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 تمهيد

، باعتباره آلية سليمة لمواءمة  (SMIIC) والمقاييس للدول اإلسالميةالمواصفات يهدف معهد  

جديدة ، إلى تحقيق مواصفات وإلعداد  (OIC) التعاون اإلسالمي منظمة بين بلدانالمواصفات 

متسقة في الدول األعضاء وإزالة الحواجز التقنية للتجارة وبالتالي تطوير التجارة مواصفات 

 .فيما بينها

  

 يةوالمقاييس للدول اإلسالمالمواصفات معهد  هيئات التقييس الوطنية التي هي أعضاء فيان 

(SMIIC) المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية معهد  تطوير مواصفاتالمشاركة في و

(SMIIC( منظمة التعاون اإلسالمي / )OIC ) مظلة  تحتتعمل اللجان الفنية،  خالل من

لتعامل مع مجاالت معينة من ل  (SMIIC)  اإلسالميةوالمقاييس للدول المواصفات معهد 

 .النشاط الفني

  

( / منظمة SMIICاإلسالمية )معهد المواصفات والمقاييس للدول مواصفات تتم صياغة 

المواصفات والمقاييس  معهد توجيهاتوفقًا للقواعد الواردة في  ( OICالتعاون اإلسالمي )

 .2الجزء  ،(SMIIC)  اإلسالميةللدول 

  

يُسترعى االنتباه إلى احتمال أن تكون بعض عناصر هذه الوثيقة موضوع حقوق براءات 

 مسؤولية تحديد (SMIIC) والمقاييس للدول اإلسالميةالمواصفات معهد  حمليتال . االختراع

 . هذه حقوق براءات االختراع أي أو كل وتعريف
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 المقدمة .0

  

طرق  (SMIIC 1  )  1 - معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية يوفر دليل  0.1

( / منظمة التعاون SMIICاإلسالمية )معهد المواصفات والمقاييس للدول مواصفات اعتماد 

ق التوافدرجة لإلشارة الى إقليمية أو وطنية ، ويتضمن نظاًما واصفات مك ( OICاإلسالمي )

قليمية أو اإلالمواصفات هيئات بها  الطريقة التي تعتمدفي من أجل تعزيز االتساق  والتطابق

( / منظمة التعاون SMIICاإلسالمية )معهد المواصفات والمقاييس للدول  مواصفاتالوطنية 

معهد المواصفات والمقاييس للدول مع درجة التوافق وتشير ايضاً الى ،   ( OICاإلسالمي )

واالشارة  الداللةزيادة التوحيد في  .  ( OIC( / منظمة التعاون اإلسالمي )SMIICاإلسالمية )

رتبا  واالساعد على التواصل وتجنب اللبس ياالنحرافات بين الدول ساالتساق وإلى كل من 

 .وتسهيل التجارة

  

على نطاق واسع على المستوى اإلقليمي أو الوطني ويتم تطبيقها  المواصفاتيتم اعتماد   0.2

من قبل الشركات المصنعة والمنظمات التجارية والمشترين والمستهلكين ومختبرات االختبار 

عموًما أفضل تجربة في  تعكسالمواصفات نظًرا ألن  . والسلطات واألطراف المعنية األخرى

 وتغطي االحتياجات العالم،الصناعة والباحثين والمستهلكين والمنظمين في جميع أنحاء 

فإنها تشكل أحد األسس المهمة إلزالة الحواجز  البلدان،المشتركة في مجموعة متنوعة من 

وقد تم اإلقرار بذلك صراحةً في اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة  . التجارةالتقنية أمام 

  (لمنظمة التجارة العالمية )اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالحواجز التقنية أمام التجارة

(WTO TBT Agreement)  . 

  

ت والمقاييس معهد المواصفامواصفات  العتماد واستخدام الجهود الممكنةمن المهم بذل كل 

 وطنية،إقليمية أو  ةمواصفك (  OICاإلسالمي )/ منظمة التعاون  (SMIIC) للدول اإلسالمية

اإلقليمية أو الوطنية المتضاربة في أقرب وقت ممكن عملياً  المواصفاتة لإلزاوبالتالي 

شكل بيمكن تحقيق فوائد التوحيد فقط من خالل تطوير نهج عالمي . لألسباب المذكورة أعاله

قد ال يكون التطبيق الكامل عمليًا في جميع الحاالت ألسباب مثل األمن  ذلك،ومع   .كامل

اإلقليمي أو القومي أو حماية صحة اإلنسان أو سالمته أو حماية البيئة أو بسبب مشاكل مناخية 

اصة الخ  WTO TBTتعترف اتفاقية منظمة التجارة العالمية  . أو جغرافية أو تكنولوجية أساسية

 .بالحواجز التقنية أمام التجارة بأنها أسباب مشروعة لالنحرافات اإلقليمية أو الوطنية

  

( / SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )مواصفات   اعتماد سيكون  0.3

الصعوبة إذا كانت القواعد  ةبالغ ةأو وطني ةإقليميكمواصفة   ( OIC)منظمة التعاون اإلسالمي 

طنية تختلف اإلقليمية أو الو المواصفات أو التقاليد اإلقليمية أو الوطنية المتعلقة بهيكل وتخطيط 

لذلك يوصى بتطبيق، قدر اإلمكان   .ها يتم اعتمادتي الالمواصفات  عن تلك المتبعة في

، إلعداد  2الجزء  ، SMIIC معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية توجيهات ،
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 .اإلقليمية والوطنية المواصفات 

  

للحد من الجهود الممكنة ، يجب بذل كل  0.2 الفقرة  حتى بالنسبة للحاالت المشار إليها في

عالوة على ذلك ، في حالة وجود انحرافات   .االنحرافات إلى الحد األدنى الرشيد

( / منظمة التعاون SMIICاإلسالمية )معهد المواصفات والمقاييس للدول  مواصفات  عن

 تلك ، من المهم تحديد االنحرافات بوضوح وتحديد أسباب( (OICاإلسالمي 

معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  مواصفاتتم اعتماد  إذا  .االنحرافات

(SMIIC( منظمة التعاون اإلسالمي / )OIC)    نسخة معدلة ومنقحةفقط عن طريق إصدار 

سيكون من الصعب للغاية تحديد االنحرافات الفنية بسبب االختالفات في العرض )أي ، ف

من ناحية أخرى ، فإن االنحراف  ة. األصليللمواصفات صياغة( البنية والاالختالفات في 

ل ما السؤال حووسيطرح المحدد بوضوح سيكون له ميل إلى االختفاء ألنه طالما بقي مرئيًا ، 

ي حالة عدم ف، بينما قد ال يختفي االنحراف الخفي حتى  بشكل متكررإذا كان ال يزال ضروريًا 

 وجود مبرر.

