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كلمة سعادة
 رئيس الهيئة 

كـان عام 2020 عـاًما مليًئا بالتحـديات؛ أجبـرت مـعظم النـاس عـلى التـكيف مع الحقائق الجديدة بسبب 
جـائحة كـوفيد 19-، وكـان لـها تـأثـير� مـباشـر� عـلى الجـميع - فـي كـل مـجتمع ، وتسـببت في عواقب 
اجتماعية وسياسية واقتصادية كبيرة في جميع أنحاء العالم. لكن هذه ا�زمة – من ناحية أخرى- أبرزت 

أهمية التقييس في خضم تلك التحديات!

وتـزامن» مـع مبادرات منظمات التقييس الدولية، وتماشي» مع اªجراءات االحترازية التي اتخذتها حكومات 
الـدول ا�عضاء وا�مـانة الـعامة لمـجلس التـعاون لدول الخـليج العـربيـة المتـعلقة بالتـعامل بمـكافحة 
فـيروس كورونا، وانـطالقا من دور هـيئة التقـييس لدول مجـلس التـعاون لدول الخليج العـربية، وإيـمانها 
بالـدور المحوري الذي تلعبه المواصفات القياسية في دعم القـطاع الصحي وحماية المواطن الخليجي 
والــمقيم على حـٍد سواء، وما تـشكله اªجـراءات التي وضـعتها الهـيـئة مـن نـقطة ارتـكاز أسـاسـية في 
تـسـهيل التـبادل التجـاري وانسيابية السلع بـيـن الدول االعـضاء لـضـمان توفرها فـي السـوق الخـلـيـجـية 
المـشتركة. قـامت الهيئة بتنفيذ عـدد من المبادرات التي تساهم فـي دعم الجهود المبذولة للحد من 

انتشار فيروس كورونا والحد من تداعياته الكبيرة على مختلف القطاعات. 

وقـد تمثلت هذه اªجـراءات والتـدابير في عـقد االجـتماعات االسـتثنائية لصـناع القرار والمـختصين التخاذ 
الـقـرارات االستـراتـيجية والتـدابير االسـتثـنـائية ذات العـالقة بتـسهيل التبادل التــجاري بين الدول ا�عـضاء، 
واستمرار سلسلة اªمداد. كما بادرت الهيئة إلى إصدار عدد من المواصفات القياسية الخليجية الموحدة 
للـمـنـتـجات التـي تـمـثل أولـوية لمـواجـهـة جـائـحـة كــورونا عـبـر آلـيـة التـبـنـي بالـمـسار السـريـع لعـدد 

مـن المـواصـفات القـياســية الدولية ذات العـالقـة وبالتـنـسـيق والتـعـاون مـع أجـهـزة التقـييـس بالـدول 
ا�عـضاء، وكذلك توفير عدد من المواصفات القـياسية (المجانية) للمـنتجات ذات الطـابع االستراتيجي 

الزمة كـورونا والتـي تخدم عدد من القطاعات الحيوية التي تتعامل بشكل مباشر مع جائحة كورونا، 
وذلك عبر متجرها اªلكتروني. كما اتاحت على متجرها حزم المواصفات القياسية ذات العالقة التي 
نشرتها مجان» كل من المنظمة الدولية للتقيـيس (آيزو) واللجنة الدولية و اللجنة الدولية الكهروتقنية 

.(IEC)
كما اتخـذت الهيئة العديد من التدابير االستـثنائية لخدمات المطـابقة لما يضمن تسهيل انسياب السلع 
الى أسواق الدول ا�عضاء، وخصوص» تلك المتعلقة بالشهادات الخليجية للمركـبات والـدراجات النارية 
واªطـارات، وإجراءات التـعـيـيـن الخـلـيـجي، بـما يـسـهم في مـعالـجـة الصـعوبـات النـاتـجة عـن التـدابـير 

واالحترازات الضرورية التي اتخذتها الحكومات حول العالم.  

