيبي  حول مدخل إلى اإلحصاءات  .1
 التقليدي 

 2021نوفمبر  08 (IMBiHمعهد البوسة  والهرس  للقياس )

دوة  تدةيبي  حول مدخل إلى تقييم عدم  .2
 التيق  في القياس

 2021نوفمبر  10 (IMBiHمعهد البوسة  والهرس  للقياس )

م ، اييس العال المقدوة  تدةيبي  حو .3
 ات القياس، المعاير  والمصادق أساسي

 2021نوفمبر  15-16 (IMBiHمعهد البوسة  والهرس  للقياس )

دوة  تدةيبي  حول المفاهيم العام  المتعلق   .4
 بمقاييس الوتل 

 
 

( التابع NMCCالمركز الوطةي للقياس والمعاير  )
 للهيئ  اللعودي  للمواصفات والمقاييس والجود 

(SASO) 

 2021بر نوفم 17
 
 
 

دوة  تدةيبي  حول المفاهيم العام  المتعلق   .5
 بمقاييس الصالب 

( التابع NMCCالمركز الوطةي للقياس والمعاير  )
للهيئ  اللعودي  للمواصفات والمقاييس والجود  

(SASO) 
 2021نوفمبر  23

 دوة  تدةيبي  في مقاييس الضغط .6
( التابع NMCC) المركز الوطةي للقياس والمعاير 

لعودي  للمواصفات والمقاييس والجود  للهيئ  ال
 2021نوفمبر  24
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(SASO) 
دوة  تدةيبي  حول المتطلبات التقةي  للجه   .7

 المقدم  الختباة الوفاء 
المعهد الوطةي للقياس التابع لمجلس البحث العلمي 

 (TÜBİTAK UMEوالتوةولوجي التركي )
ديلمبر  23 - 22

2021 
لتيق  في لاب عدم احول ح وةش  عمل .8

 تحديد الوتل 
المعهد الوطةي للقياس التابع لمجلس البحث العلمي 

 (TÜBİTAK UMEوالتوةولوجي التركي )
 2021ديلمبر  27

وةش  عمل حول أجهز  قياس الضغط  .9
 التةاظري  والرقمي 

المعهد الوطةي للقياس التابع لمجلس البحث العلمي 
 (TÜBİTAK UMEوالتوةولوجي التركي )

 2021 ديلمبر 28

وةش  عمل حول حلاب عدم التيق  في  .10
 جهاا قياس القو 

المعهد الوطةي للقياس التابع لمجلس البحث العلمي 
 (TÜBİTAK UMEوالتوةولوجي التركي )

 2021ديلمبر  28

ندو  حول المشاةيع المشترك  المتعلق   .11
بالجوائح الملتقبلي  وتوةولوجيات 

 االستشعاة

بحث العلمي لمجلس ال اس التابعي للقيالمعهد الوطة
 (TÜBİTAK UMEوالتوةولوجي التركي )

 2022أبريل  14

ندو  حول تحول الدول األعضاء المدةج   .12
في الفئتي  الااني  والاالا  إلى فئ  م  دةج  

 أعلى

المعهد الوطةي للقياس التابع لمجلس البحث العلمي 
 (TÜBİTAK UMEوالتوةولوجي التركي )

 2022 أبريل 21

ع المشترك  المتعلق  المشاةي ندو  حول .13
بالجوائح الملتقبلي  وتوةولوجيات 

 االستشعاة

المعهد الوطةي للقياس التابع لمجلس البحث العلمي 
 (TÜBİTAK UMEوالتوةولوجي التركي )

 2022أبريل  14

ندو  حول تحول الدول األعضاء المدةج   .14
ةج  في الفئتي  الااني  والاالا  إلى فئ  م  د

 لىأع

ي للقياس التابع لمجلس البحث العلمي الوطة المعهد
 (TÜBİTAK UMEوالتوةولوجي التركي )

 2022أبريل  21

ندو  حول معلومات عام  بشأن المقاةنات  .15
 (ILCsبي  المختبرات )

المعهد الوطةي للقياس التابع لمجلس البحث العلمي  
 (TÜBİTAK UMEوالتوةولوجي التركي )

 2022أبريل  28

وتطبيقات  حول مبادئتدةيبي   دوة  .16
قياسات الترددات الالسلوي  والموجات 

 الدقيق 

( التابع NMCCالمركز الوطةي للقياس والمعاير  )
للهيئ  اللعودي  للمواصفات والمقاييس والجود  

