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  بسم � الرحمن الرحيم

  أشرف المرسلينلص&ة والس&م على الحمد . رب العالمين، وا

  .ضيوف المؤتمر ا خوة وا خواتـ  أصحاب السعادة ا فاضلالوزير الموقر ـ معالي 
  

  الس&م عليكم ورحمة � وبركاته،،،

طيب لي في مستھل كلمتي أن أعبر أصالة عن نفسي ونيابة عن ھيئة التقي5يس ل5دول مجل5س التع5اون ي
نائ55ب  -الحم55اد ب55ن عبدالمحس55ن راش55د مستش55ار/ ل55دول الخل55يج العربي55ة ع55ن خ55الص تق55ديري لمع55الي ال

 -الم5وقر وزي5ر ا وق5اف والش5ؤون ا>س5&مية اء للش5ؤون القانوني5ة وزي5ر الع5دل رئيس مجل5س ال5وزر
م5ع  المش5اركة الفاعل5ةلھيئة العامة للصناعة في دولة الكوي5ت عل5ى لمعھد الكويت ل<بحاث العلمية ولو

ھيئة التقييس في التنظيم والتحضير لھ5ذا الم5ؤتمر الھ5ام والمتمي5ز ف5ي مح5اوره وأھداف5ه ح5ول ص5ناعة 
  الح&ل والخدمات المرتبطة بھذه الصناعة.

كما يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة التنظيمية العليا للم5ؤتمر عل5ى الجھ5د الكبي5ر والعم5ل 
ف5ي حض5ور جمعك5م الطي5ب المتمي5ز بالمتح5دثين والمش5اركين  الب5ّين ث5رالمتقن ال5ذي بذلت5ه وك5ان ل5ه ا 

معاييره وضوابطه في عدد م5ن دول الع5الم وخاص5ة ال5دول و  لمناقشة الوضع الحالي لصناعة الح&ل
ال55دور المس55تقبلي ال55ذي يمك55ن أن تس55اھم ب55ه دول مجل55س التع55اون  وGستش55رافا>س55&مية الش55قيقة، 

ف5ي ظ5ل لل5دفع بمس5يرة وتق5دم ھ5ذه الص5ناعة  جلس التعاون وھيئ5ة التقي5يس؛الخليجي وا مانة العامة لم
وج5ود أكث5ر م5ن مئ5ة ھيئ5ة تص5در ش5ھادات ولواردات المنطقة م5ن ا غذي5ة  والمتزايدةالمبالغ الباھظة 

  الح&ل في العالم تختص معظمھا بمفھومھا الخاص والمنفرد بشأن ضوابط الح&ل ومعاييره.

  ،،،ا خوة وا خوات الكرام
 Gھتم55ام والمتابع55ة م55ن قب55ل ھيئ55ة التقي55يس الت55ي  ش55كGأن موض55وع ھ55ذا الم55ؤتمر يحظ55ى بكثي55ر م55ن ا

ف5ي منطق5ة دول المجل5س وتحرص على إحداث تق5دم جم5اعي في5ه عل5ى المس5توى الع5المي بش5كل ع5ام 
  بشكل خاص.

من العالم وين5دفع يحتل مركزاً حساساً لدى الفرد المسلم في أي جزء كان الغذاء وتحديداً مصدره  وإذا
فھ5و بالنس5بة ل5دول مجل5س المتطلب5ات الش5رعية؛ م5ع ط5ابق تي هال5ذي يتناول5للتأكد م5ن أن الغ5ذاء  جاھداً 
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المنطق5ة تض5م  Gس5يما وأنّ  ؛ك5ل ا جھ5زة المعني5ةب5ل  ا ف5راد Gھتمامات اسياً محوراً أسالتعاون يشكل 
زم دول المنطق5ة بتطبي5ق أحك5ام الش5ريعة تلت5مية وھي منبع الرسالة المحمدي5ة، وعلي5ه المقدسات ا>س&

وھو ما ينعكس بالضرورة على المواصفات القياس5ية والل5وائح الفني5ة الخليجي5ة الت5ي تص5درھا اء؛ الغر
  از ا>قليمي للتقييس في المنطقة.ھيئة التقييس باعتبارھا الجھ

المية ا خرى كونھ5ا ومن ھذه المنطلقات فإن المواصفات الخليجية تمتاز عن كثير من المواصفات الع
تضع اGعتبارات الشرعية ف5ي مقدم5ة أولوياتھ5ا، وتؤك5د ف5ي ك5ل مواص5فاتھا عل5ى ض5رورة انس5جامھا 