شركاء هيئة التقييس الكرام ،،،
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وانطـالق» من أهـمـية الدور الذـي تـمـثله هيئة التقييس باعـتـبارها منـظمة خـليجية تسـهم في سـالمة 
اªنـسان الخـليجي والبـيئة والصـحـة العـامة ودعـم االقتصاد الوطني للدول ا�عضاء، فقـد بادرت الهيئة 
بإعـداد "الدليل الخـليــجي للعـمـل اÂمـن واسـتمـراريـة ا�عـمـال خـالل جائحة كورونا" وفـق» للـمـوصفات 
القياسية الدولية ذات العالقة وأهمها المواصفة القياسية الدولية ªدارة المخاطر ISO 31000، والمواصفة 
القياسية الدولية الستمرارية ا�عمال ISO22301، وعـدد من المـمارسات الدولية والبروتـوكوالت الـوقائـية 
ذات العالقة، وعـمـمته على الـدول ا�عـضاء والمنـظمات الخليجية للمساهمة في التـعامل مع ا�خطار 
والنـتائـج التي فـرضتها الجـائحة علـى جمـيع نـواحي الحـياة بـما فيـها بيـئة العمل بـما يضمن استمرارية 
أعــمـالها وخدماتها وتجنـبها اÂثار السـلبية جراء اªصـابة بـكـوفيد-19 بين الموظـفين، الـذي قد يـقود 

للتعطيل الجزئي أو الكلي لخدماتها وأنشطتها.

وعلـى صعيد التـوعـية واªعـالم، كـثـفت الهـيئة جـهودها وسـاهـمت بالـعديد من الحـمـالت التـوعـويـة 
اªلـكتـرونية بأهـمية االلتـزام باªجـراءات المـحـددة مـن الجـهـات المـختصة للوقاية من اªصابة بفيروس 
كورونا الجـديد، وأهـمية االلـتزام بتـطبيق التـعليمات الـواردة فـي المـواصفات القـياسية واللـوائح الفـنية 
الخليـجية في القـطاع الصناعي والتجاري والخدمي والصحي والطبي بما يعزز من جهود الجميع للحد 

من انتشار الفيروسات.

كما اثبتت هذه الجـائحة تميز الهيئة بـبنـيتها التقـنية التي ساهـمت في ضمان استمرارية ا�عمال لفريق 
عملها، وتقديم خدمات الهيئة عبر تقنيات العمل عن بعد عبر منصاتها المختلفة ومنتدياتها اªلكترونية 
المتخصصة. ونفذت الهيئة (عن بعد) خطتها التدريبية السنوية 2020 بالشراكة مع منظمات التقييس 
حول العـالم ذات العـالقـة، وعقدت عشرات االجتماعات والويـبـينارات (االفتراضية) مـع شـركائها حول 

العالم.

كما عززت الهيئة تواصلها مع نظرائها في مجال التقييس لتنسيق أعمال التقييس والتكامل في الجهود 
المـبذولة لمـحارية كورونا الجـديد والحـد مـن آثاره السـلبية، وضمان استمرارية العمل عن بعد، في ظل 
اªجـراءات االحتـرازية التي اتـبعتها دول العالم.  وشاركـت الهيئة افتـراضي» في العـديد من االجـتماعات 
على  2020م  عام  في  كبـيـرة  إنـجازات  حقـقت  الظـروف،  هـذه  ورغـم  واªقـليمـية.  الـدولية  والقـمم 
المـسـتويين اªقلـيمي والدولي وعـززت من مـكانتها في مجـتمع التقـييس الدولي، وخـتمت الهيئة هذا 
العام بحصولها على عضوية قطاع التقييس باالتحاد الدولي لالتصاالت (ITU). كما اسـتمرت الهيئة في 
تعـزيز شراكاتها االستراتـيجـية مع نظـرائها الستكشاف فرص التعاون من أجل تنفيذ مذكرات التفاهم 
الموقعة التي بلغت (62) مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون فني من خالل البرامج التشغيلية وخطط العمل 
السنـوية. كـما أعـدت الهيئة خـطة الشراكات االسـتراتيجية الجديدة المتـزامنة مع خطتها االستراتيجية 
2021-2025م الـتـي تسـتـكمل الهيـئـة من خاللـها مـنـظـومة عالقـاتها مـع أبـرز الجـهات ذات الـعالقة 

بالتقييس وأنشطته المختلفة إقليمي» ودولي».