(SASO) 

 2022مايو  09

دوة  تدةيبي  حول إنتاج المواد المرجعي   .17
 .ISO 17034وفق المواصف  

جلس البحث العلمي ي للقياس التابع لمالمعهد الوطة
 (TÜBİTAK UMEوالتوةولوجي التركي )

 2022مايو  18

دوة  تدةيبي  في معاير  أجهز  القياس غير  .18
 المتلف  )مقاييس اللماك (

المعهد الوطةي للقياس التابع لمجلس البحث العلمي 
 (TÜBİTAK UMEوالتوةولوجي التركي )

 2022مايو  23

ل تتبع الوقت والتطبيقات   تدةيبي  حودوة .19
 العملي  لمعاير  مذبذب الوواةتز

( التابع NMCCالمركز الوطةي للقياس والمعاير  )
للهيئ  اللعودي  للمواصفات والمقاييس والجود  

(SASO) 

 2022مايو  25

دوة  تدةيبي  حول معاير  أجهز  قياس  .20
 االهتزااات

ي البحث العلم المعهد الوطةي للقياس التابع لمجلس
 (TÜBİTAK UMEوالتوةولوجي التركي )

 2022يوليو  21

دوة  تدةيبي  حول معاير  موااي  الحراة   .21
 اإلشعاعي  بطريق  المقاةن  والجلم األسود

( التابع NMCCالمركز الوطةي للقياس والمعاير  )
للهيئ  اللعودي  للمواصفات والمقاييس والجود  

(SASO) 

 2022يوليو  25

لس القياس في المقاةنات تدةيبي  لمج دوة  .22
بي  المختبرات في المقاييس الفيزيائي  

 )اجتماع تمهيدي(

 2022أغلطس  11 (BSNالهيئ  الوطةي  للتقييس اإلندونيلي  )

دوة  تدةيبي  حول معاير  موااي  الحراة   .23
 بطريق  المقاةن 

( التابع NMCCالمركز الوطةي للقياس والمعاير  )
ت والمقاييس والجود  دي  للمواصفاللهيئ  اللعو

(SASO) 

 2022أغلطس  15

دوة  تدةيبي  لمجلس القياس التابع للمعهد  .24
حول استقراء عدم اليقي  في نطاقات/ 
الةطاقات الفرعي  م  نقط  األةجون 

 الااليي  إلى نقط  التجمد الفضي 

 2022سبتمبر  14 (BSNالهيئ  الوطةي  للتقييس اإلندونيلي  )
 

أساليب القياس المعتمد  تدةيبي  حول دوة   .25
على األحماض الةووي  لتحديد مةتجات لحم 

الخةزير في األغذي  والملتحضرات 
 الصيدالني  وملتحضرات التجميل.

المعهد الوطةي للقياس التابع لمجلس البحث العلمي 
 (TÜBİTAK UMEوالتوةولوجي التركي )

 2022سبتمبر  19
 

بطريق   معاير  أجهز  قياس الرطوب  .26
 اةن المق

( التابع NMCCالمركز الوطةي للقياس والمعاير  )
للهيئ  اللعودي  للمواصفات والمقاييس والجود  

(SASO) 

 2022سبتمبر  21
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بلبب الظروف التي يفرضها تفشي الجائح ، سيتواصل تقديم الدوةات التدةيبي  عبر اإلنترنت. وتغطي جهود تعزيز البةي  و

  مجاالت التعاون الواةد  في استراتيجي  الووملي ، ويتعلق األمر بالتجاة ، والةقل خمس مجاالت مالتحتي  للمقاييس 

 واالتصاالت، واللياح ، والزةاع ، والقضاء على الفقر.

 (ACد. مجلس االعتماد )

عضاء توى الدول األ( هو الجهاا الملؤول ع  إجراء األنشط  الرامي  إلى إحداث نظام لالعتماد على ملACمجلس االعتماد )

في مةظم  التعاون اإلسالمي. فهو ملؤول ع  دعم اإلجراءات التي تصب في اتجاه تشويل نظام متي  لالعتماد على صعيد دول 

المةظم  وأيضا إذكاء الوعي بخصوص مفهوم االعتماد في هذه الدول. وم  ملؤوليات مجلس االعتماد أيضا تةفيذ مواصفات 

 اصفات والمقاييس لدول اإلسالمي  المتعلق  باالعتماد فضال ع  إجراء أنشط  تقييم األقران.ي/ معهد المومةظم  التعاون اإلسالم

