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 الغرض -1

مجلس تحدد هذه الوثيقة الهياكل واإلجراءات الرسمية الواجب اتباعها حتى تتحقق أهداف  .1.1

كما هو محدد في  SMIIC( املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميكعهد م AC االعتماد 

( املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميكعهد ملمن النظام األساس ي  6.5و  3املادتين 

SMIIC  للمعهدالقواعد اإلجرائية  النظام الداخلي و من 6واملادة. 

 

 األساس القانوني .2

 

  SMIICعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(   ملكجهاز   AC مجلس االعتماد   وجود  2.1

معهد املواصفات واملقاييس للدول   من قانون  6.5هذه الوثيقة تستمد شرعيتها من املادة ان و 

 .  SMIICاإلسالمية )سميك(  

 

 النطاق   .3

 

 على:  ToR املرجعية  شروطالتنطبق هذه  3.1

 ؛ MAC املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(عهد مل AC مجلس االعتماد  إدارة •

 ( ومجموعات العمل ومجموعات فرق العمل. ATCsعلى االعتماد )  اللجان الفنية لالعتماد  •

 السكرتارية.  •

 

 اريفـات والتعـلحـطـاملص .4

 

والتعريفات غير ألغراض هذا البند ، تنطبق املصطلحات والتعاريف التالية. بالنسبة للمصطلحات   4.1

معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية  مقاييس  طبيق تلك املوجودة فياملستخدمة هنا ، يجب ت

 ذات الصلة.  OIC  منظمة التعاون االسالمي   /  SMIIC)سميك(  

 

 : منظمة التعاون اإلسالمي  (OIC)  أ. 

 

 .معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  :   SMIIC  ب.

 

معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  مواصفات :   Standards OIC/ SMIIC . ج
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SMIIC / معهد التي يتم اعتمادها ونشرها من قبل املقاييس واملواصفات :  منظمة التعاون اإلسالمي

 .  SMIICاملواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  

 

معهد املواصفات اإلسالمي التي لها عضوية في التعاون الدولة العضو في منظمة  :Member Stateد. 

 .  SMIICواملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  

 

  SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(    مجلس االعتماد : SIMIC ACه.  

 

 12عين تب / اانتخ :ادارة مجلس االعتماد للمعهد  Management of the SMIIC AC (MAC) . و

معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(   هيئة وطنية معتمدة لدى الدول األعضاء في

SMIIC  مجلس االعتماد التي لها عضوية في إدارة AC  عهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية مل

   .  SMIIC )سميك(

 

في : الهيئة الوطنية في الدولة العضو هيئة االعتماد الوطنية National Accreditation Body .  ز

التي تقوم باالعتماد مع السلطة    SMIICسميك( املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) معهد

 املستمدة من الحكومة.

 

: اللجان التي (ATCsاللجان الفنية لالعتماد )  Accreditation Technical Committees (ATCs)ح.  

ملناقشة وتطوير السياسات / املشاريع / البرامج املتعلقة باالعتماد  MAC ادارة مجلس االعتماد أنشأها

   SMIICعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  ملبما يتماش ى مع الخطة االستراتيجية 

ة األنشطة ، وتوفير املكلفة بمهام محددة ذات طبيعة دائمة في مجاالت االتفاق متعدد األطراف ، ومواءم

املشورة بشأن اعتماد أنشطة تقييم املطابقة )االختبار ، والتفتيش ، والتصديق( ، والترويج ملنشورات 

 .    SMIICعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  مل ACمجلس االعتماد 

 

 

 

 

 

فقط    SMIIC عهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  مل    ACمجلس االعتماد  يتم إجراء تعيين أعضاء إلدارة -1

 12عندما يكون األعضاء املعينين أقل أو يساوي 
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توضيح استيفاء املتطلبات املحددة املتعلقة باملنتج أو تقييم املطابقة:  Conformity Assessment -ط  

 العملية أو النظام أو الشخص أو الجسم.

 

شهادة طرف ثالث ذات صلة بجهاز لتقييم املطابقة تنقل إثباًتا رسمًيا  االعتماد: Accreditationي. 

 الختصاصها لتنفيذ مهام تقييم مطابقة محددة.

 

: شهادة طرف ثالث ذات صلة بجهاز لتقييم املطابقة تنقل االعتماد الحالل Halal Accreditationك. 