  

الخاصة التوافقات والتطابقات يوصى بتقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات حول   0.4

لدول والمقاييس لمعهد المواصفات  واصفاتاإلقليمية أو الوطنية التي تعتمد م المواصفات ب

ب أن يتم (. يجالقائمة عليها ) أو  ( OIC( / منظمة التعاون اإلسالمي )SMIICاإلسالمية )

عرض هذه المعلومات في مكان بارز على المستوى اإلقليمي أو الوطني )يفضل أن يكون ذلك 

 والكتالوجات والكتب المواصفات( ، وفي قوائم لتمهيداو ا في صفحة العنوان وفي المقدمة

معهد  مواصفة من مواصفات عند اقتباس .السنوية وأي وسائط أخرى ألغراض االسترجاع

 ، ( OIC)( / منظمة التعاون اإلسالمي SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

معيار إقليمي أو مواصفة او في حالة عدم وجود   .يجب إعطاء رقم وتاريخ النشر على األقل

المواصفات والمقاييس للدول معهد مواصفة تم اعتماد  إذا المثال،وطني ماديًا )على سبيل 

التأييد  طريقة بواسطة  ( OIC( / منظمة التعاون اإلسالمي )SMIICاإلسالمية )

لقائمة  رالنشل في وسائ التوافقات والتطابقات ، فيجب تقديم هذه المعلومات حول  ( المصادقة و

 .على النحو المذكور أعاله المواصفات

  

معهد المواصفات  مواصفات ال يغطي سوى اعتماد الدليل الرغم من أن نطاق هذا على  0.5

واصفات كم   ( OIC( / منظمة التعاون اإلسالمي )SMIICوالمقاييس للدول اإلسالمية )

افق التواالعتماد الموصوفة ودرجات  وطرق إقليمية أو وطنية ، يمكن أيًضا تطبيق أساليب

 . ىإقليمية أو وطنية أخرلمواصفات إقليمية أو وطنية وفقًا ل مواصفاتعلى اعتماد  والتطابق

  

يُسترعى االنتباه إلى متطلبات حقوق النشر وحقوق استغالل حقوق الطبع والنشر   0.6

المذكورة  (SMIIC) معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية منشورات ومبيعات

 . ذات الصلة  (SMIIC)  معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية وثائق في

 

 النطاق المجال و . 1

معهد المواصفات والمقاييس للدول  مواصفاتحول اعتماد  ومعلومات طرقًا هذا الدليل يوفر 
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بشأن  إقليمية / وطنيةمواصفات ك    ( OIC( / منظمة التعاون اإلسالمي )SMIICاإلسالمية )

 :النقاط التالية

 

معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  مواصفات بينالتوافق والتطابق  درجة  -

(SMIIC( منظمة التعاون اإلسالمي / )OIC )    أو اإلقليمية والمواصفات الوطنية. 

( / SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ) مواصفاتواقرار اعتماد    -

 .وطنية أو كمواصفات إقليمية   ( (OICمنظمة التعاون اإلسالمي 

 . ةالمعتمدالمواصفة ترقيم و تحديد   -

  

 المصطلحات والتعاريف . 2

 : ، تطبق المصطلحات والتعاريف التاليةوالوثيقةألغراض هذا المستند  

  

 المواصفة  2.1
يضاً ابتوافق اآلراء، والتي وافقت عليها هيئة معترف بها والتي  تشكلت، التي الوثيقة السند او 

ى خصائص االنشطة علأو والقواعد والمبادئ التوجيهية المشتر  والمتكرر لالستخدام  قدمت

 تهدف الى تحقيق الدرجة المثلى من الترتيب في سياق معين.  ،ضوء نتائجها

  

( / منظمة التعاون SMIICاإلسالمية )معهد المواصفات والمقاييس للدول مواصفة  2.2

    ( OICاإلسالمي )

 (SMIIC)المواصفات التي اعتمدها ونشرها معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية 

  

  المواصفة االقليمية  2.3
 . للعامةاإلقليمية وإتاحتها  المواصفاتالتي تتبناها منظمة التقييس / المواصفة 

  

  الوطنيةالمواصفة  2.4

 .عامة وطنية وإتاحتها لل مواصفات اعتمدتها هيئة  التيالمواصفة 

  

معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  ة)لمواصف Adoptionاالعتماد واالقرار  2.5

(SMIIC منظمة التعاون / ) اإلسالمي(OIC) وطنية(قبل هيئة إقليمية أو  من 

د معهبيستند على مواصفة ذات صلة إقليمية أو وطنية واصفة وثيقة منشر مستند او  

أو ( OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

 التعاونمنظمة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية/ اعتماد واقرار مواصفة 

باعتبار لها نفس وضع المستند او الوثيقة للمواصفات الوطنية ، مع تحديد أي  اإلسالمي

( / منظمة SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )انحرافات عن مواصفة 

  (.OIC)اإلسالمي التعاون 

 

معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  ةمواصفل) والتعديلالتحرير  تغيير 2.6

(SMIIC منظمة التعاون اإلسالمي / )(OIC ) وطنية(هيئة إقليمية أو  في مواصفة 
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 معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالميةأي فرق او اختالف بين المحتوى الفني لمواصفة  

(SMIIC منظمة التعاون / ) اإلسالمي(OIC )  .ومحتوى المواصفة االقليمية او الوطنية 

  

( SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )مواصفة  من) الفنياالنحراف  2.7

 ة( .وطنيال أو اإلقليميةالمواصفة في  ( OIC/ منظمة التعاون اإلسالمي )

  

معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية مواصفة لاختالف بين المحتوى الفني  اي

(SMIIC( منظمة التعاون اإلسالمي / )OIC )     الوطني.والمحتوى اإلقليمي أو 

  

 في الصياغةالتغيير  2.8
( / SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )مواصفة  واقرار اعتماد عند 

بإحدى لغاتها الرسمية ، يتم استبدال الكلمات أو العبارات ( OIC)اإلسالمي منظمة التعاون 

بواسطة المرادفات لتعكس استخدام اللغة الشائعة  ةأو الوطني ةاإلقليمي لمواصفة الفردية في ا

معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  مواصفة في المنطقة أو البلد الذي يعتمد 

(SMIIC منظمة التعاون / ) اإلسالمي(OIC). 