( الخاص  ToRصادق مجلس إداة  معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي  على وييق  االختصاصات والصالحيات )

ل التي طال انتظاةها لتصير فعال . وبعد أن اعتماد الحال ، وهذا ما ساهم في تلريع عملي 2019( عام ACبمجلس االعتماد )

انتهى مجلس االعتماد م  ترتيب كل ويائق  الداخلي ، شرع في دةاس  االقتراح الذي يرمي إلى التوصل إلى إجماع محتمل 

ي افق  عليها فبخصوص الهياكل األساسي  العام  لمةظم  التعاون اإلسالمي لضمان جود  الحالل وقد تمت مةاقشتها والمو

( إلعداد الوييق  TFG(. يم بعد ذل  تم تشويل فريق مهام خاص )MACاالجتماع الاالث إلداة  مجلس االعتماد التابع للمعهد )

التي ستتضم  القواعد واإلجراءات ذات الصل  بالتليير واإلداة  المتعلق  بالهيول وتشمل المقترح اللالف الذكر وفقا للمبادئ 

فريق المهام الخاص اجتماعي  بهدف صياغ  إطاة العمل الخاص بالهياكل األساسي  العام   المجموع، عقدالالام . وفي 

لمةظم  التعاون اإلسالمي لضمان جود  الحالل، ولم يدخر األعضاء جهدا في سبيل التوصل لهيول يةاسب مةطق  مةظم  

مي لضمان جود  الحالل ستجلد نظاما يتلم ببةي  لتعاون اإلسالالتعاون اإلسالمي بأكملها. والهياكل األساسي  العام  لمةظم  ا

مصمم  بعةاي  فائق ، وستعود بالةفع الوبير على الدول األعضاء، ويةتظر م  هذه الهياكل األساسي  كذل  دعم الدول األعضاء 

 ئم .األنظم  القافي إحداث الةظام المةاسب للبةي  التحتي  لضمان الجود  على الملتوى الوطةي فضال ع  تعزيز 

في المدية  المةوة ، المملو  العربي   2021نوفمبر  01وخالل االجتماع الااني والعشري  لمجلس إداة  المعهد المةعقد بتاةيخ 

 .2024-2022عضوا إلداة  مجلس االعتماد لفتر   12اللعودي ، تم كذل  انتخاب 

في مدية  إسطةبول، الجمهوةي  التالةكي . وم   2022نيو يو 20عهد في وعقد االجتماع الرابع إلداة  مجلس االعتماد التابع للم

 أبرا مخرجات االجتماع:

 2024-2022انتخاب ةئيس ونائب ةئيس مجلس االعتماد التابع لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي  لفتر   .1

التابع للمعهد باإلجماع المهةدس  النا لس االعتماد الصادة ع  مجلس االعتماد، انتخبت إداة  مج 03/2022بموجب القراة ةقم 

، ةئيلا لمجلس االعتماد؛ وانتخبت باإلجماع (JAS-AU)ةظام االعتماد والتقييس األةدني المراشده، مدير وحد  االعتماد ب

اليتان ، وتةتهي الو، نائبا لرئيس مجلس االعتماد(HAK)الوكال  التركي  العتماد الحالل الليد ظافر سويلو، ةئيس مجلس إداة  

 ، وسيعرض المةصبان على مجلس إداة  المعهد للموافق  الةهائي .2024ديلمبر  31في 

 نوفمبر في مدية  إسطةبول. 01 -أكتوبر  31تم تشويل فريق مهام خاص وعقد اجتماع  األول خالل فتر   .2

ن جود  الحالل" و "المذكر  اإلخباةي  إلسالمي لضماوبعد الموافق  على وييقتي "الهياكل األساسي  العام  لمةظم  التعاون ا

الصادة  03/2021بخصوص الهياكل األساسي  العام  لمةظم  التعاون اإلسالمي لضمان جود  الحالل" بموجب القراة ةقم 

ساسي  ( ملأل  تفعيل الهياكل األMACع  مجلس اإلداة  في اجتماع  الحادي والعشري ، ناقش أعضاء إداة  مجلس االعتماد )

( يضم في عضويت  كال م  TFG  لمةظم  التعاون اإلسالمي لضمان جود  الحالل وقرةوا تشويل فريق مهام خاص )العام

الواميرون ومصر والمغرب والمملو  العربي  اللعودي  وتونس واإلماةات العربي  المتحد  وتركيا )ةئيس فريق المهام 

د. وتتمال أبرا وظائف فريق المهام الخاص في دةاس  المقترحات العام  للمعهالخاص( وأمان  فريق المهام الخاص لألمان  

المموة  بشأن هيئات محدد ، وذل  م  خالل المراسالت و/ أو اجتماعات حضوةي  و/ أو افتراضي ، وةفع تقرير كتابي بشأن 

  مجلس االعتماد لموالي إلداةمخرجات الدةاس  إلى األمان  العام  في غضون يالي  أشهر ليتم عرضها في االجتماع ا

(MAC.) 