عرًضا رسمًيا الختصاصها لتنفيذ مهام تقييم مطابقة محددة ذات صلة بمنتجات / خدمات / أنظمة إدارة 

معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية /  OIC منظمة التعاون اإلسالميملواصفات الحالل وفًقا 

 .  SMIICسميك( )

 

: الجهة الرسمية التي تقوم باالعتماد لهيئات تقييم هيئة االعتماد الحالل  Halal Accreditation Bodyل.  

منظمة التعاون اإلسالمي لمواصفات  املطابقة العاملة في املنتجات / الخدمات / أنظمة اإلدارة الحالل وفًقا ل

OIC  / ( معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميكSMIIC . 

 

منظمة التعاون ي مواصفات القواعد واالجراءات املحددة ف: خطة االعتماد Accreditation Schemeم. 

لتجهيز افي اتفاقية    واملتضمنة  SMIICسميك(  / معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )  OICاإلسالمي  

 والتي تحدد خطوات االعتماد ألجهزة تقييم املطابقة. (MLA/MRAمتعدد األطراف )لالعتراف املتبادل 

 

مين من ال : تقييم هيئة اتقييم األقران Peer Assessment  ن. ِّ
عتماد مقابل متطلبات محددة من قبل مقي 

، أو املرشحين  (MLA/MRAمتعدد األطراف )العتراف املتبادل التجهيز لعتماد املوقعة التفاقية ال هيئات ا

 تعددة األطراف.امل تجهيزاتالللتوقيع على 

  

للدول  االعتماد أجهزةتم توقيع اتفاقية بين  :(MLA/MRAالتجهيز لالعتراف المتبادل متعدد األطراف )س. 

عون  OICاألعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي 
ِّ
أنظمة االعتماد التي يديرها األعضاء  بتكافؤحيث يقر املوق

عون ويقبلونها ، وكذلك 
ِّ
تقييم املطابقة موثوقية نتائج تقييم املطابقة املقدمة من قبل هيئات يثمنون املوق

املواصفات ألعضاء والتي يمكن أن تجرى عن طريق جهاز معترف به من قبل معهد اتوقيع املعتمدة من قبل 

 ليقوم بتشغيل أنظمة تقييم املطابقة بين أعضائه.  SMIICسميك(  واملقاييس للدول اإلسالمية )

 

 ع. 
 
 التجهيز لالعتراف املتبادل متعدد األطرافهو كيان الغرض منه انشاء وصيانة  ف :الهيكل املكل

(MLA/MRA)    وهو تعاون بين أجهزة االعتماد للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميOIC   والتي وقعت
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 مع الهيكل املكلف.( MoU)على مذكرة التفاهم 

 

ع:ف.  
 
ف والذي وقع على    املوق

ِّ
 (MLA/MRA)  التجهيز لالعتراف املتبادل متعدد األطرافعضو في الهيكل املكل

ف.
ِّ
 مع الهيكل املكل

 

 امــــ. امله5

 

عهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  ملاملهام الرئيسية التي يمكن للجنة التدقيق  5.1

SMIIC    لتحقيق أهدافها هي:القيام بها 

 

اإلسالمي أو الدول األعضاء في لتعاون أ( القيام بأنشطة تهدف إلى إنشاء خطط اعتماد قطاعي في منظمة ا

 ؛   SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  

 

 ب( دعم اإلجراءات إلنشاء نظام اعتماد سليم وإذكاء الوعي بأهمية االعتماد ؛

 

معهد املواصفات واملقاييس للدول منظمة التعاون اإلسالمي / قاييس ومواصفات ج( دعم تنفيذ م

 ذات الصلة ؛   SMIIC)سميك(   اإلسالمية

 

( وضع وثائق متسقة للتطبيق واإلرشاد واملعلومات بشأن اعتماد هيئات تقييم املطابقة بما في ذلك وضع د

 خطط اعتماد قطاعية ؛

 

عايير واألدلة املتعلقة باعتماد هيئات تقييم املطابقة لألمانة العامة واصفات وامل( تحديد أي حاجة للمهـ

املواصفات واملساهمة في تطوير هذه    SMIICعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  مل

 املعايير واألدلة.و 

 

الحالل إلى  ماد( نشر وتوصيل نتائج تقييم األقران لهيئات االعتماد الوطنية بما في ذلك هيئات اعتو

عين 
ِّ
 ؛ MLA/MRA التجهيز لالعتراف املتبادل متعدد األطرافعلى األعضاء املوق

 

 ( نشر أوراق املوقف والوثائق واملبادئ التوجيهية والتقارير ؛ز

 