فـي الختـام، أتـقدم بالشكـر الجزيـل لشركائنا على تـعـاونهم مع الهـيئة ودعـمهم لـها هذا الـعام، 
ونتـطلع إلى استـمرار عالقاتنا معهم في ا�عـوام القادمة. سائًال المـولى عـز وجل أن يعـجل بزوال هذه 

الجائحة، وأن يجعل عام 2021م عام» للسالمة وا�مان على العالم أجمع.

سعود بن ناصر الخصيبي
رئيس هيئة التقييس
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#
ICC

CEN

01

02

م  (2020) العام  خالل  الموقعة  االتفاقيات 

المنظمة

2020م،  العالم في  التي مر بها  الظروف االستثنائية  باالعتبار  مع ا�خذ 
وقعـت هيئة التقييس الخليجية العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات 
التعاون الفني خالل العام 2020م لتعزيز التعاون مع منظمات التقييس 
الدولية واªقليمية والوطنية. تضفي مذكرات التفاهم واالتفاقيات هذه 
الطـابع الرسمـي على شـراكات الهـيئة وتحدد ا�هـداف واالسـتراتيجيات 
الرئيسية للتعاون المشترك، بما في ذلك تبادل المعرفة والخبرات وأفضل 
الممارسات بما يساهم في موائمة المواصفات القياسية وإجراءات التحقق

من المطابقة واالعتراف المتبادل حول العالم.
يتضمن الجدول التالي منظمات التقييس التي وقعت معها الهيئة مذكرات 

تفاهم خالل العام 2020م :

مجلس الكودات الدولي

للتقييس: االوروبية  المنظمة 
CEN TC127 GBC-TC-FF 1.    اتفاقية اللجنة الفنية لسالمة الحريق

CEN TC145/ GSOTC2 2.   اتفاقية اللجنة الفنية للبالستيك والمطاط 
3.  اتفاقية اللجنة الفنية للمضخات الحرارية وأجهزة التكييف

   CEN TC113/ GSOTC3      

االختصار
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اضاءات
 (ICC) مجلس الكودات الدولي

وقعت هيئة التقييس ومجلس الكودات الدولي (ICC) مذكرة تفاهم (01 يونيو 
2020) الكتروني»، تشمل هذه المذكرة التعاون في ترجمة الكودات وكود البناء 
الخليجي الى اللغة العربية وبرنامج المنح الدراسية والتعاون في مجال بناء القدرات. 
كـما شـاركت الهـيئة ضـمن حـملة (شـهر سالمة المباني) في مـجلس الكودات 
الترويج  المجلس على  الهيئة مع  2020م)، وستعمل  كشريك عالمي (مايو 

للمبادرة ونشرها في الدول ا�عضاء ا�خرى في الهيئة. 
وكانت الهيئة والمجلس قد وقعا في العام 2016م اتفاقية نشر الكودات، وعلى 
أثرها يوفر مجلس الكودات اشتراك مجاني للهيئة في قاعدة البيانات للوصول إلى 

اªصدارات الحالية من رموز ومواصفات مجلس الكودات المحمية بحقوق النشر.
كما تتضمن مذكرة التفاهم قيام الهيئة بدعوة مجلس الكودات للتعاون في 
التـطوير المسـتقبلي للوائح الفـنية المتعلقة بـسالمة الحـياة والبـناء وغيرها من 
المـواضيع ذات الصلة وسيتعاون الطرفان في البحث والتطوير للقوانين واللوائح 
الوطنية واªقليمية المتعلقة بعمل المواصفات وتقييم المنتجات والتعاون في 

منتديات السالمة العامة.

(CEN) المنظمة االوروبية للتقييس
وقـعت هيئة التقييس والمنظـمة االوروبية للتقييس (CEN) ثالث اتـفاقيات 

بـين عدد من اللجان الفنية الخليجية واللجان ا�وروبية المناظرة لها:
•  اتفاقية اللجنة ا�وروبية �جهزة البالستيك والمطاط CEN/TC 145 واللجنة   

 .GSO/TC2 الخليجية المناظرة لها   
•  اتفاقية اللجنة ا�وروبية لسالمة الحريق في المباني CEN/TC 127 واللجنة 

 .GSO/TC 127 الخليجية المناظرة لها   
 CEN TC113 اتفاقية اللجنة الفنية للمضخات الحرارية وأجهزة التكييف  •

 .GSOTC3 واللجنة المناظرة لها   
تأتي هذه االتفاقيات استكماًال للتعاون الثنائي المستمر بين الهيئة والمنظمة 

على ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين. 