 2024-2022نقاشات بشأن خط  عمل مجلس االعتماد التابع لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي  لفتر   .3

أعد ةئيس مجلس االعتماد ملود  لخط  عمل مجلس االعتماد وتمت مةاقشتها خالل االجتماع الرابع إلداة  مجلس االعتماد. 

ل فريق المهام الخاص على تحلي  ملود  خط  عمل مجلس االعتماد وتلليمها لألمان  العام  في ق على أن يعموتم االتفا

 (.MACغضون يالي  أشهر ليتم عرضها في االجتماع الموالي إلداة  مجلس االعتماد )
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 أهمي  تدةيب مقيّمي  أقران .4

ذل  ستةظم األمان  العام  برنامجا تدةيبيا بالصيغ  مي  أقران، لاتفق أعضاء إداة  مجلس االعتماد على الحاج  إلى تأهيل مقي

الهجية  )حضوةيا وافتراضيا في اآلن ذات ( بالتةليق مع أي م  أعضاء مجلس االعتماد المهتمي  بتأهيل مقّيمي  أقران في 

برامج تدةيبي  لصالح  ف  إلى تةظيمالفتر  القادم ، وسيقدم البرنامج بجميع اللغات الرسمي  لمةظم  التعاون اإلسالمي، باإلضا

 المدققي / المقيّمي  بشأن مواصفات مةظم  التعاون اإلسالمي/ معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي .

 تفعيل الموقع اإللوتروني لمجلس االعتماد التابع لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي  .5

م   1.3.13فعيل الموقع اإللوتروني لمجلس االعتماد التابع للمعهد بموجب البةد ان  العام  تطلبت إداة  مجلس االعتماد إلى األم

( الخاص  بمجلس االعتماد التابع للمعهد. وفي الوقت الراه ، يتضم  الجزء ذي ToRوييق  االختصاصات والصالحيات )

أساسي  بشأن مجلس االعتماد ( معلومات https://www.smiic.org/en/smiic-acالصل  م  الموقع اإللوتروني للمعهد )

التابع للمعهد. وعلى هذا األساس، ستعمل األمان  العام  للمعهد على تصميم موقع إلوتروني خاص بمجلس االعتماد وأنشطت . 

مج الخلفي وأُطلع أعضاء إداة  مجلس االعتماد أن قلم توةولوجيا المعلومات في األمان  العام  قد شرع في عملي  تطوير البرنا

موقع اإللوتروني وُطلب أيضا م  أعضاء إداة  مجلس االعتماد اإلدالء بمالحظاتهم واقتراحاتهم بخصوص محتوى الموقع لل

 اإللوتروني.

IV. أنشطة أخرى 

 الدورات التدريبية: النهوض بالقدرات .أ

تراضي للفعاليات، اةتأيةا التةظيم االفبهدف اياد  عدد أعضاء المعهد والمواصفات المةشوة  وم  خالل االستفاد  م  مفهوم 

في األمان  العام  التركيز خالل العام المةصرم بصوة  خاص  على تةظيم الدوةات التدةيبي . وفي هذا اللياق، تم إعداد برنامج 

 للدوةات التدةيبي  وقدمت هذه الدوةات على أساس شهري. وفيما يلي بعض م  هذه الدوةات التدةيبي :

 ة في تونسريبية إقليميورشة عمل تد .1

 نظمت وةش  العمل التدةيبي  اإلقليمي  هذه بشأن مواصفات مفهوم الحالل وإصداة الشهادات وتلويق المةتجات الحالل.

وكان التةظيم مشتركا بي  معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي  ومةظم  العالم اإلسالمي للتربي  والعلوم والاقاف  

(ICESCOفي تون )  وحضر الفعالي  عدد م  الفاعلي  في مجال سالم  األغذي  الحالل 2021نوفمبر  24-22س خالل فتر ،

 م  الوسط األكاديمي ووااة  الزةاع  والمعهد التونلي للزةاع .