 ( تشجيع املساعدة املتبادلة بين األعضاء ؛ح
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 ( تشجيع األعضاء على:ط

 

 . تبادل املعلومات والخبرة ،اوال

 . توحيد اإلجراءات ،ثانيا

. التعاون في التقييم املشترك لهيئات تقييم املطابقة وفي تقييمات هيئات تقييم املطابقة التي ثالثا

 تنطبق عليها مبادئ اعتماد التعاون عبر الحدود ،

 التعاون في أنشطة التدريب ،  رابعا:

 
 
    SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(   املشاركة في أنشطة :  خامسا

 

 ( تنظيم اجتماعات للخبراء في مجاالت محددة ؛ي 

 

عهد املواصفات واملقاييس للدول مل( دعم إنشاء والحفاظ على االتصال مع اللجان الفنية التابعة ك

 ؛1واملنظمات األخرى ذات الصلة   SMIICاإلسالمية )سميك(  

 

 ؛ 2بشأن القضايا ذات الصلة العالقة( التشاور والتعاون مع أصحاب ل

 

 . العضوية6

 

معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(   في ACمجلس االعتماد يتم تعريف عضوية  6.1

SMIIC       عهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(   ملمن النظام األساس ي    6.5.1في املادةSMIIC   

معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ويتكون من هيئات االعتماد الوطنية املرخص لها من أعضاء  

 والدول املراقبة.   SMIIC)سميك(  

 
 
 
 
 
 
 

 
   MAC"المنظمات ذات الصلة" سيتم إقراره من قبل إدارة مجلس اإلعتماد تعريف  1
   MACسيتم إقراره من قبل إدارة مجلس اإلعتماد تعريف "أصحاب العالقة"    2
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 المسؤولياتوالحقوق . 7

 

 حقوق ال 1. 7

   SMIICعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(   مل  AC   مجلس االعتمادلتحقيق أهداف ومهام  

معهد املواصفات واملقاييس للدول ، يكون لكل هيئة اعتماد وطنية معتمدة من الدول األعضاء واملراقبين في  

 الحقوق التالية:   SMIICاإلسالمية )سميك(  

 

معهد   لحصول على معلومات غير سرية بشأن تشغيل أنشطة االعتماد لدى الدول األعضاء األخرى فياأ( 

 بما في ذلك الحالل ؛   SMIICل اإلسالمية )سميك(  املواصفات واملقاييس للدو 

 ب( مشاهدة أنشطة تقييم هيئات تقييم املطابقة خالل زيارات تقييم الزمالء وإعادة التقييم

 ؛SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  ج( املشاركة في االجتماعات التي ينظمها 

 د( التقدم بطلب لتقييم األقران وإعادة تقييم أنشطة االعتماد الخاصة به بما في ذلك الحالل ؛

املشاركة في االجتماعات التي   ومجموعات العمل ومجموعات فرق العمل  ATCs الفرق الفنية  ه( املشاركة في  

 ؛   SMIICاصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  معهد املو ينظمها 

 

 املسؤوليات 2. 7

 

بالتزامها    SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  األعضاء في عضو من كل يوافق 

 :مثل   SMIICعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( مل ACمجلس االعتماد بأهداف ومهام 

 

معهد املواصفات /  OIC منظمة التعاون اإلسالميملواصفات وفقا  الحالل أنشطة االعتمادمرجعية أ( 

 ؛   SMIICواملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  

 

معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ب( توفير معلومات إلى أعضاء اللجنة االستشارية األخرى في 

 بشأن تشغيل أنشطة االعتماد الخاصة بها ، بما في ذلك الحالل ؛  SMIIC)سميك(  

 

ابقة ج( تشجيع قبول الشهادات بما في ذلك شهادات الحالل والتقارير الصادرة عن هيئات تقييم املط

التجهيز لالعتراف املتبادل متعدد   على  املعتمدة من هيئات االعتماد بما في ذلك هيئات اعتماد الحالل املوقعة

 ؛اإلسالميلتعاون ين أعضاء منظمة ا، فيما ب MLA/MRA األطراف

 

عهد املواصفات واملقاييس للدول مل ACمجلس االعتماد  د( احترام أي معلومات سرية يتم الحصول عليها في
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 ؛   SMIICاإلسالمية )سميك(  

 

 ؛SMIICعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  مل ACمجلس االعتماد ه( االلتزام بقرارات 

 

عهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  مل  التابعمجلس االعتماد  )و( املساهمة بنشاط في أعمال  

SMIIC   فرق من خالل املشاركة في أنشطة كل من ( العملATCs ومجموعات ) لحاجةالعمل حسب افرق 

 وتقديم التعليقات أثناء فترات التعليق والطلبات األخرى ؛

 

س للدول اإلسالمية )سميك(  عهد املواصفات واملقاييمل ACمجلس االعتماد  ز( املشاركة في اقتراعات

SMIIC      . 