GCC Standardization Organization
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(API) معهد النفط ا�مريكي
ُعقـد اجتـماع ثنـائي بين الهيئة ومعهد النفط ا�مريكي (API) تضمن مناقشة 
برامج التدريب ذات العالقة بإعداد مفتشين معتمدين في مجال النفط والغاز 
ومدى إمكانية توقيع اتفاقية بين مركز التقييس الخليجي للتدريب وأكاديمية 
معهد النفط ا�مريكي، يأتي هذا التعاون استكماال لتفعيل مذكـرة التفاهم 

الموقعة بين الجهتين في مارس 2019م وفق الخطة التشغيلية السنوية.

(ICC) الدولي الكودات  مجلس 
عقـدت هيئة التقيـيس اجـتماعا (افتراضي») ثـنائي» مع المـختصين فـي مـجلس 
الكودات الدولي، (5 يوليو 2020م) ناقشت فيه ترجمة كود البناء الخليجي من 
اللغـة العربية الى اªنجليزية والتعاون في مجال بناء القدرات بين الجهتين من 
خالل توفير بعض المواد التدريبية مـن مجلس الكودات الدولي باللغة العربية 
لالسـتفادة منها في المنطـقة والتـعاون في المـجال ا�كـاديمي بيـن الهـيئة 
ومجـلس الكـود الدولي ªنشاء محتوى للجـامعات مع االسـتفـادة مـن تجربة 

الجمعية االمريكية للفحص والمواد ASTM في هذا المجال.
كمـا ساهم خبراء مجـلس الكود الدولي في تنفيذ عدد من البـرامج التدريبية 
ذات العالقة ضمن الخطة التدريبية السنوية للهيئة 2020م الموجهة للمختصين 

في أجهزة التقييس الوطنية بالدول ا�عضاء .

كما عمل المجلس على الحصول على دعم حكومة الواليات المتحدة لتجديد 
منحة برنامج تعاون تطوير السوق (MDCP) التي تمكن مجلس الكود من تقديم 
دعـم كبير لهيـئة التـقييـس لنـشر كـود البـناء الخـليجي في نـسخ مـطـبوعـة 
وإلكتـرونية، باªضـافة إلى تطـوير برامج التـدريب والشـهادات الخاصة بالكود 
لتمكين تنفيذه واستخدامه الفعال بمجرد نشره وتطبيقه، وسيدعم كود البناء 
الخليجي تنسيق ممارسات البناء، وتعزيز السالمة وتسهيل التجارة في المنطقة. 

 اذاعة وتلفزيون الخليج
زار وفـد من إذاعـة وتلـفزيون الخـليج مقـر هيـئـة التقيـيـس، وتـضمن االجتـماع 
التـعريف بأنـشطة الجـانبـين ومـجاالت التعاون المشتركة لمـزيد من التكامل 
وتعزيزا لمسيرة العمل الخليجي المشترك خصوص» في مجال التوعية واªعالم 

وبناء القدرات.

االجتماعات الثنائية
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المنظمة االوروبية للتقييس والمنظمة االوروبية 
(CEN-CENELEC) للتقييس الكهروتقني

للتقييس  االوروبية  والمنظمة  للتقييس  االوروبية  والمنظمة  التقييس  هيئة  عقدت 
السنوية في إطار  العمل  تنفيذ خطة  لمتابعة  ثنائية  الكهروتقني عدة اجتماعات 

مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين. كما تم توقيع اتفاقيات التعاون الثالث: 
    اتفاقية اللجنة ا�وروبية �جهزة البالستيك والمطاط CEN/TC 145 واللجنة 

 .GSO/TC2 الخليجية المناظرة لها    
    اتفاقية اللجنة ا�وروبية لسالمة الحريق في المباني CEN/TC 127 واللجنة 

 .GSO/TC 127 الخليجية المناظرة لها    
    اتفاقية اللجنة الفنية للمضخات الحرارية وأجهزة التكييف CEN TC113 واللجنة      

 .GSOTC3 المناظرة لها    
كما تم خاللها تحديد مجاالت للتعاون بين الجانبين خصوص» المدن الذكية وكفاءة 
الطاقة وتعزيز التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل التدريب 

اªلكتروني �عضاء اللجنة ذات العالقة، والمستفيدين في الدول ا�عضاء.