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

ي ، افتراضيا، التدةيب األول بخصوص األساسيات المتعلق  بمواصفات الحالل قاييس للدول اإلسالمنظم معهد المواصفات والم

 باللغ  العربي . 2022يةاير  27-24الخاص  بمةظم  التعاون اإلسالمي/ المعهد خالل فتر  

للودان والمملو  مشاةكا م  الجزائر ومصر والعراق واألةدن وليبيا والمغرب وفللطي  وقطر وا 43وحضر االجتماع 

ربي  اللعودي  والصومال وتونس واإلماةات العربي  المتحد  واليم . وهذه الدوة  التدةيبي  هي األولى ضم  سللل  دوةات الع

 .2022تدةيبي  ستةظمها األمان  العام  للمعهد في 

ما يخص  لحالل، ومتطلبات وكلوهدفت الدوة  التدةيب  إلى توفير المعرف  األساسي  بخصوص األغذي  الحالل، وصةاع  ا

 المتطلبات العام  لألغذي  الحالل. - OIC/SMIIC 1:2019تةفيذ المواصف  

 :المواضيع التالي  وغطى البرنامج التدةيبي

 . مدخل إلى الهيول العام لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي  وأجهزت 

 المي  بشأن قضايا الحاللالمقاييس للدول اإلسمواصفات مةظم  التعاون اإلسالمي/ معهد المواصفات و. 

   المتطلبات الخاص  بالمواصفOIC/SMIIC 1:2019 - .المتطلبات العام  لألغذي  الحالل وتةفيذها 

 اختباة التقييم. 
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من مواصفات الحالل الخاصة بالمنظمة / المعهد لصالح موظفي معهد  2و  1المواصفتين على تأسيسى  تدريب  .3

 (KazStandartازاخستان للمواصفات والمقاييس )ك

نظمت األمان  العام  لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي  دوة  تدةيبي  على مداة يالي  أيام لصالح موظفي معهد 

، وجرت أطواة هذه الدوة  2022فبراير  09-07، وذل  خالل فتر  (KazStandart)واصفات والمقاييس كاااخلتان للم

 توفير خدم  الترجم  الفوةي  م  وإلى اللغ  الروسي .افتراضيا وباللغ  اإلنجليزي  مع 

وبةاء على طلب معهد كاااخلتان للمواصفات والمقاييس، نظمت األمان  العام  لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي  

موظفي معهد كاااخلتان   م  وإلى اللغ  الروسي ، لصالح برنامجا تدةيبيا باللغ  اإلنجليزي ، مع توفير خدم  الترجم  الفوةي

م  مواصفات الحالل الخاص  بالمةظم / المعهد  2و  1للمواصفات والمقاييس في موضوع األساسيات المتعلق  بالمواصف  

م تقيي - OIC/SMIIC 2:2019المتطلبات العام  لألغذي  الحالل والمواصف   - OIC/SMIIC 1:2019بشأن المواصف  

 تدةيب بخصوص األساسيات. -عمل الهيئات القائم  على اإلشهاد بالمطابق  مع مواصفات الحالل المتطلبات العام  ل -المطابق  

 وأيمرت الدوة  التدةيبي  ع  نتائج مرضي  وستواصل األمان  العام  للمعهد دعمها للدول األعضاء كلما تطلب األمر ذل .

 -مستحضرات التجميل الحالل  - OIC/SMIIC 4:2018ت الخاصة بالمواصفة تدريب باإلنجليزية على األساسيا .4

 المتطلبات العامة

نظم معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي ، افتراضيا، تدةيبا باإلنجليزي  على األساسيات الخاص  بالمواصف  

OIC/SMIIC 4:2018 -  92. وحضر الدوة  التدةيبي  2022فبراير  24-23ملتحضرات التجميل الحالل، وذل  بتاةيخ 

مشاةكا م  الدول األعضاء في المعهد، وهذه الدوة  هي األولى م  نوعها في مجال ملتحضرات التجميل الحالل وهي الااني  

 .2022ضم  سللل  م  الدوةات التدةيبي  التي ستةظمها األمان  العام  للمعهد في 

الحالل، وصةاع  ملتحضرات التجميل  األساسي  بخصوص ملتحضرات التجميلوهدفت الدوة  التدةيب  إلى توفير المعرف  

