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 المقدمة -1

 

في إطار معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية يعمل ( (MCمجلس المقاييس 

معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية لبمثابة الجهاز التنفيذي هو و SMIIC)سميك( 

 دول اإلسالميةال فيالوطنية  (المترولوجياالمقاييس ) للتعاون بين سلطات SMIIC)سميك( 

 . العلمي والقانوني والصناعي)المقاييس( ويشمل هذا التعاون أنشطة في مجال علم القياس  .

( أيضا في القيام باألنشطة الالزمة لدعم تطوير البنية التحتية (MCويشارك مجلس المقاييس 

ييس المقافي الكميات الفيزيائية والمواصفات القياسية ونشر  ةتحقيق وصيانوللجودة؛ 

والبحث والتطوير  ،  المعلوماتونقل  ، في الكيمياء؛ وتنفيذ نظم إدارة الجودة (المترولوجيا)

 . في هذا المجال في البلدان األعضاء

عمل اإلطار األساسي لمفهوم وتنظم صيغة التعاون عن طريق مذكرات التفاهم لتحديد 

 . SMIICسالمية )سميك( عهد المواصفات والمقاييس للدول االلم  ((MCمجلس المقاييس 

 

 دهدا األ -2

 

معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية )سميك( ل ((MCأهداف مجلس المقاييس 

SMIIC هي : 

 

  في البلدان األعضاء  (المترولوجياالمقاييس )تنسيق وتسهيل أنشطة خدمات

المقاييس على أساس الترتيبات الدولية ومتطلبات العضوية في منظمة 

بالمواصفات اإلقليمية مما يعني تحقيق االعتراف المتبادل  (جياالمترولو)

 المقاييسالوطنية وشهادات المعايرة / القياس الصادرة عن معاهد  والمقاييس

،   MRA  CIPMيتم تنظيمها عن طريق االعتراف المتبادل فيالوطنية )

 . (لقياساتألوزان واالدولية ل جنةوالل

 

  ت الخاضعة للرقابة المترولوجية على أساس مواءمة متطلبات قياس األدوا

 . OIML المقاييس القانونية الدوليةالصادرة عن منظمة  توصياتال

 

  في البلدان األعضاء واإلسهام فيه، لوجي )مقياسي( تعزيز أي نشاط مترو

بين األعضاء لتعزيز القدرات التقنية والمؤثر وتطوير آلية للتعاون الفعال 

 . ت األعضاءوالمترولوجية للمؤسسا

   اإلسهام في إقامة تعاون أوثق بين االقتصادات الوطنية للبلدان األعضاء

 . وإزالة الحواجز التقنية أمام التجارة

 

   اإلسهام في تعزيز القدرات التقنية للبلدان األعضاء من خالل تنظيم برامج

 . التدريب واالستشارات الفنية والمساعدة
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 المهام  -3

 

معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية )سميك( ل ((MCلدى مجلس المقاييس 

SMIIC المهام المحددة التالية : 

 

  القياس الوطنية واالعتراف بشهادات تعادل بين مواصفات تعزيز تحقيق

المعايرة الصادرة عن البلدان األعضاء من خالل الموافقة على نتائج األنشطة 

  .  MRA  CIPM المترولوجية على أساس 

   في مجال المقاييس بناء على والضوابط مواءمة التشريعاتOIML D-1 . 

  دوات وطر  التحكم في القياس في مجال األمواءمة المتطلبات التقنية لقياس

 OIML MAAالمقاييس القانونية واالعتراف بشهادات المطابقة على أساس 

 . الدولية األخرى والتجارب والممارسات

  الوطنية  (المترولوجياالمقاييس ) لجودة في معاهددعم تطوير نظم إدارة ا

 . لألعضاء

   الوطنية (المترولوجياالمقاييس )تسهيل تبادل المعلومات عن حالة خدمات . 

  المقاييس في مجال  والمعلومات تعزيز تبادل الخدمات والقدرات والمعرفة

 . (المترولوجيا)

  التعاون في مشاريع البحث والتطوير . 

 

 العضوية -4

معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية )سميك( ل ((MCمجلس المقاييس  ميض

SMIIC  المشاركة فيه حالة لالفئات التالية: 

 المقاييس  سلطاتمتاحة امام تكون العضوية الكاملة  :ةالكاملية العضو

لدول األعضاء في معهد المواصفات والمقاييس للدول لالوطنية  (المترولوجيا)

 ، SMIIC)سميك( االسالمية 

 

 للدول الوطنية  (المترولوجياالمقاييس ) لسلطاتمتاحة حالة العضوية : المراقب

معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية في التي تحمل صفة مراقب 

 ،SMIIC)سميك( 

 