تب5ارات الھيئة بإجراء الدراس5ات واGخالدول ا عضاء بالتام مع المتطلبات الشرعية، ع&وة على قيام 
  ة شرعاً.الموضوع مثل الكشف عن المواد المحرم في المجاGت المتعلقة بھذا

و ن الغذاء يمس صحة وس&مة المستھلك؛ فقد حظي باھتمام بالغ من الھيئ5ة الت5ي تعم5ل عل5ى تغطي5ة 
مس5ٍة وعش5رين بالمئ5ة حتى إنھا تشكل ما يرب5و عل5ى خ بالمواصفات ال&زمة الغذائية المنتجاتمختلف 

الح5دود وفيھ5ا اGش5تراطات الواج5ب توفرھ5ا ف5ي تل5ك المنتج5ات الغذائي5ة  دتتح5دمن إص5داراتھا؛ حي5ث 
تھا التأكد من محتوي5ات ص واGختبار التي يتم بواسطحرق الفالقصوى للمواد الضارة والممرضة وط

أو تعرض55ه للفس55اد ه بالص55حة العام55ة، &س55تھ&ك اUدم55ي وض55مان ع55دم إض55رارالغ55ذاء وص55&حيته ل
طات التخ55زين والنق55ل والت55داول وفت55رات الص55&حية، وغي55ر ذل55ك م55ن الغ55ش با>ض55افة إل55ى اش55تراو

  المتطلبات.

وتسعى الھيئة بالتنسيق مع الجھات الرقابية بالدول ا عضاء إلى وضع ا>جراءات العملية التي تعم5ل 
عل55ى تش55جيع اGلت55زام بالمواص55فات، وم55ن ب55ين ذل55ك: تطبي55ق إج55راءات التحق55ق م55ن المطابق55ة واعتم55اد 

ادة الص&حية للصادرات الغذائية وغيرھا من النظم وا>ج5راءات، وك5ل ذل5ك ف5ي إط5ار الخدمات وشھ
س55ليمة وبمس55توى ع55ال م55ن ولك بص55ورة ص55حية ھمنظوم55ة متكامل55ة تض55من وص55ول الغ55ذاء إل55ى المس55ت

  الجودة.

ص5فات القياس5ية والل5وائح الفني5ة الخليجي5ة تض5ع ف5ي ام5ا يھمن5ا ف5ي ھ5ذا الم5ؤتمر ھ5و أن المون ولعل م5
أولوياتھا أن تكون ا غذية ( ح&Gً ) تفي بالمتطلب5ات واGش5تراطات الش5رعية س5واء م5ن ناحي5ة ال5ذبح 

 ،طبقا  حكام الشريعة ا>س&مية أو الخلو من أية مادة محرمة مثل لحوم ومنتجات الخنزي5ر والكح5ول
  وغير ذلك من ا مور التي يحرمھا الدين ا>س&مي.
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ا الشرط ا ساسي ف5ي جمي5ع المواص5فات والل5وائح الغذائي5ة، فعل5ى س5بيل وتلتزم الھيئة بالنص على ھذ
  المثال:
ذب55ح الحي55وان وفق55اً  حك55ام  اش55تراطات" GSO 993أص55درت الھيئ55ة ال&ئح55ة الفني55ة الخليجي55ة  .1

 الشريعة ا>س&مية".
 

وأص5درت ال&ئح55ة الفني55ة الخليجي5ة الخاص55ة ب55ـ " ا غذي55ة الح5&ل ـ الج55زء ا ول: اش55تراطات  .2
عامة" والتي تضمنت جميع اGشتراطات الواجب اتباعھ5ا عن5د إنت5اج وإع5داد وت5داول وتخ5زين 

القياس5ية الدولي5ة الص5ادرة  ب5ر ھ5ذه ال&ئح5ة تط5ويراً للمواص5فةا غذية الح5&ل ومنتجاتھ5ا، وتعت
 .24/1997رقم  "CODEX  ALIMENTARIUS" عن لجنة دستور ا غذية

 

ل&ئحة الفنية الخليجية الخاصة ب5ـ " ا غذي5ة الح5&ل ـ الج5زء كما قامت الھيئة مؤخراً بإصدار ا .3
 الثاني: اشتراطات جھات إصدار شھادات ا غذية الح&ل وشروط اعتمادھا".