 المتطلبات العام  لملتحضرات التجميل الحالل. - OIC/SMIIC 4:2018الحالل، ومتطلبات وكل ما يخص تةفيذ المواصف  

 وغطى البرنامج التدةيبي المواضيع التالي :

 . OIC/SMIIC 4:2018المتطلبات العام  الخاص  بالمواصف   .5

 . OIC SMIIC 4:2018  بعملي  التعبئ  والتوسيم الخاص  بالمواصف  المتطلبات العام  المتعلق .6

 المبادئ التوجيهي  بخصوص المماةسات الجيد  لتصةيع ملتحضرات التجميل. .7

 .اختباة التقييم .8

هياكل األساسية للجودة" لصالح . زيارة الهيئة التشادية للمواصفات ودورة تدريبية باللغة الفرنسية حول "التقييس وال5

 ظفي الهيئة التشادية للمواصفاتمو

، والمةدوبي  المصاحبي  لها (ATNOR)لعام للهيئ  التشادي  للمواصفات أجرت سعاد  الدكتوة  حواء ابراهيم جبايي، المدير ا

ع على امتداد يالي  أيام حول موضو اياة  مجامل  إلى مقر معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي ، ونُظمت دوة  تدةيبي 

 في المقر الرئيلي للمعهد. 2022ماةس  04-02الهياكل األساسي  للجود  لفائد  الهيئ  التشادي  للمواصفات خالل فتر  والتقييس 

لتدريب األول بخصوص األساسيات المتعلقة بمواصفات نظم معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي ، افتراضيا، ا .6

 باللغ  اإلنجليزي . 2022مايو  26-23خالل فتر   1رقم   المعهدإلسالمي/ الحالل الخاصة بمنظمة التعاون ا

تدريبا بخصوص األساسيات ( ICDT( والمركز اإلسالمي لتةمي  التجاة  )ASNنظم المعهد ومعهد التقييس اللةغالي ) .7

 2022يونيو  16-15، وذل  في عهد لصالح منطقة أفريقياالمتعلقة بمواصفات الحالل الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي/ الم

 في دكاة، اللةغال.

المتطلبات العامة للمضافات  - OIC/SMIIC 24:2020تدريبا بخصوص األساسيات حول المواصفة نظم المعهد  .8

باللغ   2022أغلطس  18-16، افتراضيا، وذل  خالل فتر  الغذائية والمواد الكيميائية األخرى المضافة إلى األغذية الحالل

 نجليزي .اإل

( COMSTECHنظم المعهد بالتعاون مع أمان  اللجة  الدائم  لمةظم  التعاون اإلسالمي للتعاون العلمي والتوةولوجي ) .9

( دوة  تدةيبي  حول "مواصفات مةظم  التعاون اإلسالمي/ معهد المواصفات والمقاييس IUIUوالجامع  اإلسالمي  في أوغةدا )
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في أوغةدا، وتمال الهدف م   2022أغلطس  26-22اختباةها"، وذل  خالل فتر   وطرقالل ل اإلسالمي  لمةتجات الحللدو

الدوة  التدةيبي  في التشجيع على مواءم  مواصفات الحالل المعتمد  على ملتوى المةظم  وعلى الصعيد الدولي م  خالل دعم 

صممت الدوة  التدةيبي  لتدةيب مشاةكي  م   اص  بالمةظم / المعهد. وقدعمليات اعتماد واستخدام مواصفات الحالل الخ

الدول األفريقي  األقل نموا األعضاء في مةظم  التعاون اإلسالمي بخصوص إجراءات اعتماد وتةفيذ واستخدام مواصفات 

 المةظم / المعهد المتعلق  باألغذي  الحالل.

 الحاللالتعاون اإلسالمي لمنتجات القمة العالمية لمنتجات الحالل ومعرض منظمة  .ب

 Discovery Eventsتحت شعاة "عصر جديد وقواعد جديد : الحاج  إلى إنتاج واستهالك مةتجات الحالل"، نظمت مؤسل  

( ومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي ، تماشيا مع اتفاقي  إطاة ICDTبالتعاون مع المركز اإلسالمي لتةمي  التجاة  )

في مركز  2021نوفمبر  28-25 ، خالل فتر (WHS)للقم  العالمي  لمةتجات الحالل  اللابع ون بي  المؤسلتي ، الةلخ  التعا

الدوة  الاامة  لمعرض مةظم  التعاون ، إسطةبول/ الجمهوةي  التركي ؛ ونظمت بالتزام  مع (ICC)إسطةبول للمؤتمرات 