 المجاالت : منظمة وطنية وإقليمية ودولية تقوم بأنشطة في منظمة االتصال

 . (لمترولوجيامجال المقاييس )اا بارتباطا وثيق المرتبطة 
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  ((MCمجلس المقاييس  ويعتبر كل من األعضاء الكاملين والمراقبين أعضاء في

، ولكن فقط األعضاء  SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية )سميك( ل

 .الكاملين لهم الحق في التصويت

 

سيتم احالة ثم ومن  . المقاييسوينبغي تقديم جميع طلبات العضوية إلى أمانة مجلس 

 . هذه الطلبات إلى األمانة العامة للموافقة عليها

 

 والتركيب هيكلال -5

 

من رئيس وأعضاء من معاهد المقاييس الوطنية التابعة  ((MCمجلس المقاييس يتألف 

معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية )سميك(  فيمراقبين الللدول األعضاء و

SMIIC . 

 

معهد ل  ((MCمجلس المقاييس ب على كل من األعضاء الكاملين والمراقبين في يج

واحد فقط لحضور تعيين مندوب  SMIICالمواصفات والمقاييس للدول االسالمية )سميك( 

 . المجلسفي   أعضاءباعتبارهم اجتماعات المجلس 

 

 تراتيجيةاالسبإعداد خطة عمل سنوية تتماشى مع الخطة  ((MCمجلس المقاييس قوم ي

وتقدم تقرير عن التقدم  SMIICلمعهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية )سميك( 

 . BOD اإلدارةالمحرز إلى مجلس 

بالتعاون في جميع أنواع أنشطة وسياسات المقاييس بين  ((MCمجلس المقاييس يقوم 

  . SMIICالدول األعضاء في معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية )سميك( 

 

المعايرة الحالية وأن تضع لمقاييس جرد   ((MCيجب أن يكون لدى مجلس المقاييس 

 . المرجعية لكل وحدة أساسية للمقاييسسلسلة من التتبع 

 

اتخاذ اإلجراءات واإلدالء ببيانات والمشاركة  ((MCأعضاء مجلس المقاييس يقوم 

 .في االنتخابات

 

 . ين للرئاسةيمكن لألعضاء الكاملين تسمية مرشح

 . ويمكن لألعضاء الكاملين والمراقبين تسمية مرشحين لمنصب نائب الرئيس

 . أعضاء اللجنةبتسجيل أمانة المجلس تقوم 

 

 : ويتألف المجلس من الهيئات والمهام التالية

 

  اجتماع مجلس المقاييسMC))  

  رئيسال 
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    الرئيسنائب 

 سكرتاريةال 

 

مجلس المقاييس لئات ووظائف أخرى تابعة يجوز للمجلس أن يقرر إنشاء هي  

MC)) معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية )سميك( لSMIIC . 

 

حضور  ومجاالت العمل وتتطلب جميع أنواع التصويت في إطار اختصاصات  

ويمكن اتخاذ أي قرار على األقل بأغلبية  . مندوبين من ثلث األعضاء الفاعلين على األقل

 . ضاء الحاضرين في االجتماع أثناء التصويتأصوات األع

 

 . ليس للرئيس ونائب الرئيس الحق في التصويت  

 

 

 ((MCاجتماع مجلس المقاييس    5.1

 

هو أعلى سلطة للقيام بجميع أنشطة معهد المواصفات  ((MCجلس المقاييس م 

ضمن أن وي (المترولوجياالمقاييس )في مجال  SMIICوالمقاييس للدول االسالمية )سميك( 

والمساهمة في إنجاز  ومجاالت عملهاوفقا ألهدافها /  ((MCجميع أنشطة مجلس المقاييس 

 . مهمتها

 

 . ي كثير من األحيانالحاجة فحسب وويجتمع المجلس مرة واحدة على األقل في السنة 

 . ويجوز أن يرافق كل مندوب من أعضاء المجلس خبراء

 

يجوز له أن يمثله بديل  ،  جتماعالضور اوإذا لم يتمكن أحد أعضاء المجلس من ح

 . ويكون له نفس صالحيات المندوب المسجل في االجتماع المعني . مناوب عن نفس البلد

 . قبل االجتماع المعني المشارك لوفدبشأن ابرسالة كتابية  المجلسويخطر رئيس 

 

 احد فقطلكل مندوب صوت و . يحق للمندوبين المسجلين فقط التصويت خالل االجتماع

. 