 

عهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  مل   AC مجلس االعتماد  إدارة. 8

SMIIC     

   

 SMIIC    ((MAC  عهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(مل  ACمجلس االعتماد إدارة    8.1

 

)اثنا عشر( عضوا من هيئات االعتماد الوطنية املرخص لها  12من  ACمجلس االعتماد إدارة تألف ي 8.1.1

معهد املواصفات واملقاييس للدول  من الدول األعضاء والتي يتم تعيينها أو انتخابها من قبل مجلس إدارة 

من النظام  6.5.2على أساس التوزيع الجغرافي العادل كما هو موضح في املادة  SMIICاإلسالمية )سميك(  

 .SMIICعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  مل من النظام الداخلي  3-6األساس ي واملادة 

 

للدول  عهد املواصفات واملقاييسمل يجب على كل جهة اعتماد وطنية معتمدة إبالغ األمانة العامة  8.1.2

 .MACادارة مجلس االعتماد  بأسماء ممثليها املعينين في  SMIICاإلسالمية )سميك(  

 

 MACادارة مجلس االعتماد  في مسؤوليات والتزامات  8.2

 

 املسؤوليات 8.2.1

 

معهد  عن جميع املسائل املتعلقة باالعتماد الواردة في نظام  ةمسؤول MAC ادارة مجلس االعتماد عدت

القواعد اإلجرائية ، النظام الداخلي و األساس ي و   SMIICاملواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  

 بما في ذلك:
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معهد املواصفات واملقاييس   AC مجلس االعتمادأ( ضمان األداء السليم والتشغيل املترابط والشفاف لـ

 ؛ SMIICللدول اإلسالمية )سميك(  

 

عهد مل  ACملجلس االعتماد )ب( املوافقة على السياسات والخطة اإلستراتيجية ملركز املعلومات التابع 

عهد املواصفات ملشيا مع الخطة االستراتيجية اتم SMIICاملواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  

 ؛  SMIICس للدول اإلسالمية )سميك(  واملقايي

 

عهد املواصفات ملAC   مجلس االعتماد  ج( املوافقة على خطة العمل السنوية بما يتماش ى مع خطة 

 اإلستراتيجية ؛    SMIICواملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(

 

 د( انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ؛

 

 ، ومجموعات العمل ومجموعات فرق العمل في مجاالت محددة ؛ ATCs اللجان الفنية ه( إنشاء وحل

 

واملجموعات العاملة ومجموعات   لفرق ، واإلبالغ عن ا  )و( مراقبة وضمان التنسيق املالئم للعمل، واألنشطة

 العمل ؛

 

ومجموعات العمل ومجموعات فرق   ATCsباللجان الفنية  )ز( املوافقة على القواعد وبرامج العمل الخاصة  

 لعمل ؛ا

 

ومجموعات العمل ومجموعات فرق  ATCs اللجان الفنية ح( التصديق على تقارير عن أعمال وأنشطة

 العمل ؛

 

 ط( استالم معلومات عن نتائج التقييمات ؛

 

 ي( اعتماد إجراءات للتعامل مع الطعون والشكاوى.

 

 لتزاماتالا 8.2.2

 

معهد املواصفات  ACمجلس االعتماد بأهداف ومهام  MACفي ادارة مجلس االعتماد  يلتزم كل عضو 
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في ادارة مجلس  . على وجه الخصوص ، التزامات كل عضو  SMIICواملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(

 هي: MAC االعتماد

 

 أ( االستجابة للطلبات الرامية إلى حل الشكاوى ؛

مين بالتقييم من قبل  معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية  AC  مجلس االعتماد ب( تزويد املقيِّ

 للقواعد التي وضعتها    SMIIC)سميك(
ً
 ؛MAC ادارة مجلس االعتماد في تقييماتها النظيرة وفقا

 .MAC ادارة مجلس االعتماد ج( للمشاركة في اقتراعات 

 

 MAC االعتماد  ادارة مجلس اجتماعات 8.3

 

ادارة ، سيقرر الرئيس موعد ومكان اجتماعات  MAC ادارة مجلس االعتماد بالتشاور مع أعضاء  8.3.1

معهد املواصفات واملقاييس للدول . تعقد االجتماعات في إحدى الدول األعضاء في MAC مجلس االعتماد 

 مرتين على األقل في السنة. MAC ادارة مجلس االعتماد  جتمعت. سSMIIC اإلسالمية )سميك(

 

 اشخاص االتصال ونقاط االرتباطيتم إرسال جدول األعمال املؤقت ووثائق االجتماع إلى جميع  8.3.2

 واملراقبين املدعوين قبل شهر واحد على األقل من تاريخ االجتماع.

