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كلمة سعادة رئيس الهيئة

الخصيبي ناصر  بن  سعود 
رئيس هيئة التقييس

حققت هيئة التقييس لدول مجـلس التعاون لدول الخليج العربية إنجازات كبيرة 

فـي عـــام 2021م عـلى المـسـتويين ا�قـليـمي والـدولي والتـي عـززت مـكانـتها 

كمنظمة إقليمية للتقييس وعززت دورها الحيوي في مجتمع التقييس الدولي.

كما عززت الهيئة تواصـلها مع نظرائها في مجال التقييس لتنسيق أعمال التقييس 

والتكامل في الجهود المبذولة لتسهل التبادل التجاري، وضمان استمرارية ا�عمال 

وتـوفير المـواصفات القياسية المجانية التي تـدعم القـطاعات المعنية في ظل 

ا�جراءات االحترازية التي اتبعتها دول العالم.  

تعـمل الهيئة بشـكل وثيق مع الـتـحالف الـدولي للـمواصفات (المنظمة الدولية 

للتقـييس (ISO)، والهـيئة الدولية الكهـروتقنية (IEC)، واالتـحاد الدولي لالتصاالت 

(ITU)، من خالل مذكرات التفاهم واالتفاقيات الموقعة معها. كما تواصل هيئة 

التقـييس تعـاونها ا�قليمي والدولي عن كثب مع شركائها حول العالم لتعزيز 

التقييس الدولي كعضو مراقب في العديد من المنظمات الدولية، وتعمل الهيئة 

على استدامة شراكاتها االستراتيجية مع نظرائها الستكشاف فرص التعاون من 

أجل تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة التي بلغت (66) مذكرة تفاهم واتفاقية 

تعاون فني من خالل البرامج التشغيلية وخطط العمل السنوية. 

كـما أعدت الهـيئة خطة الشراكـات االستراتيجية الجديدة المتزامنة مع خطتها 

االستراتيجية 2021-2025م التي تستكمل الهيئة من خاللها منظومة عالقاتها 

مع أبرز الجهات ذات العالقة بالتقييس وأنشطته المختلفة إقليمي¶ ودولي¶، بهدف 

مـوائمة المـواصفات القـياسية وإجراءات التحـقق مـن المطابقة، ونقل المعرفة 

والخـبرات وتـبادل المـمارسات والتجارب الناجـحة، وتعزيز التـعاون فـي المـحافل 

وا�نشطة الدولية للتقييس.

فـي الختام، أتـقدم بالشكر الجـزيل لشركائنا على تـعاونهم الـدائم مع الهيئة 

ودعمهم لها هذا العام، ونتطلع إلى استمرار عالقاتنا معهم في ضوء التوجه 

االستراتيجي للهيئة 2025م.

شركاء هيئة التقييس الكرام ،،،
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وقعـت هـيئة التقــييس الخـليجية عـددº من مـذكرات التـفاهم واتـفاقيات التعاون 

الفني خالل العام 2021م لتعـزيز التعاون مع منظمات التقييس المناظرة، وبما يتيح 

تـبادل المعـرفة والخـبرات وأفضل المـمارسـات ويـساهم فـي مـوائمة المـواصـفات 

القــياسـية وإجـراءات التحـقق من المــطابقة واالعـتـراف المـتبادل، بــهدف تـسـهـيل 

التبادل التجاري ودعم التقييس الدولي.

(تجديد) للتقييس  الدولية  المنظمة 

ا�مريكية  المواصفات  لجنة 

الجنسيات  متعددة  الشركات  عمل  مجموعة 

السالمة باستشارات  المعنية  رايتر  اندر  مختبرات 

(A معهد الخرسانة ا�مريكي (ملحق 

منظمات التقييس التي وقعت معها الهيئة مذكرات تفاهم 
خالل العام 2021م:

(2021) م العام  خالل  الموقعة  االتفاقيات 
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20212021  (ISO) المنظمة الدولية للتقييس
في إطار العالقات المتميزة والشـراكة المسـتدامة بـين هيئة التقـييس والـمنظمة الـدولـية 
للتقييس (ISO) ، تم تجديد مذكرة التفاهم بين الجانبين للفترة 2021-2024، شـملت تبني 

وترجمة المواصفات القياسية الدولية وبرامج بناء القدرات وتبادل المعلومات بين الجانبين.