              

 ) للمواصفة( والتركيب الهيكل 2.9

 . المرفقاتو الجداول ، األشكال ،، الفقرات ،  الفرعيةبنود الجمل ، الترتيب  

  

 مبدأ بالعكس  2.10
  

معهد المواصفات والمقاييس للدول مواصفة  يكون أي شيء مقبول بموجب شروطالذي  مبدأال

 ةاإلقليميالمواصفة مقبواًل بموجب ( OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICاإلسالمية )

معهد المواصفات والمقاييس للدول مواصفة لوبالتالي فإن االمتثال  العكس ،بو ةأو الوطني

واصفة عني أيًضا االمتثال للم( يOIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICاإلسالمية )

 .اإلقليمية أو الوطنية

  

 التوافق  ات. درج3

  

 نظرة عامة  3.1

( / منظمة التعاون SMIIC) معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالميةمواصفات لمقارنة  

حاجة إلى بسرعة ، هنا   الوطنية اإلقليمية أوالمواصفات المعتمدة مع ( OIC)اإلسالمي 

 توافقها و تناظرها. لمؤشرات 

  

 identicalالمطابقة  والتوافق وهيالتناظر  صعبة في ثالث درجاتهنا  إللقاء نظرة سريعة، 

 . not equivalent  وعدم التكافؤ modifiedوالتعديل 
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( / منظمة التعاون SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ) لمعهدالمواصفة عتبر ت

متطابقة أو  ةاإلقليمي / الوطنيةللمواصفة التوافق  عندما تكون درجة ةمعتمد( OIC)اإلسالمي 

 .معدلة

  

 معهدمواصفات التطابق لحدود ضمن اعتماد المطابقة واعتماد وتبني التعديل  يوصى

  (.OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

 

المواصفات والمقاييس للدول  معهد "غير مكافئة" غير مسموح بها ألن التوافقدرجة ان 

يهدف إلى التوحيد في مجاالت التقييس والمقاييس واالعتماد بين الدول ( SMIICاإلسالمية )

  (.OIC)اإلسالمي منظمة التعاون األعضاء في 

 

 Identical المطابقة  2 .3

معهد المواصفات والمقاييس للدول  لمواصفة ة مطابقال اإلقليمية او الوطنية  المواصفة 

 :وفقًا للشروط التالية وذلك (OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICاإلسالمية )

  

ترجمة لاوالصياغة )أو  يمطابق في المحتوى الفني والهيكلال ةأو الوطني ةاإلقليمي المواصفةأ( 

 أو ( ؛المطابقة

  

حتوي ت، رغم أنه قد  يمع المحتوى الفني والهيكل ةأو الوطني ةاإلقليمي المواصفةتطابق تب( 

 :التغييرات التحريرية التاليةعلى الحد األدنى من 

 

 ؛نقطة عشرية عشرية بالاستبدال فاصلة  -

 

 .تصحيح أي أخطاء مطبعية )مثل األخطاء اإلمالئية( أو تغييرات ترقيم الصفحات -

 

معهد المواصفات مواصفة  إدراج أي تصويبات أو تعديالت فنية صادرة على -

 (، OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICوالمقاييس للدول اإلسالمية )

 

 التغييرات في العنوان لتتوافق مع سلسلة إقليمية أو وطنية حالية ؛ -

 

( / SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )ل مواصفةهذه الاستبدال " -

 " ؛ة/ الوطني ةياإلقليم المواصفة هبـ "هذ( OIC)اإلسالمي منظمة التعاون 

 

المرفقات المعلوماتية التي  إقليمية أو وطنية )مثل ومعلوماتية إدراج أي مواد إعالمية -

معهد المواصفات والمقاييس للدول  مواصفة تضيف أو تحذف من أحكام ال تغير أو

المواد  ىومن األمثلة عل  ؛(OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICاإلسالمية )

ات التدريب أو النماذج أو هي نصيحة للمستخدمين أو إرشاد واالعالمية المعلوماتية

 .التقارير المقترحة
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معهد المواصفات  توجيهاتالى انظر والمعلوماتية ) حذف المواد األولية اإلعالمية -

معهد  مواصفة من ( 5.1، المادة  2الجزء  (،SMIICوالمقاييس للدول اإلسالمية )

اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

(OIC)، 

 

 المصعد" المرادفات المناسبة ، على سبيل المثال تغييرات في الصياغة )باستخدام -

Liftالرافعة   " بدالً من" elevator) ".  

 

، للقيم المكافئة المعاد حسابها  ومعلوماتية باإلضافة إلى ذلك ، ألغراض إعالمية -

 .االعتماد والتبنيلوحدات الكمية حيث يتم استخدام نظام قياس مختلف في بلد 

 

  

 .."بالعكس مبدأ "بـ الوفاء 

  

ترقيم ب)على سبيل المثال فيما يتعلق او الوثيقة أي تغييرات في تخطيط المستند  : مالحظة

اإللكتروني ، ليس لها الوسط الصفحات ونوع الخط وحجم الخط ، وما إلى ذلك( ، وخاصة في 

 .التوافقأي تأثير على درجة 

  

 Modifiedالتعديل  3.3

  

مواصفة فيما يتعلق ب " معدلة " ةأو الوطني ةاإلقليمي المواصفةب الخاصة لتوافقا تعتبر درجة

( OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICاإلسالمية )معهد المواصفات والمقاييس للدول 

معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  مواصفةوتركيب بنية  تعكس أنها طالما ،

(SMIIC منظمة التعاون / ) اإلسالمي(OIC )   مقارنة تحافظ على إمكانية تسهيل عملية الو

تحديدها وشرحها وتفسيرها يُسمح باالنحرافات الفنية شريطة  تين. المواصفبين محتوى وهيكل 

 .بوضوح 

  

 ةيإقليمأو  ةوطنيمواصفة ك والتبني من أجل الشفافية والتتبع ، يوصى بشدة أن يكون االعتماد

( / منظمة SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )لمواصفة فردية واحدة فقط ل

مواصفات من مواصفة وطنية واحدة للعديد وتبني . ال يجوز اعتماد (OIC)اإلسالمي التعاون 

 (OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

 .ابقالمط التوافقالمعدلة أيًضا التغييرات المسموح بها بموجب المواصفات قد تتضمن   .

  

 ."بالعكس مبدأ  " بـ  لم يتم الوفاء

  

 .المعدلة مثل هذه الحاالت على النحو التالي ةالمواصفقد تشمل 
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 "أقلة تحتوي على أو الوطني ةاإلقليمي المواصفةأ( "

مجموعة فرعية من الخيارات المتاحة على فقط  ةأو الوطني ةاإلقليمي المواصفةطبق ت 

( / منظمة التعاون SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )مواصفة  في

 .متطلبات أقل صرامة ، إلخ ا، وله( OIC)اإلسالمي 

  

 "على المزيد ةأو الوطني اإلقليميةالمواصفة حتوي تب( "

جوانب أو أنواًعا ، ويحتوي على متطلبات أكثر صرامة  تضيف ةالوطنيأو  ةاإلقليمي المواصفة 

 .شمل اختبارات إضافية ، إلخت، و

  

معهد المواصفات والمقاييس للدول مواصفة  من غير جزًءاة تأو الوطني ةاإلقليمي المواصفةج( "

  ("OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICاإلسالمية )

ً مطابقيكون جزء من المحتوى  معهد  مواصفة و ةأو الوطني ةاإلقليمي  المواصفة، لكن كل من  ا

( OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

 .يحتويان على بعض المتطلبات المختلفة

  

 "خياًرا بدياًل  ةأو الوطني اإلقليميةالمواصفة وفر تد( "

تلك  نكبديل ع ايمكن استخدامهتي ، والمتساويًاوضعاً  ةأو الوطني ةاإلقليمي المواصفةوفر ت 

( / منظمة التعاون SMIICللدول اإلسالمية )معهد المواصفات والمقاييس مواصفة  في ةالوارد

 .(OIC)اإلسالمي 

  
معهد المواصفات  مواصفةمجمالً   ةيالوطنأو  ةاإلقليمي  المواصفةشمل تقد   :مالحظة

إلى جانب األحكام ( OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICوالمقاييس للدول اإلسالمية )

معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  مواصفة الفنية اإلضافية التي ال تشكل جزًءا من

(SMIIC منظمة التعاون / ) اإلسالمي(OIC ) .لتوافق في هذه الحالة ، تكون درجة ا

( / منظمة التعاون SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )مواصفة  مع

إما "معدلة" أو "غير مكافئة" ، اعتمادًا على ما إذا كان يتم توضيح الفروق ( OIC)اإلسالمي 

م يضويتم سرد االنحرافات التقنية وشرحها ، على الرغم من أن الجزء الذي ، بوضوح أم ال 

اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ) مواصفة

(OICقد ال تكون خاضعة ) ألية تعديالت. 

  

  Not equivalent  عدم التكافؤ  3.4

معهد المواصفات والمقاييس للدول  مواصفةمع  ةأو الوطني ةاإلقليمي المواصفةتوافق تال  

 ةكون مختلفتعندما ( OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICاإلسالمية )

 . ولم يتم تحديد التغييرات بوضوح والهيكل ، التقني المحتوى في

 .أساس لالعتماد والتبني  تشكل الالتوافق هذه الدرجة من  

  

 Methods of Adoptionواالقرار والتبني . طرق االعتماد 4
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 نظرة عامة   1. 4

  

متطابقة  التوافق كانت درجة طالما أنه معتمد على ةأو الوطني ةاإلقليمي المواصفة تعريف يمكن

 .الموضحة في هذه الوثيقة التالية طرق االعتماد أو معدّلة واعتمادها باستخدام

  

معهد المواصفات والمقاييس  مواصفة م مواصفةاو تتبنى عتمد ت ةأو وطني ةإقليميمواصفة أي 

بأية طريقة يجب أن يضمن ( OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICللدول اإلسالمية )

اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ) معهد تحديد

(OIC )مواصفة تعريفمن خالل إعادة النشر ، يجب أن يشمل وقبولها العتمادها   .بوضوح 

 ( OIC( / منظمة التعاون اإلسالميSMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

ة بلغتم نشرها صفحة الغالف ، الرقم المرجعي ، العنوان )مثل  وبارز ملحوظ ، في وضع(

معهد المواصفات والمقاييس  مواصفة بها  تواحدة على األقل من اللغات الرسمية التي كان

( ، تاريخ أو سنة النشر (  ( OIC ( / منظمة التعاون اإلسالميSMIICللدول اإلسالمية )

 .( 3 )انظر الفقرة التوافقودرجة 

  

( / منظمة SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ) مواصفةوقبول  اعتمادعند 

الحالية والتصويبات الفنية   جميع التعديالت القائمةسيتم ادراج  ، ( ( OICالتعاون اإلسالمي

( / منظمة التعاون SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ) و لمواصفة 

 .المواصفة اإلقليمية او الوطنية في (  ( OICاإلسالمي

  

معهد  مواصفةوقبول يجب اعتماد التعديالت والتصويبات الفنية المنشورة بعد اعتماد 

في ( OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

 .أقرب وقت ممكن

  

االعتماد للحصول على ملخص شامل لطرق  A يرجى االطالع على الملحق   : مالحظة

 . التبنيو

  

 والتأييد طريقة المصادقة   4.2

  
معهد المواصفات والمقاييس قد أعلنت ان مواصفة هيئة إقليمية أو وطنية  تإذا كان  2.1. 4

لها مكانة وموقع في المواصفة ( OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICللدول اإلسالمية )

قد يحتوي   . تأييد" الحقامصادقة و"إشعار فانه من الممكن ان يصدر  اإلقليمية او الوطنية، 

يجب اصدار اشعار  .التأييد على معلومات أو تعليمات متعلقة بهذا اإلعالنالمصادقة وإشعار 

تأييد مصادقة او ير كل إشعار يجب أن يش  .أ( 3.2المصادقة والتأييد فقط عند استيفاء الشرط 

( / منظمة التعاون SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )واحدة ل مواصفة إلى

 (. ما في ذلك أي تعديالت و / أو تصويبات فنيةب( OIC)اإلسالمي 
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تأييد تخصيص رقم مرجعي إقليمي أو وطني فريد من المصادقة وال إلشعاريجوز   2.2. 4

( SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ) مصادقة او تأييد لمواصفةنوعه لكل 

استخدام الرقم لزم بدالً من ذلك ، ي .   (OIC)/ منظمة التعاون اإلسالمي 

( / منظمة التعاون SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ) مواصفة ل المرجعي

 .(OIC)اإلسالمي 

  

ال ينبغي   .تأييد في نشرة رسمية و / أو كوثيقة مستقلةمصادقة او قد يظهر إشعار   2.3. 4

( / منظمة SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ) مواصفة نصارفاق  عادةً 

 والمصادقة.بإشعار التأييد ( OIC)اإلسالمي التعاون 

  
تطلب إعادة او اإلقرار. ال ي هي واحدة من أبسط طرق التبني المصادقةطريقة  4.2.4

منظمة التعاون ( / SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ) مواصفة نص طبع

معهد  مواصفة  ومع ذلك ، ال يمكن استخدام إشعار المصادقة بدون( . OIC)اإلسالمي 

، ( OIC)اإلسالمي منظمة التعاون ( / SMIICاإلسالمية ) المواصفات والمقاييس للدول

لم يكن إلشعار  إذا ذلك،عالوة على   .وبالتالي ، يجب توفير هذا األخير بطريقة أو بأخرى

عهد م مواصفة تتبع فقد ال يكون من السهل خاص به ، يالتأييد رقم تعريفالمصادقة او 

 (  كماOIC)اإلسالمي منظمة التعاون ( / SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

 .اإلقليمية أو الوطنية المواصفات اعتماده في نظام  تبنيه و تم

  

معهد المواصفات  مواصفاتيتم التعامل مع المبيعات وحماية حقوق الطبع والنشر ل مالحظة:

وفقًا  ( المعتمدةOIC)اإلسالمي منظمة التعاون ( / SMIICوالمقاييس للدول اإلسالمية )

،  ( SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )بمعهد للقواعد والسياسات ذات الصلة 

 .األصلية وغيرها من المنشورات المواصفات حسب االقتضاء ، لبيع 

  

وإقرار مع اعتماد فقط  ه )لالستخدامأدنا والمصادقة ويرد مثال على إشعار التأييد 4.2.5

 المطابقة( 

 مثال

اإلسالمي /منظمة التعاون (SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )معهد " 

(OIC)  4:2012 ، بما في ذلك  المبادئ التوجيهية العامة لمستحضرات التجميل الحالل ،

مع الرقم   ABC ةوطنيمواصفة ك ، تم اعتمادها OIC/SMIIC 4 /Amd.1: 2013 التعديل

المواصفات والمقاييس معهد  مواصفات.   ABC    4: 2012  OIC / SMIIC المرجعي

  و   OIC / SMIIC 4  (OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICللدول اإلسالمية )

OIC / SMIIC 4 /Amd.1 يمكن الحصول عليها من قسم المبيعات من فانه ABC." 