 

واملراقبين املدعوين قبل  ونقاط االرتباط تصاليرسل جدول املسودة النهائية إلى جميع جهات اال 8.3.3

أسبوعين على األقل من موعد االجتماع ، وتحدد جميع بنود جدول األعمال الخاضعة للقرارات في جدول 

 األعمال.

 

معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية  في   ACمجلس االعتماد  یقوم کل عضو بإبالغ أمانة  8.3.4

 .MAC  إدارة مجلس االعتماد أسماء مندوبیه إلی اجتماعب   SMIIC)سميك(  

 

 األعضاء )نصف زائد واحد( من النصاب القانوني. غالبيةيشكل  8.3.5

 

 يتم النظر في القرارات واملوافقة عليها في االجتماعات ويتم نشرها مباشرة بعد االجتماعات. 8.3.6

 

واملراقبين املدعوين في غضون شهر   االتصالتعمم مسودة محاضر االجتماعات على جميع أشخاص    8.3.7

 واحد بعد االجتماعات.
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معهد املواصفات واملقاييس  ACمجلس االعتماد حضر إلى أمانة املترسل التعليقات على مشروع  8.3.8

 في غضون شهر واحد بعد تعميم محضر الجلسات.  SMIIC للدول اإلسالمية )سميك(

 

 في املحضر.  MAC  إدارة مجلس االعتماديتم تداول املحاضر املؤكدة بعد ظهور مالحظات أعضاء  8.3.9

 

 التصويت 8.4

 

عهد املواصفات النظام االساس ي ملمن  5.1يجب أن يتم التصويت على النحو املحدد في املادة  8.4.1

 .     SMIICإلسالمية )سميك(  واملقاييس للدول ا

 

      SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  تقارير إلى مجلس إدارة ال 8.5

 

معهد املواصفات واملقاييس للدول إبالغ مجلس إدارة  MAC  إدارة مجلس االعتماديتعين على  8.5.1

.بالتقرير   SMIICاإلسالمية )سميك(  
ً
 على األقل سنويا

 

 الرئيس ونائب الرئيس. 9

 

 يعمل الرئيس ونائب الرئيس بنشاط في هيئات االعتماد الوطنية ويحتفظان بمناصب عليا على األقل.

لرئيس ونائب الرئيس اللغة اإلنجليزية ويتصرف بطريقة مستقلة ومحايدة أثناء قيامه يجب ان يجيد ا

معهد   بواجباته. يتعامل الرئيس ونائب الرئيس على قدم املساواة ويتابعان املصلحة املشتركة لجميع أعضاء  

 .  SMIICاملواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  

 

 االنتخابات 9.1

 

  إدارة مجلس االعتماد املمثلين فيالرئيس ونائب الرئيس من  MAC  إدارة مجلس االعتماد بنتختس 9.1.1

MAC إدارة مجلس االعتماد  ملدة ثالث سنوات والتي ستكون محدودة مع فترة  MAC ال يعمل الرئيس .

 متعاقبة. فتراتكمندوب. يجوز إعادة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ل

 

الترشيحات    SMIICعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  مل األمانة العامةتطلب  9.1.2

من قبل مجلس   MAC   إدارة مجلس االعتمادملنصب الرئيس ونائب الرئيس بعد أن يتم املوافقة على تشكيل  

 . يتم ترشيح املرشحين من قبل عضو  SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(   إدارة 
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 .MAC  إدارة مجلس االعتماد

 

يعتبر الرئيس ونائب الرئيس منتخبين عندما يحصل املرشح على نصف األصوات زائد واحد على  9.1.3

 األقل. 