 (COPANT) لجنة المواصفات ا�مريكية
ضـمن فعاليات أسبـوع االيزو 2021 (ISO WEEK) الذي عـقد افـتراضيا، سـبتـمبر 2021، وقعت 
هيئة التقييس ولجنة المـواصفات ا�مريكية (COPANT) مذكرة تفاهم بهدف دعم إقامة 

عالقات عمل تعاونية بناءة، وتطوير االتصال والتنسيق بين الجانبين (22 سبتمبر 2021م). 
تهدف هذه المذكرة الى التعاون في مجال التقييس من خالل موائمة المواصفات القياسية 
لتسـهيل التـبادل التجـاري بين المـنطقتين، وتـعزيز التعاون وتوحـيد المواقف والتنسيق بين 
الجانبين في المحافل الدولية وا�قليمية لما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، وتنسيق 
ودعـم كال المنـطقتين لـضمان نـجاح سـياسة المـشاركة ا�قـليمـية لاليزو لدعم التقييس 

الدولي.
الجـدير بالـذكر بأن اللجـنة تضم 32 عضوº نشط¶ من هيئات المواصفات الوطنية و 9 أعضاء 

ملتزمين. 

إضاءات
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 (MCBG) مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات

وقــعت هيئة التـقيـيس ومجـمـوعـة عـمل الشـركات مـتـعـددة 
الجنسيات إم سي بي جي (MCBG) مذكرة تفاهم بهدف تعزيز 

أهمية دور توحيد المواصفات القياسية واللوائح الفنية في تنمية 
االقتـصاد، وتشـجيـع الشـراكة بـين القـطاعـيـن العـام والـخـاص 
(دبي، 06 أكتوبر 2021م)، انـطـالق¶ من اهـتمام الهيـئة وتوجهها 
االستراتيجي 2025 لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة والشركاء 
وأصحاب المصلحة بهدف تطوير التقييس في المنطقة وضمان 

التطبيق ا�مثل للمواصفات والتشريعات الفنية الخليجية.

وتتضمن مذكرة التفاهم سبل التعاون بين ممثلي هيئة التقييس 
من ناحية وأعضاء مجموعة العمل من ناحية أخرى، وتشمل أيض¶ 
العمل مع¶ لزيادة الوعي بأهمية التقييس للدول ا�عضاء والشركات، 
ودعم برامج بناء القدرات وا�نشطة البحثية وتبادل المعرفة بشأن 
أفضل الممارسات العالمية، وتمثيل إم سي بي جي في اللجان 
الفـنية الخـليجية بـهيئة التقييس لـدول مجلس التـعاون، وإنشاء 
فـرقة عمل بين الطرفين معـنية بالـتعاون والتـنسيق فـي مجال 

التقييس.

موجز برنامج التواصل والتعاون الدولي 
للعام 2021م
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مختبرات اندر رايتر المعنية باستشارات السالمة 

 (Underwriters UL)

وقـعت هيـئة التـقـييس ومختـبرات انـدر رايتر المـعنية باسـتشارات السـالمة 
(Underwriters UL) مـــذكـرة تــفاهم لتـعزيز التــعاون الفـــني فـي  مجال 
المواصفات وبرامج بناء القدرات وتبادل الخبرات وأفضل ممارسات التقييس

من أجل جودة الحياة (27 سبتمبر 2021م). 

 (ACI) معهد الخرسانة ا�مريكي
وقعـت هيئة التقييس ومعهد الخـرسانة ا�مريكي (ACI) عـلى ملحق لمذكرة 
التـفاهم المبرمة بتاريخ 17 مايو 2017 م والتي حقق فيها الجـانبان العديد من 

مجاالت التعاون. 

ركـز ملـحق مذكرة التـقاهم بـشكل أسـاسي على التـعاون بـين الجـانبـين في 
مـجــال البناء وذلك لدعم كود البـناء الخـلـيجي مـن خالل إتـاحة الخبرة الفـنية 
لكل طرف للطرف اÅخر والمنشورات واالجتماعات والمؤتمرات وعضوية اللجان 

الفنية (14 أبريل 2021م).



06

 (ISO) المنظمة الدولية للتقييس
شاركت هيئة التقييس في االجـتماع الـ (55) للجنة ا�يزو لشؤون الدول 
النامـية " DEVCO"  (16-17 سبتمبر 2021م) واالجتماع الـ (43) للجمعية 

العمومية لاليزو الذي عقد افتراضي¶ بتاريخ (23-24 سبتمبر 2021م). 