وإذا كانت ھذه الجھود التي تھدف للتأكد من أن الغذاء ( الح&ل) ُتبذل في مجال المواص5فات القياس5ية 
ب5ذل ف5ي مج5ال الص5ناعات الغذائي5ة الخليجي5ة لتط5وير ھ5ذا رة تُ واللوائح الفنية؛ ف5إن ھن5اك جھ5وداً من5اظ

القط55اع ورف55ع درج55ة ج55ودة منتجاتھ55ا، وق55د اكتس55بت ھ55ذه المنتج55ات المص55درة م55ن دول المجل55س ل55دى 
ورواج5اً؛ كونھ5ا تتمت5ع بأفض5ل مس5تويات  طيبةً  الجاليات ا>س&مية في مختلف ا سواق العالمية سمعةً 

 غذية الح&ل.الجودة واGلتزام بضوابط ا 

  ا خوة وا خوات ا عزاء،،،

وج5ود إل5ى لقد أثار انتباھي كثيٌر من عناوين أوراق العمل المعروضة في ھ5ذا الم5ؤتمر؛ كونھ5ا تش5ير 
الغذائي555ة  المنتج555اتوض555وابط متباين555ة عل555ى مس555توى ال555دول ا>س555&مية للح555&ل ف555ي  مختلف555ة مع555ايير
نظ5راً لع5دم تحق5ق  ؛وا دوية، وش5عرت بكثي5ر م5ن القل5ق افات الكيماوية ومستحضرات التجميلوا>ض

ات التواف55ق الت55ام ب55ين المؤسس55ات المعني55ة ف55ي ال55دول ا>س55&مية عل55ى مف55اھيم فقھي55ة مش55تركة ومواص55ف
ش55ھادات ت55رخيص متماثل55ة المع55ايير ل<غذي55ة الح55&ل وص55ناعتھا،  قياس55ية مح55ددة وض55وابط >ص55دار

طوي55ٌل ج55داً، وG ب55ين ال5دول ا>س55&مية  الموض55وع وأحسس5ت ب55أن الوق55ت ال5ذي انقض55ى ف55ي بح55ث ھ5ذا
ف5ي المنش5ود  التوافقصل إلى توحيد المفاھيم والقناعات والرؤى وتحقيق للتو توجد مؤشرات منظورة

   بعاد الموضوع الرئيسية: البعد الفقھي والفني والتجاري.ا مد القصير 
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 Gبمزي5د م5ن غم من كونھ5ا محبط5ة ـ ـ على الرتزيدني كل ھذه المؤثرات والمشاعر وا حاسيس و Gإ
ن لق5ادرين اسيظ&ن دوم5اً الم5رجعيالصحيحة أن القرآن الكريم والسنة النبوية ب الثقة والقناعة وا>يمان

على الحكم في اخت&فاتنا، وأن لديننا الحنيف القدرة العظيمة والخالدة  ن يك5ون ھ5و ا ق5وم وا ص5لح 
، وأن اخ5ت&ف أم5ة ا>س5&م ف5ي م55ا دون مك5انوف5ي أي  زم5انه لك5ل ععل5ى ال5دوام ف5ي أحكام5ه وش5رائ

  تتفق ھذه ا مة على باطل أبداً.ھو خير وص&ح ورحمة، ولن ا حكام القطعية 

ن5ا وس5لفنا الص5الح بش5أن أدب اGخ5ت&ف كفيل5ة زوجة بتعاليم ديننا وإرشادات نبيإن كل ھذه الثوابت مم
م وا بح5اث والمبتك5رات الت5ي م5ن_ � ل5ومن غ5ذاء، وللعفي أن تجمعنا على كلمة سواء بشأن ما نأكله 

نا على الوصول إلى الشواھد والحق5ائق؛ فنبن5ي عليھ5ا نعلى ا>نسان في ھذا الزمان دوٌر مسانٌد يعي بھا
  توافقنا على النتائج والمواقف وا حكام المشتركة.

، ومن المح5زن النھج والقدوة والعلمختلف ونحن نملك القدسية في المرجعية والقوة في أفبعد كل ذلك ن
يطول ھذا اGخت&ف ليمتد إلى عقود متتالية متعاقبة ونفترق وتتباع5د ُش5قتنا ف5ي فھ5م ن5ص فقھ5ي أو  أن

تحديد مواصفة أو س̀ن تشريع أو صياغة نظام يجمعنا طاعًة . والتزاماً بأحكام5ه وص5حة وعافي5ة ف5ي 
  ما نأكله ونستھلكه!.