 (.2021نوفمبر  28-25اإلسالمي لمةتجات الحالل )

بع  للقم  العالمي  لمةتجات الحالل، نظمت الدوة  الاامة  لمعرض مةظم  التعاون اإلسالمي لمةتجات وبالتزام  مع الةلخ  اللا

الحالل، ووفر الحديان مةاخا فريدا لتبادل الخبرات والتجاةب بي  المشاةكي  ومجموع  م  الباحاي  والخبراء في جميع 

لمشروبات الحالل، وملتحضرات التجميل والعةاي  الشخصي  يف الحالل )مال األغذي  واالمجاالت التي تدخل ضم  نطاق تعر

الحالل، واللياح  واإلقام  المراعي  لضوابط الحالل، والخدمات المصرفي  والمالي  اإلسالمي ، المةلوجات واألاياء 

 المحتشم ... إلخ(.

ةقاش، بهدف إبراا الجهات الرائد    ملهم  وجللات تفاعلي  للوصممت القم  على نحو يشمل برنامجا موافا يضم كلمات ةئيلي

في صةاع  الحالل والجهات المعةي  بالمجال، وتطرقت هذه األطراف في نقاشاتها ألبرا التحديات القائم  والفرص المتاح  في 

 مجال صةاع  الحالل، باإلضاف  إلى تقديم مجموع  م  العروض وتةظيم جللات علمي .

مجموع  متةوع  م  المواضيع المتعلق  بالحالل، قدم خاللها متحديون وجهات نظر مج على امتداد يالي  أيام وتةاول برنا

استراتيجي  حول األبحاث في مجال الحالل م  خالل مشاةك  مخرجات تجاةبهم وأحدث االبتواةات في صةاع  الحالل على 

ات الحالل التي امتدت لاماني  أيام إلى م  التعاون اإلسالمي لمةتجالصعيد العالمي. وعزات القم  بالدوة  الاامة  لمعرض مةظ

 جانب فعاليات خاص  بالمشاةيع الةاشئ  المةظم  في نفس الموان والزمان.

كما شولت الةلخ  اللابع  للقم  العالمي  لمةتجات الحالل التي اتخذت لها شعاة "عصر جديد وقواعد جديد : الحاج  إلى إنتاج 

ع أكاديميي  وباحاي  وجهات فاعل  في المجال وةجال أعمال وصةاع اللياسات تجات الحالل"، فرص  الجتماواستهالك مة

 وجهات ةائد  في صةاع  الحالل فضال ع  متحديي  باةاي .

 10بلدا مختلفا. وقدم المتحديون أعمالهم األصلي  ضم  إطاة  16متحديا م   67واستضافت القم  العالمي  لمةتجات الحالل 

 دول . 96شخصا م   31067د. وقد تابع القم  باهتمام كبير ما يربو على جللات لول مةها عةوان محد

مترا مربعا  13347كما غطت الدوة  الاامة  لمعرض مةظم  التعاون اإلسالمي لمةتجات الحالل مةطق  للعرض ملاحتها 

واة معرض مةظم  دول . وقد بلغ عدد ا 36م  ( 191( والدولي )163جةاحا لعاةضي  على الملتوى الوطةي ) 354ضمت 

( في إسطةبول، 2021نوفمبر  28-24أيام ) 4اائرا على امتداد  31067التعاون اإلسالمي لمةتجات الحالل الذي يةظم كل عام 

وبير  الجمهوةي  التركي . ويلتقطب المعرض، باعتباةه فعالي  مرموق  على ملتوى مةظم  التعاون اإلسالمي بفضل الجهود ال

 والدعم الذي يقدم ، على نحو متزايد جهات عاةض  واواة جدد.التي يبذلها المعهد 

والدوة  التاسع  لمعرض 2022نوفمبر 26-24خالل الفتر  ( WHSللقم  العالمي  لمةتجات الحالل ) 2022وسيتم تةظيم نلخ  

وذل  تحت  (IFMفي مركز إسطةبول للمعاةض ) 2022نوفمبر  27-24مةظم  التعاون اإلسالمي لمةتجات الحالل خالل فتر  

للقم  العالمي  لمةتجات الحالل تحت شعاة "م  أجل تجاة  ملتدام :  2022ةعاي  ةئاس  الجمهوةي  التركي .  وستةظم نلخ  