كـما شـاركت الهيئة في االجتماعات الثنائية الشهرية على مدار العام 
2021م التي عقدتها المنظمة الدولية للتقييس (ISO) مع أعضاء اÅيزو 
من أفريقيا والدول العربية، لمناقشة مجاالت التـعاون بين االيزو وهيئة 
التقييس في مجال بناء القدرات وخطة التدريب للعام 2021م، ومناقشة 
بـرنامج التعلم ا�لكتروني �فـضل ممارسات التقييس (باللغة العربية) 
في إطار سياسة التعاون ا�قليمية (REP) التي أقرتها اÅيزو لتعزيز التعاون 

والتنسيق مع الدول ا�عضاء ومنظمات التقييس ا�قليمية.

وعقدت الهيئة اجتماع¶ ثنائيُا مع المختصين في اÅيزو بتاريخ (03 فبراير 
2021) والخطة التدريبية السنوية لهيئة التقييس 2021م ومساهمة اÅيزو 
في تنفيذها، كم عقد اجتماع¶ ثنائي¶ (29 يوليو 2021م) لمناقشة منصة 
اÅيزو للتدريب ا�لكتروني، وا�دوات التقنية التي توفرها اÅيزو بما يسهل 

استفادة الهيئة والدول ا�عضاء منها.

كما شاركت هيئة التقييس في الندوة ا�قليمية االفتراضية للمجموعة 
العربية �دارة الترجمة (ATMG)، التي نظمتها اÅيزو بمشاركة الجهات ذات 
العالقة (28 يوليو 2021م)، هدفت هذه الندوة إلى خلق وعي أكبر بين 
االعـضاء الناطقين بالعـربية في المنـطقة حـول أنـشطة ونطـاق عمل 
المجموعة العربية �دارة الترجمة وذلك لتعظيم الفائدة المرجوة من 
هذه المجموعة من خالل زيادة المشاركة. كما تخلل الندوة مشاركة 
مجموعة إدارة الترجمة االسبانية نقل فيها خبراتهم وأفضل الممارسات 

بهذا الخصوص.

الفني التعاون  وبرامج  الثنائية  االجتماعات 

موجز برنامج التواصل والتعاون الدولي للعام 2021م



GCC Standardization Organization

07

(IEC) الهيئة الدولية الكهروتقنية
شاركت الهيئة في االجتماع الـ (85) للهيئة الدولية الكهروتقنية الذي استضافته دولة ا�مارات العربية 
المتحدة للمرة ا�ولى في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، ونظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا 
المتـقدمة، تحت شعار: قـيادة الثـورة الصنـاعية الـرابعة بالتـقييس، وفـي االجـتماع اسـتـعرضت الهـيئة 

 .CAB تجربتها في مجال تقييم المطابقة أمام مجلس تقييم المطابقة

وفي إطـار مواكبة هيئة التقييس للمسـتجدات والحراك العالمي حول التغير المناخي، شاركت الهيئة 
الجهـود الـدولية في التـوعية بهذا الموضوع من خالل استـعراض جهودها وتجـربتها في هذا المجال 

وتوفير دراسة حالة على موقع الهيئة الدولية الكهروتقنية.

كما اسـتعرض رئيـس أكـاديمية الهيئة الدولية الكهروتقنية والمدير ا�قليمي لمنطقة الشرق ا�وسط 
تجـربة الهيئة الـدولية الكهـروتقنية فـي ورشـة العمـل االفـتراضية الـتي نـظمتها هيـئة التقييس حول 
"التقييس في التعليم" بمشاركة جميع الدول ا�عضاء وعدد من الخبراء في المنظمة الدولية للتقييس 
اÅيزو، والوكالة الكورية للتقنية والمواصفات، والجمعية ا�مريكية للفحص والمواد، وأستاذ إدارة التقييس 

في كلية روتردام لÌدارة، جامعة إيراسموس- هولندا (12 أكتوبر 2021م).