  

 إعادة النشر   3 .4

  

 نظرة عامة   3.1. 4
بصرف النظر عن طريقة إعادة   .أساليب إعادة نشره: إعادة طباعة والترجمة مناثنين  هنا  



13 
SMIIC, Guide1, 01.11.2012 

 فة مواصيظهر معرف إقليمي أو وطني للمنظمة التي تعتمد فانه يلزم  لت النشر المختارة ، 

( OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

 .ةأو الوطني ةاإلقليمي لمواصفة الصفحات األخرى لعلى صفحة الغالف وجميع 

  

 إعادة الطباعة  3.2. 4

  
( / منظمة التعاون SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ) مواصفةتتم طباعة 

من خالل االستنساخ المباشر للوثيقة المنشورة  ةأو وطني ةإقليمي مواصفة ك ( OIC)اإلسالمي 

باإلضافة  (. )على سبيل المثال عن طريق التصوير أو المسح الضوئي أو من ملف إلكتروني

 :ما يلي ةأو الوطني ةاإلقليمي  المواصفةتضمن تإلى ذلك ، قد 

 ؛ أو وطني إقليمي او تقديم تمهيدأ( مقدمة أو 

  

 ب( ترجمة النص ؛

  

 مختلف ؛ج( عنوان 

  

المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية مواصفة د( تعديالت و / أو تصويبات فنية على 

(SMIIC منظمة التعاون / ) اإلسالمي(OIC )؛ 

  

أو مالحظات أو مرفقات إقليمية أو تمهيدات إقليمية أو وطنية في وتعليمية هـ( مواد إعالمية 

 وطنية ؛

  

 .االنحرافات الفنيةو( التغييرات التحريرية أو 

  
اإلقليمية أو الوطنية على معلومات أو تعليمات  التوجيهاتأو  التمهيدقد تحتوي المقدمة أو 

 :ما يليعلى تتضمن هذه المعلومات عادة  مواصفة. للمتعلقة بالتبني اإلقليمي أو الوطني 

  

 أ( عنوان المنشور األصلي والرقم المرجعي )مع سنة النشر( ؛

  

 )مثل رقم اللجنة الفنية وعنوانها( ؛  المواصفةب( الهيئة اإلقليمية أو الوطنية المسؤولة عن 

  

 ج( عند االقتضاء ، تفاصيل التغييرات التحريرية ؛

  

إذا كان ذلك مناسبا، االشارة الى االنحرافات الفنية والتغييرات في الهيكل، جنبا إلى جنب د( 

 .هذه المعلوماتقدم الذي يمع تفسيراتهم، أو إلى المرفق 

 

وأي معلومات وتعليمات  والفنية من الممكن أيًضا إضافة االنحرافات التقنية 4.3.2.1

ومع ذلك ، يجب تحديد هذا   .ومالحظات وما إلى ذلك مباشرةً إلى تلك البنود التي تشير إليها
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 .ةاألصليالمواصفة النص اإلضافي بوضوح على أنه متميز عن 

  
عنوان  الوطنية ، قد يختلف اإلقليمية أو المواصفات للتوافق مع سلسلة محددة من    4.3.2.2

معهد المواصفات والمقاييس للدول   مواصفة عن عنوان ةأو الوطني ةاإلقليمي  المواصفة

 . ةالمعتمد( OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICاإلسالمية )

  

المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية معهد مواصفة  عنوان يجب أن يظهر ومع ذلك ،

(SMIIC منظمة التعاون / ) اإلسالمي(OIC )بوضوح على صفحة الغالف. 

لتوجيه ا تمهيد أوالمقدمة واللتغيير العنوان في وافي  فمن المستحسن أن يتم توفير شرح

 .ةأو الوطني ةاإلقليمي  لمواصفةل

  
ً ما يتم إصدار 4.3.2.3 ات معهد المواصف مواصفة الفنية والتعديالت علىالتصويبات  غالبا

اعتمادها  قبل( OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICوالمقاييس للدول اإلسالمية )

معهد المواصفات والمقاييس للدول مواصفة  عند اعتماد  .ةأو وطني ةإقليمي مواصفة ك

يجب  ،( OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICاإلسالمية )

 .الفنيةويبات والتص الحالية التعديالت جميع تضمين

  

شرح للعالمات ينبغي تضمين و. ، وما إلى ذلك شملتهاإدراج اإلشارة إلى أي تعديالت 

 .اإلقليمي أو الوطنيالتوجيه أو  التمهيدالمقدمة أو  في

  

 

 ل( ن إعادة طبع األص)مع أو بدوالترجمة  4.3.3

  
معهد المواصفات  من مواصفةرجمة تهو فقط  ةأو وطني ةإقليمي مواصفة تإذا كان  4.3.3.1

نشرت قد  كونت،  (OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICوالمقاييس للدول اإلسالمية )

عادة ما يتم تضمين  في كلتا الحالتين ،  .احادي اللغة في شكل ثنائي اللغة أو 

 . إقليمي أو وطني تمهيد  أو مقدمة

  
 ة اللغةأحادي ةأو وطني ةإقليميمواصفة عندما تكون هنا  ترجمة ، وأُعلن أن   4.3.3.2

( SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ) مواصفةل" ، فإن االمتثال ة"متطابق

يعتبر مطابقًا للترجمة ؛ وهذا هو ، ينطبق مبدأ االصلية   (OIC)اإلسالمي / منظمة التعاون 

 .العكس

  
ى بلغة أخر المواصفةقد تحتوي اإلصدارات ثنائية اللغة التي تحتوي على نص  4.3.3.3

التي صدرت بها ( SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )وباللغة الرسمية ل

يكون كال  ، قدفي حالة عدم وجود بيان  قد تحتوي على بيان بشأن صحة االصل او الترجمة. 