(UL) مختبرات أندر رايترز
ُعقـد اجتماع بين شركـة مختبرات اندر رايتز وهيئة التقييس (الكتروني، 01 يوليو 2020م) 
تم فيه تقديم عرض تعـريفي مرئي بشركة UL، كما تمت مناقشة مجاالت التعاون 
الممـكنة بيـن الجانبـين وخصوصا في مجال المختبرات، والمواصفات، وبناء القدرات. 

كما شـاركت الهيـئة في عـدد من الويـبـينارات االفتـراضـية الـتـي نـظـمـتها الـشـركة 
وخصوصا تلك المتعلقة بإدارة المخاطر.

(AIDMO) المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
شاركت الهيئة في االجتماع التنسيقي الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الصناعية 
والتعدين (AIDMO) بتاريخ 22 سبتمبر 2020م والذي خصص لتنسيق مشاركة الدول 
ا�عضاء في الدورات االفتراضية �عضاء المنظمة الدولية للتقييس (ISO)  بتاريخ 24 سبتمبر 
خالل اجتماع الجمعية العمومية لاليزو و الذي كان مخطًطا لعقده في الفترة من 23 

إلى 24 سـبتمبر 2020 فـي أبو ظبي ، دولة االمارات العربـية الـمـتحدة وذلك لـدعم 
الدول العربية المرشحة لعضوية مجلس ا�يزو.

من ناحية أخرى، تمت دعوة المنظمة للمشاركة في االجتماع (47) ، 22-23 نوفمبر 2020 
2020  للمجلس  14 أغـسطس  2020 ، االجـتماع (44) ،  14 أكـتوبر  ، االجـتماع (45) ، 

الفني للهيئة.

(CODEX) هيئة الدستور الغذائي
شاركت هيئة التقييس بصفة مراقب  في الدورة الثالثة وا�ربعين لهيئة الدستور الغذائي 
لبرنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة ا�غذية والزراعة ومنظمة الصحة 

العالمية التي عقدت في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر ، و 12 أكتوبر ، و 19 أكتوبر 2020.
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(MCBG) مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات
عقدت هيئة التقييس اجتماعَا عن بعد (06 أكتوبر 2020م) مع مجموعة عمل الشركات 

متعددة الجنسيات (MCBG) بحضور 38 ممثل للشركات ا�عضاء في المجموعة، تم 
خالله مناقـشة التـعاون في مـجال التـشريعات الفـنية والمـواصفات القياسية.

كما شـاركت المجمـوعة في أعمال اليـوم المفتوح الذي نـظمته الهيئة للمشغلين 
االقتصاديين (14 ديسمبر 2020م) بحضور ما يزيد عن 270 خبير ومختص من مختلف 

أنحاء العالم.

(KATS) الوكالة الكورية للمواصفات والتكنولوجيا
 (KATS)عقدت هيئة التقييس بالتعاون مع الوكالة الكورية للمواصفات والتكنولوجيا 
وممثلي القطاع الصناعي في كوريا الجنوبية (13-14 أكتوبر 2020م) اجتماع» ثنائي» عن 
بعد لمناقشـة مجاالت التعاون واستعراض مسـتوى التقدم في تنفيذ خطة العمل 
السنوية الحالية 2020م، وبرنامج العمل 2021م، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة 
بين الجانبين كما تم تنفيذ ورشة عمل عن اللوائح الفنية الخليجية ذات العالقة بلعب 
ا�طفـال وا�جهزة الكهربـائية منخفضة الجهد، اسـتهدفت القطـاعات التـشريعية 
والصـناعـية والتـجـاريـة ذات العـالقـة في كـوريا. استـعراض النـظام الخـليجي لتـتبع 