موجز برنامج التواصل والتعاون الدولي للعام 2021م
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(ITU) االتحاد الدولي لالتصاالت

عقدت الهيئة اجتماع¶ افتراضي¶ مع مدير االتحاد الدولي لالتصاالت (ITU)- قطاع التقييس 

الدكتور تشيسوب لي، مدير مكتب التقييس (11 مارس 2021م)، حيث رحب خالله الدكتور 

لي بالهيئة كعضو جـديد في أسرة قطاع تقييس االتصاالت في االتحاد الدولي لالتصاالت 

من خالل العـضوية الكاملة للهـيئة في االتحاد مع ا�عـفاء مـن الرسوم. وسبل االستفادة 

مـنها في ضوء اتفاقية التعاون الموقـعة بين الجانبين.

كـما تم توجيه الـدعوة للهيئة للمشاركة الفاعلة في مجموعات العمل المتخصصة ذات 

العالقة.
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CODEX لجنة الدستور الغذائي

 ،(CAC44) شـاركت هيـئة التـقييس في الدورة (44) لهيئة الدستور الغذائي خـالل الفـترة من 09 – 18 نـوفمبر 2021م
وقـد تـناولــت هذه الـورة التي عقدت على مـدى ثمانية أيام العـديد من المـواضيع الهـامة واالسـتـراتيجيات والـمـبادرات 
التنظيمية والتشريعية لمصادر ا�غذية وطرق ا�نتاج الجديدة وذلك للمـساهمة في وضع تنظيم دولي مـوحد لهذه 
المنتجات تحت مظلة هيئة الدستور الغذائي، كما تم انتخاب السيد ستيف ويرن (Mr Steve Wearne)، مـن المملكة 

المتحدة ليكون الرئيس العشرين للجنة.

كما شاركت هيئة التقييس (افتراضي¶) في اجتماع هيئة الدستور الغذائي (14 ديسمبر 2021م) الذي ُخصص كجلسة 
إضافـية وختامية لمـناقشة بعض البـنود العالقة للتقرير النهائي �عمال (CAC44) ومـالحظات بعض الدول ا�عضاء 

في الكودكس.

موجز برنامج التواصل والتعاون الدولي للعام 2021م
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WTO منظمة التجارة العالمية

شاركت هيئة التقييس (افتراضي¶) في أعمال االجتماع االعتيادي (49) للجنة تدابير الصحة 

والصحة النباتية (SPS) الذي عقد بتاريخ 25-26 مارس 2021م، وقدمت الهيئة فيه تقريرها 

السنوي، كما تناول العديد من المواضيع الفنية المدرجة على جدول أعمال االجتماع.

 (UNIDO)  مجلس التنمية الصناعية

شاركت الهيئة (افتراضي¶) في أعمال الدورة (49) لمجلس التنمية 
الصناعية التي نظمتها منظمة ا�مم المتحدة للتنمية الصناعية 
(اليونيدو) في الفترة 12-15 يوليو 2021، تم خاللها عرض التقرير 
السـنوي لليـونيدو للعـام 2020، ومـناقـشة اسـتجـابة الـيـونـيـدو 

لجائحة كوفيد-19.
كما تم عرض تقرير من المدير العام عن ا�دارة العامة للمخاطر. 
تناول االجتماع أيضا خطة التنمية المستدامة للعام 2030م، والتي 
تهدف الى تعزيز الحوار والتواصل مع ممثلي الدول ا�عضاء بشأن 
مساهمة اليونيدو في تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030.
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(ICC) مجلس الكودات الدولي
عقدت هيئة التقييس اجتمـاعا ثنائيا مع مجلس الكودات الدولي (ICC) (03 فبراير 2021م)، لمناقـشة الـدعم 
 ºالفني وبرامج بنـاء القدرات لكود البناء الخـليجي وتفعيل مـذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، شمل عدد
من كبار المسؤولين في المجلس منهم، نائب الرئيس التنـفيذي ورئيس تطوير ا�عـمال نائب رئيس الخدمات 
العـالمـية ومـدير العـمـليـات وكذلك مـمثــلـين مـن وزارة الـتجـارة ا�مريكية- إدارة التجارة الدولية- والسفارة 
ا�مريكية في الرياض. وتم خالله مناقشة تعزيز التعاون لدعم كود البناء الخليجي من خالل المنحة االمريكية 
MDCP، وكذلك الفرص الجديدة والمبتكرة �شراك أصحاب المصلحة في الدول ا�عضاء بهيئة التقييس بشكل 

أكبر في عملية تطوير الكودات الدولية.