 .واءاإلصدارين صالحين على حد س
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يرية التغييرات التحربتفيد  مالحظاتتحتوي طبعات كل من أحادي وثنائي اللغة  قد 4.3.3.4

معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  مواصفة رة إلىمع اإلشا الفنيةات االنحراف و / أو

(SMIIC منظمة التعاون / ) اإلسالمي(OIC) .  التي تشير إليها و /  تظهر عادةً بعد الفقرة

لتوافق ا تعتمد درجة  .اإلقليمية أو الوطنية تلتوجيهااأو  التمهيدمذكورة في المقدمة أو الأو 

 .المضافة الفنيةعلى التغييرات التحريرية و / أو االنحرافات 

  
 .كأساس للترجمةينبغي أن تشير الطبعات أحادية اللغة إلى اللغة المستخدمة  4.3.3.4

  

 التوافق  بخصوص درجات واالقرار عتمادالاالختيار بين طرق ا 4.4

  

وطنية / مواصفات للحصول على  الترجمة طريقة أو إعادة الطباعة أو المصادقة 4.4.1

 إقليمية متطابقة

  
معهد المواصفات والمقاييس لمواصفات وطنية / إقليمية مماثلة  مواصفاتمن أجل اعتماد 

طرق االعتماد  قد تكون ،( OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICللدول اإلسالمية )

 . مناسبة التالية

  

طريقة  تقنية ، تكونفنية او حالة عدم إجراء أي تغييرات تحريرية أو انحرافات  في  4.4.1.1

م من على الرغ مناسبة ، المطابقةأو طريقة الترجمة  إعادة النشر أو طريقةوالتأييد   المصادقة

التي  هي الطريقة الموصى بها لتلك البلدان ( 4.3.2  أن إعادة طباعة النص الكامل )راجع

معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية الرسمية ل لغاتمن ال تكون لغتها واحدة

(SMIIC)  .  يفكر في ربط النص األصلي  ينبغي للبلد أن بترجمة،عندما يتعلق األمر

 .بالترجمة

  

أي   .موجودة ب(  3.2  انظر) التغييرات التحريرية الحد األدنى من بعض فقط إذا 4.4.1.2

 .مناسبة للبلدان المعتمدة  3. 4 طريقة اعتماد المذكورة في

  

االنحرافات ان  اللجنة الفنية ذات الصلة تعتبر حيث ، في بعض الحاالت 4.4.1.3

معهد المواصفات  مواصفةالمحتوى الفني ل ال تؤثر على والتغييرات في الهيكل الفنية

، يمكن  ةلمعتمدا( OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICوالمقاييس للدول اإلسالمية )

 ( . 5 انظر المادةة( )الوطنية / اإلقليمية مطابق المواصفةالتوافق الخاصة باعتبار درجة 

  

 الوطنية / اإلقليميةالمواصفات ترجمة لتعديل طرق الطبع أو طرق الإعادة  4.4.2

  
معهد  مواصفاتالوطنية / اإلقليمية التي تعد صيغًا معدلة لالمواصفات من أجل اعتماد 

قد  ،( OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

 .تكون طرق االعتماد التالية مناسبة

  



16 
SMIIC, Guide1, 01.11.2012 

االنحرافات الفنية ال مفر منها، فمن  و الهيكلية التحريرية وكانت التغييرات  إذا 4.4.2.1

)انظر الى أو طريقة ترجمة  (  4.3.2ر الى انظ)  طبعإعادة الطريقة استعمال المستحسن 

 .المرفق استخدام مع إدماج االنحرافات داخل النص أو في ( 4.3.3

  

 والتقنية  االنحرافات الفنية . 5  

  

 ةعام نظرة   5.1

على الرغم من   .المختلفة والحاالت قد تنجم عن العديد من الشروط التقنيةالفنية واالنحرافات  

هد معوطنية / إقليمية متطابقة معتمدة من قبل  مواصفاتكون هنا  تأنه من الموصى به أن 

، إال ( OIC( / منظمة التعاون اإلسالمي )SMIICللدول اإلسالمية )المواصفات والمقاييس 

بسبب الظروف  وتقنية انحرافات فنية عمل واجراءأنه من الضروري في بعض األحيان 

 .والتشريعات الوطنية الخاصة ألي بلد

 

  

 الظروف الوطنية الخاصةالشروط  و   5.2

ال يمكن تغييرها حتى على مدى فترة طويلة،  التيوطنية ات الممارسالأو الخصائص هذه هي  

بالنسبة للبلدان التي تطبق فيها الشروط  . الكهربائيظروف التأريض مثل الظروف المناخية، و

 .الوطنية ذات الصلة ، تعتبر هذه األحكام معيارية ، لكن بالنسبة للبلدان األخرى تكون مفيدة

  

اب لفنية الناتجة عن ظروفها الوطنية إذا كانت األسبتتمتع الدول بالحرية في تحديد االنحرافات ا

 .واضحة وقابلة لإلثبات

  

 .تخضع هذه االنحرافات الفنية لموافقة اللجنة الفنية ذات الصلة

  

 االنحراف التشريعي  5.3

اللوائح ، والتي يتم تغييرها في الوقت الحالي خارج  بسبب الوطنية االنحرافات 

  .(SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )معهد  عضو اختصاص عن

  

الدولة نظمة دقيق التعريف تحديد  تشريعي إذا تم النحراف التتمتع الدول بالحرية في وضع ا

مواصفة لالمعنية )العنوان والتاريخ وحيثما أمكن البند المعني( في التبني اإلقليمي أو الوطني 

 . (OIC( / منظمة التعاون اإلسالمي )SMIICاإلسالمية )معهد المواصفات والمقاييس للدول 

 

 األخرىوالتقنية االنحرافات الفنية    5.4

ة الخاص الوطنية الشروط والتشريعات عن أسباب بخالف ناتج او تقني أي انحراف فني 

 .يجب أن يتخذ من قبل الدولة المعتمدة بموافقة اللجنة الفنية ذات الصلة ، بالدولة

  

 والتغيرات التحريرية والتقنية بيان االنحرافات الفنيةطرق   .6
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 عامةنظرة  6.1

  

 التالي:  وطنيةالأو  اإلقليميةالمواصفات أن تتضمن  يجب 6.1.1

  

، وعند ( 4.3.2.2لـ  وطني )وفقاالقليمي أو التقديم اإلتمهيد أو المقدمة والأ( تفسيرا في 

 االقتضاء،

  

تقنية تم إجراؤها ولماذا تم فنية وب( مرفق يصف أي تغييرات تحريرية و / أو انحرافات 

 .في النصوتعريفها إجراؤها وكيف تم تحديدها 

  

عندما تكون االنحرافات التقنية )وأسبابها( أو التغييرات التحريرية قليلة ، يمكن وضعها  6.1.2

 .اإلقليمي أو الوطني التقديمأو  التمهيدفي المقدمة أو 

 

إذا تم تضمينه في النص ، فإن أي مالحظات توضيحية إقليمية أو وطنية ، و / أو   6.1.3

هد معمواصفة  تقنية تم إجراؤها بالرجوع إلىفنية وتغييرات تحريرية و / أو انحرافات 

يجب  ،( OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

، من خالل التضمين في مربع يتبع مباشرة على سبيل المثالإبرازها بوضوح في النص ، 

 .للنص المطبق المنقط تسطيرالالجملة التي تتعلق بها ، أو 

  

 :يجب تقديمها بالعناوين التالية

  

 " مذكرة توضيحية إقليمية أو وطنية" أو "شرح إقليمي أو وطني" إذا كان محتواها

 و / أو التغييرات التحريرية ؛مقصور على 

 

 "االنحراف اإلقليمي أو الوطني" إذا كان محتواها ال يقتصر على التغييرات التحريرية. 