GCTS المطابقة

(IEC) اللجنة الدولية الكهروتقنية
شـاركـت الهـيئة (عن بعد) فـي اجـتماع الجـمعية العـمومـية الـ (84) للجـنة الـدولـية 
الكهروتقنية (09-13نوفمبر 2020م). كما نظمت هيئة التقييس بالتعاون مع اللجنة 
الدولية الكـهروتـقـنـية (IEC) االجـتماع المـفـتوح للجـهات المقبولة حـول التـعديالت 
واالضـافات في مـتـطـلبـات السـالمة لÖجـهزة الكـهربائية مـنخـفـضة الجـهد وفـق» 
لمتطلبات االصدار الجديد  للمواصفة الدوليةIEC 60335-1         أكتوبر 2020م) بمشاركة 
أكثر من 80 خبير دولي، وكذلك البرنامج التدريبي (الممارسات الدولية لتطوير المواصفات 

القياسية بمشاركة الدول ا�عضاء) ضمن خطتها التدريبية السنوية 2020م. 
كما عـقدت العـديد من االجـتماعات الثـنائـية االفـتراضية لـمـتابعة تـنفيذ مـذكـرات 

التفاهم واتفاقيات التعاون الفني الموقعة بين الجانبين.

(ISO) المنظمة الدولية للتقييس
شاركت الهيئة في جلسة العمل االفتراضية التي نظمتها المنظـمة الدولية للتقييس 
(ISO) للـدول ا�عضاء فيـها (24 سبتمبر 2020م) وذلك عوضـ» عن اجتماع الجـمعـية 
العـمـومية السـنوي الذي كان مـقرر� عقده في دولـة اªمارات العـربية المتحدة وتم 
إلغـاؤه بسـبب ظروف كورونا المسـتجد. كما شـاركت الهيـئة في االجـتماع االفتـراضي 
للجنة الديفكو (المخصص للمنطقة العربية) (08 يونيو 2020م) ناقشت فـيه مسـودة 

الخطة التشغيلية لآليزو للدول النامية للفترة (2025-2021) . 
كـما شـاركت الهيـئة في االجـتماع االستشاري الذي نظمته المنظمة الدولية للتقييس 
مـع منظـمات التقـييس اªقـليمية وشـبه اªقليـمية عبر تقنـية االتصال المرئي بتاريخ 
2020/70/28م، لغرض االطـالع على سـياسة منـظمة التقـييس الدولية وبهدف تعزيز 
التعاون والتنسيق واستكشاف المزيد من الفرص المـمكنة للتعاون بيـن اÂيزو وهذه 

المنظمات.
كما استكملت الهيئة ربطها اªلكتروني مع اÂيزو بما يتيح نشر المواصفات القياسية 

عبر تقنية XML في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. 

الفعاليات: 

15)
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(ITU) االتحاد الدولي لالتصاالت
حققت هيئة التقـييس لدول مجلس التـعاون لدول الخليج العربية انجاز� جديد� على 
المـسـتوى الدـولي مـن خالل حصـولـها على عـضـوية كـاملة فـي قـطاع التـقيـيس 

باالتحاد الدولي لالتصاالت ابتداء من 22 ديسمبر 2020م.
تـتـيح هذه العضوية للهـيئة وللدول ا�عضاء الـعديد من االمتـيازات تـشمل إمكانـية 
الـوصول إلى المجمـوعة الكـاملة من اجتـماعات وأنـشـطة قطاع تـقييس االتصاالت 
والتأثير في تطوير المواصـفات القياسية الدولية من البـداية إلى النهاية.  وقـد جاءت 
هـذه العضوية بعد جهود حثيثة مـن الهيئة تلت توقيع الهيئة التفاقية التعاون مع 
االتحاد الـدولي لالتـصاالت (ITU) في 18 سبتمبر 2019م، بمـديـنة كيب تاون، بـجنوب 

أفريقيا، على هامش اجتماع المنظمة الدولية للتقييس (آيزو).
وتأتـي أهمـية هذه العضويـة مع االتـحاد الدولي لالتـصاالت باعـتـبـاره وكـالة ا�مم 
المتحدة المتخصـصة في مجال تكنولوجـيات المعلومات واالتـصاالت (ICT)، ويتألف 
من 193 دولة عضو� وعضوية ما يزيد عن 900 كيان من المنظمات الدولية واªقليمية 
وعـدد من الشركات والجامـعات، وآالف الخـبـراء والـمـهـنـيـين والـقادة فـي النـظـام 
اªيكولوجي العالمي لتـكنولوجيا المـعلومات واالتصاالت.  كما ُيـعتبر االتحاد الهيئة 
الحـكومـية الدولية المـسؤولة عن تـنـسيق االستعمال العالمي المشـتـرك لطـيف 
التـرددات الراديوية وتعزيز التـعاون الدولي في تخصيص المدارات الساتلية وتحـسين 
البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ووضع مواصفات عالمية لضمان التواصل 