ويجوز للمجلس أن يدعو منظمات االتصال والدول األعضاء في منظمة المؤتمر 

معهد لاإلسالمي والمراقبين إلى المشاركة في اجتماعاتها بعد موافقة األمانة العامة 

 . SMIICالمواصفات والمقاييس للدول االسالمية )سميك( 

 

 ((MCرئيس مجلس المقاييس  5.2

 

الرئيس الذي يكون أحد مندوبي الدول األعضاء في من قبل لس ق عمل المجينسيتم ت

 . SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية )سميك( 
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لمدة  ((MCمجلس المقاييس من قبل أعضاء  ((MCمجلس المقاييس يتم انتخاب رئيس 

 . (BOD) اإلدارةتتالية ويوافق عليها مجلس لفترة م انتخاب إلعادةثالث سنوات قابلة 

 

المسؤولية الكاملة عن التنسيق والتخطيط  ((MCمجلس المقاييس ويتحمل رئيس 

ورفع التقارير بشأنها إلى مجلس إدارة   ((MCمجلس المقاييس تحت إدارة  لألنشطةوالتنفيذ 

 . SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية )سميك( 

  (BOD) اإلدارةإلى مجلس  نشطةاألتقارير  ((MCمجلس المقاييس ويقدم رئيس 

 . العامة األمانة تقررهبشكل دوري بالشكل الذي 

 

تقريرا  ((MCمجلس المقاييس ، يقدم رئيس   (BOD) اإلدارةبناء على طلب مجلس 

 . ((MCمجلس المقاييس عن أنشطة  (GA)مومية إلى الجمعية الع

 

 العالناتن أنشطة مثل ابإبالغ األمانة العامة ع  ((MCمجلس المقاييس يقوم رئيس 

 تها من قبلالعامة واالجتماعات المقررة والمؤتمرات والدورات التدريبية وما إلى ذلك لمتابع

إذا  ، كمراقب ((MCمجلس المقاييس العامة ممثلة في أنشطة  األمانةوتكون  . األمانة العامة

 . األمرلزم 

 

من قبل بلده،  منصب الرئاسةمن وفي حالة العجز أو االستقالة أو الوفاة أو االنسحاب 

 حتى يتم  ((MCمجلس المقاييس ليتولى نائب الرئيس مسؤولية الرئيس حتى االجتماع المقبل 

 . انتخاب الرئيس الجديد

 

   ((MCنائب رئيس مجلس المقاييس   5.3

   

مجلس رئيس المجلس في تنسيق أنشطة بدعم ومساعدة نائب رئيس المجلس يقوم 

الرئيس  الرئيس في جميع االجتماعات التي يتعذر فيها حضوريقوم بمهام و ((MCالمقاييس 

 . / الرئيسة

 

مجلس المقاييس من قبل أعضاء  ((MCمجلس المقاييس يتم انتخاب نائب رئيس 

MC))   اإلدارةمتتالية ويوافق عليها مجلس  فترةانتخابه ل إلعادةلمدة ثالث سنوات قابلة 

(BOD) .  

 

يتم بعد ذلك  ، االستقالة أو الوفاة أو سحب نائب الرئيس من قبل بلدهوفي حالة العجز أو 

 . المقبل  ((MCمجلس المقاييس انتخاب نائب الرئيس الجديد في اجتماع 

 

 سكرتاريةال  5.4
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مجلس لمنصب رئاسة الذي رشح  (لمترولوجيالمقاييس )ايتولى المعهد الوطني ل

بالتنسيق مع   ((MCمجلس المقاييس لالتابعة ( ةألمانلسكرتارية )اامهام  أداء بالمقاييس 

 .SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية )سميك( األمانة العامة ل

 

 .  ((MCمجلس المقاييس رئاسة على مدة  (ألمانةلسكرتارية )امدة عمل اتقتصر 

 ((MCمجلس المقاييس الرئيس في إدارة اجتماعات ( ألمانةلسكرتارية )ااوتساعد 

االتصاالت  اجراء وتكفل ، SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية )سميك( ل

 .  ((MCمجلس المقاييس واجهزة    ((MCمجلس المقاييس بين أعضاء 

 

 (ToR) العمل تعديل اختصاصات. 6

 

مجلس إال من قبل أعضاء  (ToR)العمل  ال يجوز اقتراح التغييرات في اختصاصات

مجلس المقاييس ، وال يجوز تعديلها / تنقيحها إال بقرار من غالبية أعضاء  ((MCالمقاييس 

MC))  مجلس المقاييس الحاضرين في اجتماعMC)) .  وستدخل الصيغة المنقحة من

معهد المواصفات والمقاييس ل (BOD) االختصاصات حيز النفاذ بعد موافقة مجلس إدارة 

 . SMIICللدول االسالمية )سميك( 

 

 ختصاراتاال. 7

OIC  منظمة التعاون اإلسالمي : 

SMIIC   :)معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية )سميك 

BOD  :مجلس االدارة 

MC  :مجلس المقاييس 

MoU : مذكرة تفاهم 

ToR العمل : اختصاصات 

CIPM اللجنة الدولية لألوزان والمقاييس : 

OIML القانونية( ترولوجيا لملمقاييس )ا: المنظمة الدولية ل 

MRA  :  االعتراف المتبادل تنظيم 

MA  :القبول المتبادل نظيمت 

EU االتحاد األوروبي : 

  
 