  

( / SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ) مواصفات اإلشارة إلى    6.2

 األخرى( OIC)اإلسالمي منظمة التعاون 

  

( / منظمة SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )معهد ت مواصفة إذا كان  6.2.1

معهد لمواصفة    ألخرىا ةالمعياري ةالمرجعيتشير الى المعتمدة ( OIC)اإلسالمي التعاون 

فانه ،   (OIC( / منظمة التعاون اإلسالمي )SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

ي ف المواصفات ، بغض النظر عن صحة تلك تر  المراجع دون تغيير في النص  ينبغي

إذا   .ةوطني مواصفات إقليمية أوا كمواصفات اإلقليمي أو الوطني، أو وضعهوالتبني عتماد الا

كان البد من استبدال الوثائق األخرى بالوثائق المشار إليها أصالً ، فيجب تحديدها في مذكرة 

 .ياإلقليمي أو الوطنالتقديم أو  التمهيددمة أو يتم ذلك بسهولة أكبر في المق  .إقليمية أو وطنية
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ال يلزم تطبيق هذه التوصيات على المراجع المقدمة للحصول على المعلومات فقط   :مالحظة

 .، على الرغم من أنه قد يكون من المفيد القيام بذلك

  

( SMIIC)معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  تم اعتماد مواصفاتإذا كان    6.2.2

فانه يجب او إقليمية أو وطنية، المشار اليها كمواصفات ( OIC)اإلسالمي / منظمة التعاون 

ى يجب أن تعطكما اإلقليمي أو الوطني، او التمهيد او التقديم  مقدمة،الينبغي أن يذكر في 

في حالة عدم وجود وثائق إقليمية أو وطنية  وبالمثل، .  األرقام المرجعية اإلقليمية أو الوطنية

هنا  طريقة مالئمة لإلشارة إلى هذه العالقات وهي   .ينبغي اإلشارة إلى ذلك أيًضا صالحة،

رجة المقابلة ودمواصفات توضح األرقام المرجعية لل التقديمأو لتمهيد قائمة في المقدمة أو ا

 معهد المواصفاتمواصفة  تماًما كما تظهر فييجب اإلشارة إلى المستندات المرجعية   .توافقها

يجب على اللجنة  . (OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICوالمقاييس للدول اإلسالمية )

أو  اإلقليميةالمواصفات مراجعة جميع  ةأو الوطني ةاإلقليميالمواصفة الفنية المسؤولة عن 

المواصفة التي يتم  الوطنية المذكورة للتأكد من أنها متساوية ولديها صالحية ألغراض 

 .ااعتماده

  

( / SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )مواصفة   خطأ في تم اكتشاف إذا

رجعية م يةمعلومات، فينبغي أن توفر حاشية إقليمية أو وطنية ( OIC)اإلسالمي منظمة التعاون 

معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية الهيئة ذات الصلة في   ويجب إبالغ صحيحة ،

(SMIIC( منظمة التعاون اإلسالمي / )OIC). 

  

معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  اذا لم يتم اعتماد بعض مواصفات  6.2.3

(SMIIC منظمة التعاون / ) اإلسالمي(OIC)  إقليمية أو وطنية في المشار اليها كمواصفات

 ثائقالو اإلقليمي أو الوطني،فيجب ان تحدد المقدمة او التمهيد او التقديم المنطقة أو البلد، 

معهد المواصفات ت مراجع إذا كان،  بدال منها صالحة  اعتبارهاالتي سيتم  والمستندات

يجب   .غير مناسبة( OICالتعاون اإلسالمي )( / منظمة SMIICوالمقاييس للدول اإلسالمية )

تقنية في المستندات اإلقليمية أو الوطنية  فنية و أيًضا تقديم معلومات حول أي انحرافات

( / منظمة التعاون SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )مواصفات  عن

أو  ةإقليميمواصفة مستند بخالف عندما يتم استبدال   .تم استبدالها بها التي( OICاإلسالمي )

( / منظمة SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )طابقة بمواصفة م ةوطني

ني ف حتوي على انحرافتعتبر المواصفة المرجعية ت  المشار إليه ،( OICالتعاون اإلسالمي )

 . "معدلة" توافقات  ا، وبالتالي يكون لديه تقني او

  

متطابق أو  تبنيعبارة عن  اإلقليمية أو الوطنية التي هيلمواصفات لالترقيم  طرق .7

( / منظمة التعاون SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ) معهدلمواصفات  تعديل

   ( OICاإلسالمي )

  

 ةعام نظرة 7.1

معهد مواصفات ل وفقًا أو معدلة اإلقليمية أو الوطنية متطابقة المواصفاتعندما تكون  
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، يجب ( OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

 .أن يكون ذلك واضًحا للقارئ فوًرا وليس فقط بعد فحص المحتوى

  

 الترقيم 7.2

  

معهد المواصفات والمقاييس للدول  مواصفاتواالعتمادات المطابقة ل ترقيم التبني   7.2.1

 (OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICاإلسالمية )
( SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ) معهدمواصفة لد النص الكامل اعند اعتم 

تتم إعادة طباعة  بحيث ةوطنيالأو  ةقليمياإل المواصفةفي ( OIC)اإلسالمي / منظمة التعاون 

اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICاإلسالمية )معهد المواصفات والمقاييس للدول  مواصفة

(OIC )ل تتم ترجمتها بشك ( أواو مصادقة )في حالة وجود إشعار موافقة ويشار اليها، بالكامل

 .  7.2.1.1 في أنظمة الترقيم الواردةيمكن استخدام ثنين أي من اال فأنه ،متماثل

  

بها لتحديد حاالت التبني المتطابقة من تضمين الرقم  تتألف الطريقة الموصى   7.2.1.1

( / منظمة التعاون SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ) لمواصفةالمرجعي 

اإلقليمي أو  مع أو باالقتران مع الرقم لحروف والرقم( باالقتران)ا( OICاإلسالمي )

من أجل  اختيارها،الطريقة التي تم اعتمادًا على  . ( ب( أدناه)أ( و )  انظر) الوطني

معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  مواصفةالشفافية ، يجب إضافة سنة نشر  تحسين