البيني السلس لمجموعة أنظمة االتصاالت.
وبهذه الخطوة تكون الهيئة قد استكملت حلقة شراكاتها االستراتيجية مع منظمات 
التقييس الدولية التي تشمل المنظمة الدولية للتقييس (ISO) واللجنة الدولية للتقييس 

.(ITU) واالتحاد الدولي لالتصاالت (IEC) الكهروتقني

(SMIIC) معهد المواصفات والمقاييس للدول ا¡سالمية
شاركـت هيئة التقييس في أعمال االجـتماع الثامن للجان الفنية لمعهد المواصفات 
والمـقاييس للدول اªسالمية افـتـراضيا خـالل الفترة (21 سبـتمبر-15 أكتوبر 2020م) 
مـن خالل اللجان الفنية: كــفاءة الطـاقة والطـاقة المـتجددة، أنـظـمة إدارة الحـالل، 

البترول والمنتجات ذات الصلة، المنسوجات والمنتجات ذات الصلة. 

المـنظمة االوروبـية للتـقييس والمـنظمة االوروبـية 
(CEN-CENELEC) للتقييس الكهروتقني

شـاركت هيئة التقـييس في االجتماع العاشر CEN / AG و CENELEC / AG والذي عقد 
افتراضيا بتاريخ 26 نوفمبر 2020م.
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(ACI) المعهد ا�مريكي للخرسانة
شـاركت الهيـئة في مـؤتمر االسـتدامة والمـتانة الذي نظمه المعهد ا�مـريكي 

للخـرسانة (ACI) افـتراضي» في الفـترة من 16 إلى 17 نوفمبر 2020، بدعـم من 
فرع المعهد في دولة اªمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقد ركز هذا المؤتمر االفتراضي المجاني الذي استمر لمدة يومين على القضايا 
التي تهم المتخصصين في الشرق ا�وسط وخارجه، والخبراء المشهورين الذين 
يعملون حالًيا على البحث والتطبيقات العملية لتحسين االستدامة الملموسة 

والمتانة. 

 (FRP) كما شملت جلسات المؤتمر مناقشات حول تأثير البوليمر المقوى با�لياف
علـى المـتانة، والدور الذي يلعبه تغير المناخ على استدامة الخرسانة، ومتوسط 

العمر المتوقع للهياكل الخرسانية، وغيرها من الموضوعات.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
(SASO)

شاركت هيئة التقيـيس في القمة الدولية للمواصفات (04 نوفمبر 2020م) التي 

نظمتها الهـيئة السعودية للـمواصفات والمـقاييس والجودة، ضـمن برنامج 

المؤتمرات الدولية المقـامة على هـامـش عام الرئاسة السعودية لمـجمـوعة 

الدولية  واللجـنة   (ISO) للتقييس  الدولية  المنظمة  مع  بالـتعاون  العشرين، 

 .(ITU) واالتـحاد الدولي لالتصاالت (IEC) الكهروتـقنية

ويأتي تنظيم هذه القمة النوعّية كأول قمة دولية متخصصة في المواصفات 

على هـامش عام رئاستها لمـجموعة العشرين هذا العام، تأكيد� على الدور 

الريادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في تعزيز سبل ووسائل التعاون 

والتكامل بين دول العالم في مختلف المجاالت، وبا�خص المجاالت الفنية التي 

تعزز القدرات االقتصادية وتدفع بمـعدالت التبادل التجاري واالستـثماري Âفـاق 

القـياسية  المواصفات  وتبني  لدعم  بالدعوة  أعـمالها  ختمت  والـتي  أوسع، 

الدولية، بما يسهم في تحسين سلسلة اªمداد، وتسهيل التبادل التجاري، وزيادة 

ا�زمات  تداعيات  على  للتغلب  الرقمية،  التقنيات  استخدام  في  المـوثوقية 

العالمية، مثل كوفيد-19 .