كـما شـاركـت هيـئة التــقيـيس الخـليجية فـي احـتفال 
مجلس الكود الدولي بشهر سالمة المباني (مايو 2021) 
تحت شعار: منع، استعداد، حماية، أكواد البناء تنقذك. 
ونفذت العديد من الحمـالت التــعريفية والتوعـية عبر 
وفد  التـقيـيس  هـيـئة  المختلفة.واستـقبلت  منصاتها 
مـجـلس الكـود الـدولي (ICC) (06 ديسمبر 2021) تم 
فيه تسليط الضوء على التـعاون المشترك بين الجانبين 
فـي مجال بناء القدرات ضمن الخطة التدريبية السنوية 
السنوي  المؤتمر  في  الهيئة  ومشاركة   ،2022 للهيئة 
لمجلس الكود الدولي 2022، والتنـسيق لرعاية فعالية 
شـهر سالمة المباني لشـهر مايو 2022م بهـدف تنفيذ 

حمالت توعوية وتعريفية بسالمة المباني.

لجنة التقييس ا�مريكية
(COPANT) 

شاركـت هيئة التقـييس في االجتـماع السنوي 
(االفتراضي) الذي نظمته لجنة التقييس لدول 
ا�مريكيتين (COPANT) في الفترة (19-21 ابريل 
2021م)، وكذلك في ورش العمل التي أقيمت 
على هامش االجتماع، وتم مناقشة التحضيرات 
النهائية لتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين. 
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اللجنة ا�وروبية للتقييس، واللجنة ا�وروبية للتقييس 
CENCENELEC الكهروتقني

ا�وروبية  واللجنة  للتقييس  ا�وروبـية  واللـجنة  الهـيئة  عـقدت 
للتقييس الكهروتقني عدة اجتماعات ثنائية (25 فبراير 2021م) 
(15 أبريل 2021) (17 يونيو 2021) (05 أكتوبر 2021) (27 أكتوبر 2021) 
لتعزيز التعاون ومتابعة تنفيذ خطة العمل السنوية 2021، كما 
 CEN/TC 12 and الفـنيـتـين  اللجنتين  بـين  فـني¶  اجـتماع¶  ُعـقد 
GSO/TC 7(31-30 مـارس 2021م) وشـاركت الهـيئة (افتـراضـي¶) 
في الدورة (11) المشتركة للجمعية العامة الخامسة والخمسين 
للجـنة ا�وروبـية المشـتركة واجـتماع الجمـعية الـعامة الحـادي 

والستون للجنة لـ 24( ،CENCENELEC يونيو 2021م).
مـن نـاحـية أخرى، استـكمل الجـانبان عملية التـرابط ا�لكتروني 
(API) بما يخدم اتفاقيتي الترخيص وحقوق المـلكية الموقعة 
بـينـهما لتسهيل الـوصول وتـرشيد خـدمات بيانات المـواصفات 

المستخدمة من قبل الجانبين.

الذكرى الـ30 التفاقية فيينا

11 أكتوبر 2021م
شاركت هيئة التقييس ( افتراضي¶) في احتفاالت الذكرى الثالثين التفاقية (فيينا)، والتي نظمتها المنظمة 
 ،(ASI) ومـعهد المـواصفات النـمساوي الدولي ، (CEN) واللجـنة ا�وروبية للتقييس (ISO) الدـولية للتقييس
تحت شعار: مـن عالمي إلى محـلي: توحيد الجـهود لمساعدة المواصفات القـياسية العالمية في إحداث 

تأثير محلي.

وقد شارك في هذه االحتفالية عدد من رؤساء المنظمات 
الـدولية وا�قـليمية والوـطنية، وكـذلك ما ال يقل عن 300 
مشـارك من المهـنيين رفيعي المـستوى وخبراء التقييس 
حـول العالم، وتم استـعراض ومناقـشة مـختلـف نمـاذج 
التعاون ووجهات النظر في مناطق أخرى من العالم، دولي¶ 

وإقليمي¶ ووطني¶.
 