(SMIIC منظمة التعاون / ) اإلسالمي(OIC )إلى  ةأو الوطني ةاإلقليمي سنة المواصفة  / أوو

من  IDTالتوافق ) يتم الترقيم بدرجة مؤشر  في صفحة العنوان ،  .الرقم كلما كان ذلك ممكنًا

 .ةالمعتمدالمواصفة واسم  من اجل التعديل (  MODاجل المطابقة و  

  

 .الطريقة أ( هي الخيار المفضلوطرق الترقيم التالية مقبولة ، 

  

 اإلقليمية أو الوطنية فقط الحروفأ( باالقتران مع 

  

معهد المواصفات والمقاييس ل الرقم المرجعي عنيمكن فصل الحروف اإلقليمية أو الوطنية 

بمسافة  ( لحروف واألرقاما)( OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICللدول اإلسالمية )

 .أو أي رمز مناسب ، على سبيل المثال ، واصلة

  

 مثال

  

معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية لـ ةمطابق  ABC مواصفة في حالة وجود

(SMIIC منظمة التعاون / ) اإلسالمي(OIC )4 ةاإلقليميواصفة المرجع للم رقم ، سيكون 

 :هو ةالوطني أو

  

ABC OIC / SMIIC 4: 2012 ، المبادئ التوجيهية العامة لمستحضرات التجميل الحالل 
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 النحو التالي ؛ قد تكون على وعلى صفحة العنوان

  

ABC OIC / SMIIC 4: 2012 ،  التوجيهية العامة لمستحضرات التجميل المبادئ
  ، الحالل
IDT) ،( OIC / SMIIC 4: 2011 

  

رقم  ويعادل القول إن غالبًا ما يشار إلى ذلك باسم "الترقيم الفردي" ألسباب واضحة ،

التعرف  ه الطريقة يوفر استخدام هذ .  OIC / SMIIC 4 يه المواصفة اإلقليمية او الوطنية

( / SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )مواصفة  والواضح مع الفوري

 ( .   ( OICمنظمة التعاون اإلسالمي 

  

 ب( باالشترا  مع الحروف واألرقام اإلقليمية أو الوطنية

  

     ABC 1366: 2012                  1  مثال

                             OIC / SMIIC  4:2011          

  

 يكون على النحو التالي ، قد العنوان صفحة وعلى

  

ABC 1366: 2012         

  OIC / SMIIC  4:2011         المبادئ التوجيهية العامة لمستحضرات التجميل الحالل ، 
      IDT) ،( OIC / SMIIC 4: 2011 

 

يمكن أيًضا كتابة األرقام المرجعية المستندة   ." يشار إلى هذا غالبًا باسم "الترقيم المزدوج 

 .إلى الترقيم المزدوج في سطر واحد ، باستخدام مساحة لفصل المكونين من الرقم المرجعي

  

 

    2مثال 

  

ABC 1366:2012 OIC/SMIIC 4:2011 ،  المبادئ التوجيهية العامة لمستحضرات التجميل

 (OIC/SMIIC 4: 2011, IDT)  الحالل ،

 

أو  ةإقليميمواصفة قد تكون هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص إذا كان سيتم نشر   : مالحظة 

واصفة لم في سلسلة من األجزاء المنشورة بشكل منفصل ، وبعضها فقط سيكون مطابقًا ةوطني

 . (OIC)اإلسالمي ( / منظمة التعاون SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

 

واالعتماد  الطريقتان ، الترقيم الفردي والمزدوج ، فقط على التبنيتسري هاتان 

( / منظمة SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ) مواصفات ل المطابق
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 يُسمح فقط برقم مرجعي إقليمي بالنسبة لعمليات التبني المعدلة ،.  (OIC) التعاون اإلسالمي

 )ب( . أ( و )أي أنه ال يُسمح بأي من البدائل الواردة في  أو وطني ؛

  

معهد المواصفات والمقاييس  مواصفاتل المعدلة واالعتماد ترقيم عمليات التبني   7.2.2 

   (OIC( / منظمة التعاون اإلسالمي )SMIICللدول اإلسالمية )
هد معمواصفة  استخدام الرقم المرجعي اإلقليمي أو الوطني طالما أنللهيئة المعتمدة حرية  

 (OIC( / منظمة التعاون اإلسالمي )SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

 : كما يليوظهر على األقل في صفحة العنوان بين قوسين ت ةالمعتمد

  

   مثال

  

ABC 1366:2012  ،   لمستحضرات التجميل الحاللالمبادئ التوجيهية العامة ، 
 (OIC/SMIIC 4:2011, MOD) 

 

  

  

  

  

  

  

 Aالمرفق 

 نسيابيالمخطط اال وتبين اعتماد
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  OIC/ SMIICمواصفة 

OIC/ SMIIC  4 

 أعطيت كمثال 

المصادقة والتأييد من 

 قبل الدول األعضاء؟

 نعم 

اذا لم يتم نشرها 

من قبل هيئات 

 االعضاء

 تطبيق التغيير في

التركيب و/ او 

االنحراف الفني  

و/ او التغيير في 

 التحرير ؟

ية تعتبر التغييرات الفن

الهيكل و / أو في 

االنحرافات التقنية 

المطبقة )التي تم 

تحديدها بوضوح في 

االعتماد( من قبل 

جنة الفنية ذات الل

ال   الصلة على أنها

 محتوى التؤثر على 

  مواصفة الفني ل

OIC/SMIIC 

  ةالمعتمد

 

 ترقيم االعتماد
 

 (ABC   هو اسم خيالي لهيئة إقليمه

 او وطنية (

  

تمت الموافقة على 

االنحرافات التقنية المطبقة و 

/ أو التغييرات في الهيكلية 

من قبل اللجنة الفنية ذات 

الصلة والتي يتم تحديدها 

بوضوح من خالل اعتماد 

المعيار أو تكون االنحرافات 

 الفنية الناتجة عن التشريعات

 

 نعم

 كال

 كال

 كال

 نعم

 مطابقثم هو 

  لمواصفة

OIC/ SMIIC 

 نعم 

 كال

ABC 1366:2012 

OIC/SMIIC 4:2011 ،  المبادئ

التوجيهية العامة لمستحضرات 

 OIC/SMIIC)  التجميل الحالل ،
4: 2011, IDT) 

 
)إعادة طبع او 

ترجمة المطابقة 

( ال تغيير او فقط 

تغيير تحريري  

كما هو محدد في 

 الدليل

هو اعتماد ثم 
لمواصفةتعديل   

 OIC/SMIIC 

ABC 1366:2012   ،  المبادئ

التوجيهية العامة لمستحضرات 

 ، التجميل الحالل

 (OIC/SMIIC 4:2011, 

MOD) 

 

ثم يتم إعادة 

 مواصفة صياغة 
OIC / SMIIC 

 وليس اعتماد

 