 

حد ال  %50تخابات ولم يتحقق تصويت األغلبية بنسبة إذا تم استالم أكثر من ترشيحين في أي ان 9.1.4

املرشحين ، يتم إجراء تصويت إضافي بين املرشحين اللذين حصال على أكبر عدد من األصوات في االقتراع 

، يتم اتخاذ القرار برمي عملة معدنية
ً
 .كتبة( -)طرة  األول. إذا كانت نتيجة هذا االقتراع الثاني تعادال

 

الرئيس خالل فترة والية منتخبة مدتها ثالث سنوات ، سيمثل نائب الرئيس منصب في حالة شغور  9.1.5

حتى يتم انتخاب   SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(   في  ACملجلس االعتماد 

 الرئيس الجديد وينهي الرئيس الجديد الفترة املتبقية من املنصب.

 

معهد املواصفات واملقاييس للدول  د انتخاب رئيس / نائب الرئيس من قبل مجلس إدارة يعتم 9.1.6

 .     SMIICاإلسالمية )سميك(  

 

 املسؤوليات 9.2

 

 عن: 9.2.1
ً
 يكون الرئيس مسؤوال

 

 ؛ MAC  إدارة مجلس االعتمادأ( رئاسة اجتماعات 

 

معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(   ACمجلس االعتماد  ضمان حسن سير عمل ب( 

SMIIC     ؛ 

 

 عن  
ً
معهد املواصفات واملقاييس   ، عن األعمال املعتادة مليثاق    MAC   إدارة مجلس االعتمادج( توجيه ، نيابة

 ؛ MAC  االعتمادإدارة مجلس  كلفه بهات، وضمان تنفيذ القرارات التي  SMIICللدول اإلسالمية )سميك(  

 

      SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(    AC  مجلس االعتمادد( العمل نيابة عن 

 ؛ MAC  إدارة مجلس االعتمادلتمثيل املجلس بين اجتماعات 
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معهد املواصفات )هـ( ضمان التعاون الفعال واملتماسك مع هيئات االعتماد الوطنية للدول األعضاء في 

عهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية مل واألمانة العامة  SMIICواملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  

 والسلطات الوطنية واألطراف املعنية األخرى ؛  SMIIC)سميك(  

 

 .لحاجة ويض املهام حسب او( تف

 

 عن: 9.2.2
ً
 سيكون نائب الرئيس مسؤوال

 

 ؛ موجود أ( تولي جميع مهام الرئيس إذا كان غير 

 

 فوضه الرئيس.يب( االضطالع بمهام خاصة على النحو الذي 

 

 ( MLA/MRAالتجهيز لالعتراف املتبادل متعدد األطراف ).10

( MLA / MRAالعتراف املتعدد األطراف )التجهيز لدارة إسيتم تحديد قواعد وإجراءات حوكمة و  10.1

في وثيقة منفصلة سيتم إعدادها واعتمادها  كلفوكذلك آلية التعاون مع الهيكل املبه والتفاصيل الخاصة 

 .وثيقةوفقا لنوع ال SMIIC الجهاز ذي الصلة في معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية  من قبل

 

  عملالفرق مجموعات ( ، مجموعات العمل و ATCs) اللجان الفنية لالعتماد. 11

 

للتعامل مع مهام محددة ذات طبيعة دائمة في  MAC ادارة مجلس االدارة  من قبل ATCsيتم إنشاء  11.1

مجاالت تنسيق االتفاقيات املتعددة األطراف ، وتقديم املشورة ألنشطة تقييم املطابقة )االختبار ، 

عهد املواصفات واملقاييس للدول مل  AC  مجلس االعتماد  والتفتيش ، والشهادات ، الخ( ، والترقية و منشورات

عهد املواصفات مل ACمجلس االعتماد لتنفيذ أهداف ومهام . يتم إنشاء هذه    SMIICاإلسالمية )سميك( 

بطريقة مناسبة وتكون العضوية مفتوحة لجميع هيئات   SMIICواملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  

 . SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  االعتماد الوطنية للدول األعضاء في 

 

 وفقا ملجال العمل الخاص بهم. ATCs اللجان الفنية لالعتماد  يتم تسمية 11.2

 

قواعد وبرامج عمل سنوية محددة يجب اعتمادها  ATCs داللجان الفنية لالعتما  فرق قد تكون لدى  11.3

 .MAC قبل ادارة مجلس االعتماد من
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عهد ملمخططات اعتماد تتمش ى مع الخطة االستراتيجية    ATCs  اللجان الفنية لالعتماد    يمكن أن تنش ئ  11.4

 . SMIICاملواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  

 

أحكاما تتعلق باختصاصات أعضائها لضمان  ATCs  اللجان الفنية لالعتماد  قد تتضمن قواعد 11.5

للخبرات املتاحة ألداء مهمتها املحددة. قد تتضمن القواعد أيًضا  ATCs  اللجان الفنية لالعتماد امتالك 

 .ATCs  اللجان الفنية لالعتماد  أحكاًما بشأن تنظيم

 

 رئيس   ATCs    اللجان الفنية لالعتماد    يجب أن يكون لدى  11.6
ً
 منتخب  ا

ً
. MAC  ادارة مجلس االعتماد  من قبل  ا

 فتراتهي ثالث سنوات. يجوز إعادة انتخاب الرئيس ل ATCs اللجان الفنية لالعتماد  مدة والية رئيس

 متعاقبة.