 Discovery Eventsاستوشف مختلف جوانب صةاع  الحالل المتةامي  في العالم". وتةظم هذه الفعالي  م  طرف مؤسل  

 ( ومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي .ICDTي  التجاة  )تةمبالتعاون مع المركز اإلسالمي ل

 SMIIC-926-2021المشروع  -آلية الكومسيك لتمويل المشاريع  .ج

نظم معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي  برنامجي  تدةيبيي  حول مواصفات الحالل الخاص  بمةظم  التعاون 

ضم  القائم  الةهائي  للمشاةيع التي ستمولها لجة  مةظم  التعاون اإلسالمي الدائم  ي  اإلسالمي/ المعهد اللذي  كانا مدةج

للتعاون االقتصادي والتجاةي )كوملي ( التابع  لمةظم  التعاون اإلسالمي في إطاة مشروع "الترويج الستخدام مواصفات 

             لمةطق  اآلسيوي  والعربي " تحت ةقم ي امةظم  التعاون اإلسالمي/ معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي  ف

2021-SMIIC-926.  



 12/  11الصفح   مي  يللم  للدوة  الوااةي  الاامة  والااليي  للووملي مقاييس للدول اإلسالتقرير معهد المواصفات وال 

وتمال الهدف م  هذا البرنامج التدةيبي في التشجيع على تةليق مواصفات الحالل المعتمد  على ملتوى المةظم  وعلى 

. ويرمي البرنامج إلطالع عهدالصعيد الدولي م  خالل دعم عمليتي اعتماد واستخدام مواصفات الحالل الخاص  بالمةظم / الم

 ممالي الدول األعضاء في المعهد/ المةظم  على ما يلزم م  معطيات.

وتمال الهدف الرئيلي للمشروع في الرفع م  ملتوى الوعي بأنشط  معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمي ، 

لالام  المتعلق  بمتطلبات الهياكل األساسي  للجود  ت اومواصفات مةظم  التعاون اإلسالمي/ المعهد، وتلليح المشاةكي  بالدةايا

وإطالعهم على عملي  إحداث هذه الهياكل في الدول األعضاء ومةهجي  تدقيق الحالل وفقا لمواصفات المةظم / المعهد. وم  

لتالي الملاهم  وباشأن هذه الدوةات التدةيبي  أن تشول دعما في سياق استخدام مواصفات المةظم / المعهد كمواصفات موحد  

 في التخفيف م  حجم الحواجز الفةي  أمام التجاة  في مةطق  المةظم .

فى مةطق  أسيا أيام، وإحداهما في كاااخلتان لصالح الدول  3وشمل المشروع دوةتي  تدةيبيتي : كل دوة  كانت على مدى 

كل دوة  تدةيبي  في اليوم    بالعربي . وغطت، واألخرى عبر اإلنترنت لصالح الدول األعضاء في المعهد الةاطقالوسطى 

األول محتوى يتعلق بالمعهد وسوق الحالل واألغذي  الحالل وتطوير مواصفات المةظم / المعهد واعتماد واستخدام 

ام  المواصفات. وخالل اليومي  الااني والاالث، تم إطالع المشاةكي  على المعاةف األساسي  المتعلق  باستخدام المتطلبات الع

 المتعلق  باألغذي  الحالل، وتلى ذل  اختباة للتقييم وتعبئ  استبيان. OIC/SMIIC 1: 2019للمواصف  

 بعد االلتزام بول عةاصر التدةيب. التدةيب وحصل المتدةبون في األخير على شهاد  

قبل األمان  م   لمنطقة العربيةمن مواصفات المنظمة/ المعهد لمدققي الحالل لصالح ا 1دورة تدريبية حول المواصفة نُّظمت 

مةدوبا م  كل م  الجزائر واإلماةات  38، وشاةك فيها 2022أكتوبر  12-10العام  للمعهد، وذل  افتراضيا خالل فتر  

 العربي  المتحد  والعراق واألةدن وموةيتانيا والمغرب وعمان وفللطي  واللودان وتونس.

خالل  عهد لمدققي الحالل لصالح منطقة آسيا الوسطىاصفات المنظمة/ الممن مو 1دورة تدريبية حول المواصفة ونظمت 

مةدوبا م  كل م  كااخلتان وأذةبيجان وأوابولتان  24في ألماتي، كااخلتان، واشرك فيها  2022أكتوبر  29-27فتر  

 وقرغيزستان وطاجولتان واالتحاد الروسي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