وفي هذه االحتفالية استعرضت هيئة التقـييس مهامها 
وأهـدافـها وانجـازاتـها في سـبـيل مـوائـمة المـواصــفات 
القياسية الخليجية مع المواصفات القياسية الدولية ودعم 
تنفيذ المواصفات القياسية الدولية على المستوى الوطني. 
كما أكدت على أهمية  دراسة نموذج التعـاون القائم بين 
SO و CEN (في شكل اتفاقية فيينا) كأحد ا�مثلة الناجحة 
على تعـزيز التـعاون الدـولي وا�قليمي والوطني، وجعله 
ممـكن¶ مع منـظمات إقـليمية أخرى، بهـدف إبراز ا�همية 
االستراتيجية لمواءمة التقييس ا�قليمي مع السياق الدولي.
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(ARSO) المنظمة االفريقية للتقييس

شارك وفد هيئة التقييس في اعمال االجتماع االفتراضي الـ (26) للجمعية العمومية 
للمنظمة االفريقية للتقييس (ARSO) (16 يونيو 2021). خالل المؤتمر، قدم ا�مين 
العام للمنظمة االفريقية للتقييس للمشاركين النقاط البارزة حول برامج وأنشطة 
المنظمة ومجاالت التعاون المشتركة والفرص المتاحة لمزيد من التعاون في سياق 

.(AfCFTA) اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة ا�فريقية
كـما عـقد اجـتماع¶ ثـنائيا بـين المـختصـين في الجـانبـين بهـدف مـوائمة الخـطة

االستراتيجية لهيئة التقييس الخليجية 2025 والخطة االستراتيجية للمنظمة 2027، 
على ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بينهما (08 أكتوبر 2021م).

كما شاركت الهيئة في العديد من الفعاليات وورش العمل االفتراضية التي أقامتها 
المنظمة بمشاركة المهتمين من القطاعات المختلفة في الدول ا�عضاء بالمنظمة، 
حيث قدمت الهيئة تجربتها الخليجية في الندوة المتعلقة بتجارة المنتجات الزراعية 
والغذائية - مواجهة الحواجز التقنية أمام التجارة (TBT) وتدابير الصحة والصحة 

النباتية (SPS) للوصول إلى ا�سواق (19 مايو 2021م). 
كما شاركت الهيئة (افتراضي¶) في ندوة "الفرص والتحديات التي تواجه االستهالك 
وا�نتاج المستدامين (SCP) في إفريقيا، ومواصفات االستدامة ا�فريقية، وأنظمة 
تـقييم المطابقة، وعالمة الجـودة ا�فريقية، والتطبيقات في مختلف القطاعات 
(الزراعة / تربية ا�حياء المائية) في إفريقيا واللوائح الفنية في ظل Covid-19 وتنفيذ 

اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة ا�فريقية (21 أبريل 2021م). 
كما استـعرضت الهيئة المواصفة القياسية الخـليجية GSO 1943 وسـياق التنفيذ 
في دول مجـلس التعاون الخليجي، بهدف استفادة الدول ا�عـضاء في المنظمة 

من هذه التجربة ( 07 يوليو 2021م).
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مندوبية االتحاد ا�وروبي لدى المملكة العربية السعودية
تم تنـظيم اجتماع¶ افتراضي¶، (29 مارس 2021م) بـين المختصين في مندوبية االتحاد ا�وروبي                                لدى المملكة العربية 
السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان مع المختصين في هيئة التقييس، استعرض فيها الخبراء تقرير  الجانب ا�وروبي حول التنوع 
االقتصادي في دول مجلس التعاون في ضوء الدراسة التي تم تنفيذها بهدف تسليط الضوء على البنية التحتية للجودة (المواصفات 
القياسية – اللوائح الفنية والتشريعات – االعتماد – إجراءات التحقق من المطابقة) بشكل عام في دول المجلس والفروقات والتقاطعات 

فيما بينها وأثر ذلك على التبادل التجاري مع دول االتحاد ا�وروبي، والحلول والمقترحات.
كما عقد الجانبان اجتماع¶ ثنائي¶ في مقر هيئة التقييس لمناقشة مجاالت التعاون الفني في مجال المواصفات القياسية واللوائح الفنية 

الخليجية لدعم وتسهيل التبادل التجاري، ودعم الحوار ا�وروبي-الخليجي بشأن التنوع االقتصادي، (الرياض، 08 نوفمبر 2021).