 

من قبل هيئات االعتماد الوطنية للدول األعضاء في  ATCs  اللجان الفنية لالعتماد  يتم ترشيح أعضاء   11.7

معهد املواصفات . يحق لكل دولة عضو في  SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  

 .ATC لجنة فنية ترشيح عضو واحد لكل   SMIICللدول اإلسالمية )سميك(   واملقاييس

 

.  MACادارة مجلس االعتماد تقاريرها إلى  ATC اللجنة الفنية املعتمدة تقدم 11.8
ً
 على األقل سنويا

 

إنشاء مجموعات عمل ومجموعات فرق العمل لتنفيذ سياسات /  MAC دارة مجلس االعتماديحق ال  11.9

معهد املواصفات واملقاييس للدول بما يتماش ى مع خطة  ACالعتماد بمجلس امشاريع / برامج متعلقة 

مجلس ومهام    غاياتلتنفيذ أهداف و املجموعات  اإلستراتيجية. يتم إنشاء هذه     SMIICسميك(  اإلسالمية )

مناسبة وتكون العضوية  بطريقة SMIICسميك( معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )في االعتماد 

معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية مفتوحة لجميع هيئات االعتماد الوطنية للدول األعضاء في 

 . SMIICسميك( )

 

إنشاء مجموعات العمل ومجموعات   اللجان الفنية لالعتماد  و  MAC ادارة مجلس االعتماد  قد تقرر    11.10

فرق العمل للتعامل مع قضايا محددة. سيتم إنشاء مجموعات عمل للتعامل مع أسئلة محددة ذات طبيعة 

 ، ومجموعات فرق العمل للتعامل مع ATCs اللجان الفنية لالعتماد  طويلة األجل تقع ضمن اختصاص

 األسئلة أو املشاريع التي يمكن حلها في غضون فترة زمنية محدودة.

 

على   SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  في  مجلس االعتمادعمل يقد  11.11

األخرى في   SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  بعض مهامه مع مجالس / لجان 
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( ذات ATC)  اللجنة الفنية مجموعات العمل املشتركة أو مجموعات فرق العمل املشتركة. يجب أن تصادق  

الصلة على قواعد مثل هذه العمليات املشتركة والتنظيم لكل من مجموعات العمل أو مجموعات فرق 

 العمل. 

 

. اللجان الفنية ذات الصلةالعمل من قبل فرق مجموعات العمل ومجموعات  اعتماد مقدمييتم  11.12

 يتم تحديد مدة عقد االجتماع في القواعد.

 

العمل  فرق  مجموعات العمل أو مجموعاتتقرر بموجب تقارير  ATCs اللجان الفنية لالعتماد  11.13

 كيفية تعيين أعضاء هذه املجموعات. قد تتم دعوة املنظمات ذات الصلة من أصحاب املصلحة للمشاركة

. 

 

خبراء ن  دعو مجموعات العمل وفرق العمل أن    ورؤساء      ATCs    اللجان الفنية لالعتماد  لرئيس  يجوز    11.14

 آخرين للمشاركة في عملهم.

 

 ةــــاألمان .12

 

معهد املواصفات واملقاييس في  ACاالعتماد مجلس تتولى هيئة االعتماد الوطنية التي تتولى رئاسة  12.1

عهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ملبالتنسيق مع األمانة العامة    ،SMIICسميك(  للدول اإلسالمية )

معهد املواصفات  ACمجلس االعتماد ، املسؤوليات العامة عن أنشطة وتشغيل أمانة   SMIICسميك( )

عهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ملفي األمانة العامة      SMIICواملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(   

 . SMIIC)سميك(  

 

  SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(   في    AC مجلس االعتماد  يجب على أمانة    12.2

( ذات  SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  مجلس االعتماد في االلتزام بإجراءات 

 الصلة في جميع أنشطتها.