  وما ھو الحل؟ ن؟المشكلة إذ فأين مصدر

لمبارك، المتنوع في تخصصاته الفقھية والفنية والتجاري5ة والص5ناعية، فاUم5ال سؤال أوجھه لجمعكم ا
ھ5ذا ال5دفع الجدي5د إل5ى منطقتن5ا بحك5م  ه بعاد ص5ناعة الح5&ل، وأقت5رح أن يوج5 بكم لدفع جديدٍ  معقودةٌ 

منظومة خليجي5ة متكامل5ة ف5ي التقي5يس  اتساع توافق دولھا وشعوبھا فقھياً بشأن صناعة الح&ل في ظل
والتجارة، وليكن نجاحكم المأمول في توحيد ضوابط ومعايير صناعة الح&ل في ھ5ذه المنطق5ة تجرب5ًة 
ناجحًة ُيقتدى بھا ومرحلًة ُتبنى عليھ5ا نجاح5ات جدي5دة ف5ي مواق5ع أخ5رى م5ن الع5الم، إنن5ا نتمت5ع ب5إرادة 

نن5ا ع5ازمون عل5ى جم5ع الق5وى واختص5ار ال5زمن وإح5داث قوية للدفع بص5ناعة الح5&ل إل5ى ا م5ام، وإ
تواف55ق منظ55ور ف55ي ص55ناعة الح55&ل، س55ائلين الم55ولى العل55ي الق55دير أن ي55نعم علين55ا بموف55ور م55ن الرض55ا 

  والبركة في ما نسعى إلى تحقيقه وإنجازه.

اد وG يخف55ى عل55يكم أنن55ا إذا ل55م نتوص55ل إل55ى معالج55ة جماعي55ة جذري55ة Gخت&فاتن55ا ف55ي م55ا يتعل55ق بأبع55
 الذي يترقب نتائج مؤتمرنا خارج ھذه القاعةلمستھلك ومحاور صناعة الح&ل؛ فلن نجد عذراً نقدمه ل
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ف55ي أن ق55وت يوم55ه ل55م ي55تم طرح55ه ف55ي  نع55زز يق55ين ھ55ذا المس55تھلكأن  دون، ول55ن نج55د  نفس55نا مخرج55اً 
ھادة بأن5ه غ5ذاء ا سواق إG بعد إجازته فقھياً وتطابقه فنياً م5ع المواص5فات الموض5وعة وأُص5درت الش5

تواف5ق عليھ5ا G عل5ى مف5اھيم ش5اذة دينية م ساً وأحكاماً سُ ح&ل من جھات ذات موثوقية عالية اعتمدت أُ 
  أو منفردة.

ل5ن  ، إG أن أؤكد أن مؤتمرنا ھذا والنت5ائج والتوص5يات الت5ي سنتوص5ل إليھ5اوG يفوتني في ھذا المقام
تعيق التبادل التجاري الحر بين دول العالم ول5ن تتع5ارض م5ع قواع5د وأس5س منظم5ة التج5ارة العالمي5ة 

ً معوق تستحدثولن  ً فني ا ً أو تجاري ا   اً أو ُتحدث تمييزاً غير مبرر بين السلع والمنتجات.أو صناعي ا

  ا خوة وا خوات الكرام،،،

ي ب5ذلك ـ ع5ن الطي5ب ـ إذا س5محتم ل5 جمعك5مب5ة ع5ن أكرر شكري لكم، وأنتھز ھ5ذه المناس5بة  عب5ر نيا
ھ5ذا الع5ام ومكرمتھ5ا ف5ي لمبادرة دولة الكويت باستض5افة ھ5ذا الم5ؤتمر  إمتنانناخالص تقديرنا وعظيم 

باستضافته سنوياً حتى الوصول إلى ا ھداف وتحقق الغايات والتطلعات، وھذا ليس غريباً على دولة 
 أن تحتض5ن لق5اءات المحب5ة والخي5ر اً ـ فھ5ي الت5ي عودتن5ا دائم5اً الكوي5ت ـ العزي5زة عل5ى قلوبن5ا جميع5

  لص&ح لما فيه خير ا>س&م وأھله والمنطقة.وا خوة وا

س55&م أع55ز � الكوي55ت أمي55راً وحكوم55ة وش55عباً ف55ي ظ55ل قيادتھ55ا السياس55ية الرش55يدة وحفظھ55ا وأرض ا>
  ي ما نصبو إليه.والمسلمين من كل شر، وبارك لنا ف

  لما يحبه ويرضاه، والس&م عليكم ورحمة � وبركاته.وفقنا � 

 