معهد المواصفات والمقاييس للدول
(SMIIC) ا£سالمية

شاركت هيئة التقييس ممثلة بسعادة رئيس الهيئة في االجتماع
الـ (16) للجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول 
ا�سالمية (02 نوفمبر 2021م)، كما تم عقد العديد من اللقاءات 
الثنائية مع ممثلي الوفود المشاركة، وفتح قنوات التواصل، وتعزيز 

التعاون مع الهيئة .
كما شاركت الهيئة في فعاليات ا�سبوع (9)  
الذي عقد خالل الفترة (15 مارس إلى 01 أبريل 
2021م)، وا�سبوع (10) الذي عقد خالل الفترة 
2021م) للـجـان  (27 سـبتمـبر -08 ديـسـمبر 
الفنية لمعهد المواصفات للبلدان ا�سالمية 

.(SMIIC)

@EUintheGCC 
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المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين
(AIDSMO)

شـارك وفد هيئة التقييس (افتراضي¶) في أعـمال االجـتماع الـ (56) للجـنة العربية العليا للتقييس (30-29 
سبتمبر 2021م)، وكذلك االجتماع الـ (55) للجنة العربية العليا للتقييس بتاريخ 25 مارس 2021م، وحضرته 
وفود من 18 دولة عربية وممثلو المنظمات الدولية: رئيس المنظمة الدولية للتقييس ISO، وا�مين العام 
 (ASTM) ومدير العالقات الخارجية في الجمعية ا�مريكية للفحص والمواد ،IEC للجنة الدولية الكهرو تقنية
وممثل ا�مانة العامة لجامعة الدول العربية. وفي االجتماع استعرضت هيئة التقييس مسيرتها على 
مدار 17 عام¶ من النجاح والريادة في مجال التقـييس، ودورها الرئيس في دعم ا�مانة العامة لمجلس 
التعـاون لدول الخـليج العربية لتنـفيذ االتفاقية االقتصـادية بما يـساهم في تـعـزيز السوق الخـليجية 

المشتركة واالتحاد الجمركي بين الدول ا�عضاء.
وفـي االجتماع ال (8) للجـنة العربية لتقييم المطـابقة الذي عـقدته المنظمة العربية للتنمية الصناعية 
والتقـييس والتعدين يوم أمـس 22 مارس 2021م عـن ُبعد، قـدمت الهيئة مقترحـها بشأن المـنظومة 
التشريعية لضبط سالمة المنتجات في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتبادلت مع المنظمة الدليل 

الخليجي لسالمة المنتجات ومسح السوق. 
كما قدمت الهيئة التجربة الخليجية في ورشة عمل حول "التجارب الوطنية للدول العربية في مجال تقييم 
المطابقة" التي عقدت بتاريخ 01 سبتمبر 2021م عبر قنية االتصال المرئي. إضافة إلى مشاركتها في ورشة 
العمل االفتراضية التي نظمتها المنظمة حول "وضع ا�سس لبناء المنظومة العربية لتقييم المطابقة"، 

(2021/12/02)، من خالل تقديم عرض حول التجربة الخليجية ونظرة حول المقاربة العربية.
من ناحية أخرى، شاركت المنظمة في االجتماع الواحد والخمسين للمجلس الفني لهيئة التقييس الذي 

عقد عبر تقنية االتصال المرئي (11 أكتوبر 2021م).
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 (BSI) المعهد البريطاني للمواصفات

عقدت هيئة التقييس والمعهد البريطاني للمواصفات (BSI) اجتماعا ثنائي¶ (02 مارس 
2021م) لمـناقشة اتفـاقية التبني ا�قليمي لمواصـفات المعهد البريطاني والتعاون 
الفني في مجال بناء القدرات واللجان الفنية الخليجية، وسبل دعم وتسهيل التجارة 

بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

المعهد العربي £نماء المدن 
اسـتقبلت هيئة التقيـيس في مقـرها بالـرياض وفد المعهد العربي 
�نماء المدن (26 أكتوبر 2021) لمناقشة تبادل الخبرات بين الجهتين 
واقـتـراح التعاون في عـضـوية اللـجان ذات االخـتـصاص، وأهـمـها ما 
يتـعـلق بسالمة ا�طفال (سالمة ألـعاب ا�طـفال بشكل عـام، وفي 

الحدائق بشكل خاص)، وتنفيذ برامج توعوية وتعريفية مشتركة.