 

معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية في  AC مجلس االعتماد تتمثل املهام الرئيسية ألمانة  12.3

 : فيما يلي  SMIIC)سميك(  

 

معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  في  AC جلس االعتماد ا. إجراء األنشطة اليومية مل

SMIIC  AC  ادارة مجلس االعتماد ، على وجه الخصوص ، تنفيذ القرارات التي تتخذها MAC ؛ 
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الدعم اإلداري لتشغيل نظام تقييم األقران لهيئات االعتماد الوطنية بما في ذلك هيئات اعتماد ب. تقديم 

 الحالل ؛

 

املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية  معهد االعتماد في ACمجلس ج. لتوثيق وتطبيق وصيانة نظام إدارة 

 ؛  SMIIC)سميك(  

 

معهد املواصفات واملقاييس  ACمجلس االعتماد بها  يقومد. لضمان أن تتم جميع العمليات واألنشطة التي 

عهد مل  AC   بمجلس االعتماد  في االمتثال الصارم لإلجراءات ذات الصلة   SMIICللدول اإلسالمية )سميك(

 ؛  SMIICاملواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  

 

 ATCs اللجان الفنية لالعتماد ، و MACاالعتماد ادارة مجلس ه. إعداد وتعميم وثائق ومحاضر اجتماعات 

 ، ومجموعات العمل ، ومجموعات فرق العمل ، وما إلى ذلك ؛

 

 . لالتصال بأصحاب املصلحة واألطراف املعنية األخرى ؛و

 

ومجموعات العمل وفرق العمل في تخطيط األنشطة  ATCs الفنية املعتمدة ز. تقديم الدعم اإلداري للجان

 وتنفيذ القرارات؛

 

معهد املواصفات واملقاييس  ACرئيس مجلس االعتماد  تنسيق معح. للتعامل مع املراسالت الخارجية بال

 ؛   SMIICللدول اإلسالمية )سميك( 

عهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية مل ACمجلس االعتماد . لنشر معلومات حول قرارات ط

للدول اإلسالمية عهد املواصفات واملقاييس مل ACمجلس االعتماد وأنشطتها ووثائق   SMIIC)سميك(

 ؛  SMIIC)سميك(

 

معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(   ACوارشيف مجلس االعتماد  ي. إلدارة محفوظات

SMIIC  ؛ 

 

عهد املواصفات االلكتروني التابع مل  ACمجلس االعتماد ك. حماية جميع املراسالت واألعمال على موقع 

 ؛ AC  مجلس االعتماد وفتح إمكانية الوصول إلى أعضاء  SMIICيك(  واملقاييس للدول اإلسالمية )سم

 

معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية  ACمجلس االعتماد ل. إلدارة األنشطة اإلدارية األخرى في 
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 .  SMIIC)سميك(  

 

 . أحكام متنوعة13

 اللغات 13.1

 

معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(   ACمجلس االعتماد تكون اللغة الرسمية لـ 13.1.1

SMIIC   عهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية النظام االساس ي ملمن  11كما هو مذكور في املادة

معهد املواصفات واملقاييس للدول قواعد إجراءات النظام الداخلي و  من 10والفقرة   SMIIC)سميك(  

 . SMIICاإلسالمية )سميك(  

 

 التخزين وإعالن املعلومات 13.2

 

معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية  ACمجلس االعتماد  يتم االحتفاظ بكافة ملفات 13.2.1

عهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ملواملستندات الخطية في بوابة نظام معلومات      SMIIC)سميك(   

  SMIICعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  ملالتي أنشأتها األمانة العامة   SMIIC)سميك(  

ه املراسالت عبر بوابة . ستكون هذACمجلس االعتماد  من خالل إعطاء اسم املستخدم وكلمة املرور ألعضاء  

 (.ISنظام معلومات )

 

 االلكتروني املوقع 13.3

ببناء موقع     SMIICعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(   ملسوف تقوم األمانة العامة    13.3.1

 وأنشطته.  SMIICمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  إلكتروني خاص ب

 

معهد املواصفات في  AC( ملجلس االعتماد ToR) االختصاصات وصالحيات الوالية .14

   SMIICواملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  

 
معهد وتخضع ملوافقة مجلس إدارة   MACادارة مجلس االعتماد   يجوز تعديل هذه الشروط بقرار من    14.1

 . SMIICاملواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  

معهد املواصفات من تاريخ اعتماده من قبل مجلس إدارة   (ToR)لشروط املرجعية    يسري هذا التعديل    14.2

 . SMIICواملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  

**  ** ** 