(ARSO) منظمة التقييس ا�فريقية
التقييس  منظمة  نظمتها  التي  الويبينارات  من  العديد  في  الهيئة  شاركت 
أمام  الفنية  والعوائق  المواصفات  توفر  تعزيز  ويبنار  أهمها  ومن  ا�فريقية، 
المـعلومات التـجارية في إفريقيا من أجل تـنفيذ اتـفاقية مـنطقة التـجارة الحرة 

لقارة ا�فريقية: الفرص والتحديات  13 نوفمبر 2020 .
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المؤتمر ا¡فتراضي الذكاء الصناعي الذكاء وإشكالياته
القانونية

شاركت الهيئة بورقة عمل في مؤتمر الذكاء الصناعي (AI) وإشكالياته القانونية 
(08 ديسمبر 2020م)، الذي نظمه مركز تدريب الملكية الفكرية لمجلس التعاون 
لـدول الخليج العربية ومركز الكـويت للتحـكيم التجاري -غرفة تجارة وصناعة 
الكـويت، وبمـشاركة جـهات محـلية إقلـيمـية ودولـية أبـرزها اللـجنة الـدولـية 

.(WIPO) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (IEC) الكهروتقنية

وقد استعرضت ورقة العمل دور هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في إصدار 
والذكاء  التكنـولوجي  للتـطور  مـواكبـتها  و  الخليجية  القياسية  المـواصـفات 

االصطناعي.
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هيئة التقييس 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

في  العربية  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  ا�على  المجلس  من  بقرار  أنشئت  إقليمية  هيئة 
دورته (22) (مسقط، 30-31 ديسمبر 2001م)، وباشرت أعمالها في شهر مايو 2004م ومقرها 

السعودية. العربية  بالمملكة  الرياض  مدينة  في 
هيئة غير ربحية، تضم الهيئة في عضويتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي: 
دولة اªمارات العربية المتحدة،  مملكة البحرين،  المملكة العربية السعودية ، سلطنة عمان،  

دولة قطر ، دولة الكويت.
المنظمة  بالدول ا�عضاء، وجميعها أعضاء في  الوطنية  التقييس  الهيئة هم أجهزة  أعضاء 

الدولية للتقييس (ISO) وموقعة على الملحق الثالث لمنظمة التجارة العالمية بشأن 
.(SPS) النباتية  والصحة  الصحة  واتفاقية   ،(TBT) الفنية  العوائق  اتفاقية 

وتهدف الهيئة إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها وااللتزام بها، بالتعاون 
الصناعات  وتنافسية  كفاءة  لرفع  ا�عضاء  بالدول  الوطنية  التقييس  أجهزة  مع  والتنسيق 
التجاري  التبادل  تسهيل  في  يساهم  بما  والخدمية  اªنتاجية  قطاعاتها  وتطوير  الخليجية 
متطلبات  ويحقق  الخليجي  االقتصاد  ويدعم  العامة  والصحة  والبيئة  المستهلك  وحماية 

الخليجية المشتركة.  االتحاد الجمركي والسوق 

تختص الهيئة بإصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، وإجرات تقويم المطابقة 
الخليجية للسلع والمنتجات وأجهزة القياس والمعايرة، ووضع النظم واللوائح وا�دلة الخاصة 
باعمال القياس (المترولوجيا) ومتابعة تطبيقها، برامج بناء القدرات، التوعية بالتقييس، المشورة 

الفنية  للدول ا�عضاء، البحوث والدراسات. 

تنطلق الهيئة من مبدأ الشراكة المستدامة والتفاهم المشترك والتعاون مع جميع أصحاب 
المصلحة. 
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مـواصـفـة قـياسـيـة
والئحة فنية خليجية

لجـنة فنية رئيسية 
وفرعية وفرق عمل 
خليجية للمواصفات

جهة مقبولة

اختبارات كفاءة 
شارك فيها 653 
مختبر

شارك في أكثر من 
500 برنامج تدريبي 

منتج حاصل على شارة 
المطابقة الخليجية

شهادة مطابقة خليجية
عـبـر نـظام التـحقـق مـن 

المطابقة

شـهادة مـطـابقـة 
خليجية ( مركبات، 

درجات نارية،إطارات)

مذكرة تفاهم 
وتعاون فني 62

45

69

971

14000+

35608

37419

440.000

23524

ابرز إنجازات هيئة التقييس
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