منظمة الخليج لالستشارات 
(GOIC) الصناعية

عقدت هيئة التقييس ومنظمة الخليج لالستشارات الصناعية اجتماعا افتراضيا
(21 ديسمبر 2021م) لمناقشة االستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية الخليجية 
ومـا احتـوته مـن رؤى وتـوجهات استـراتيجية تـعزز العـمل الخليجي المشترك، 
خصوص¶ تلك المتعلقة بالمحاور والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية 
للجودة، وتعكس الدور الفعلي �نشـطة التقييس الخليجي كممكن أساسي 

للتنمية الصناعية بالدول ا�عضاء. 
وسبل موائمتها مع الخطة االستراتيجية لهيئة التقييس (2021-2025م).
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(KATS) الوكالة الكورية للتكنولوجيا والمواصفات
وقـعت هيئة التقييس والوكالة الكورية للتكنولوجيا والمواصفات برنامج¶ للتعاون الفني 
2021 في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، شمل العديد من مبادرات التعاون 
ذات االهتمام المشترك. كما عقدت هيئة التقييس والوكالة الكورية للتكنولوجيا والمواصفات 
اجتـماع¶ ثـنائي¶ في الفـترة (27-28 أكتوبر 2021م) للتـعريف بمـنظومة التـشريـعات الفنية 
الخليجية، والجهات المقبولة، ودليل مشاركة ا�طراف ذات العالقة بمشاركة ممثلي القطاع 
الصناعي والتجاري والحكومي في كوريا والمختصين في الوكالة الكورية، كما تم مناقشة 
برنامج التعاون بين الجهتين للعام 2022م في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

(BSN) وكالة التقييس الوطنية لجمهورية إندونيسيا
 (BSN) إنـدونيـسيـا الـوطـنية لجـمهـورية  التقـييـس  التـقيـيس ووكـالة  عـقدت هـيئة 
(19 أغسطس 2021م) اجتماعا افتراضيا لمناقشة خطة العمل للعام 2021م ومجاالت 
العمل المشتركة ضمن مذكرة التفاهم الموقعة، تضمن االجتماع عروض¶ تقديمية 
مـن المخـتصين في الجـانبين بمشاركة أكثر من 44 مختـص¶ من الـوكالة والقطاعين 

الحكومي والخاص، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
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الوكالة الفيدرالية الروسية للمترولوجيا والتشريعات الفنية 
(GOST R)

عقـدت هيئة التقييس اجتـماع¶ ثنائي¶ مع الوكالة الفيدرالية الروسية للمترولوجيا والتشريعات الفنية 
(GOST R) في مقر الوكالة بموسكو (02 أغسطس 2021م)، بمشاركة عالية المستوى من الجانبين، 
وذلك على هامش اعمال "قمة كازان 2021" التي عقدت في تتاراستان في القترة (28-30 يوليو 2021م)، 
تم استعراض مهام وأنشطة وانجازات الجانبين، وفرص التعاون الممكنة وسبل التعاون لدعم التقييس 
الدولي. واتفق الجانبان على البدء ببحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، تتضمن موائمة 
المواصفات القياسية وإجراءات التحقق من المطابقة، ودعم البنية التحتية المترولوجية، والمشاركة 

في اعمال اللجان الفنية، وتبادل الخبراء وأفضل الممارسات.
كما تلقت هيئة التقييس دعوة الوكالة الفيدرالية الروسية للتشريعات الفنية والمقاييس للمشاركة 
في مؤتمر المترولوجيا (المقاييس) الذي سيعقد على هامش معرض دبي اكسبوا 2020م (فبراير،2022م).

 KAZSTANDARD معهد كازاخستان للمواصفات والمقاييس
عقـدت هيئة التقـييس و معهد كازاخستان للمواصفات والمقاييس  اجتماع¶ ثنائي¶ (04 أكتوبر 
2021م) لمناقشة مجاالت التعاون في ضوء رسالة حـسن النوايا الموقعة بين الجانبين، وذلك 
على هامش االجتماع الـ (55) للهيئة الدولـية الكـهروتقنية الذي عـقد بدبي، وتم توقيع خطة 
عمل للتعاون الفني (أكتوبر 2021-ديسمبر 2022م) تضمنت عدة مجاالت اهمها الموائمة مع 
المواصفات القياسية الخليجية، خصوص¶ تلك المتعلقة بقطاع الحالل، وتبادل الخبرات، بهدف 
تسهيل التـبادل التجـاري بين دول مجلس التعاون والجـانب الكازاخستاني. وبناء على ذلك، تم 
تزويد الجانب الكازاخستاني بعدد من المواصفات القياسية الخليجية لغرض الدراسة والتبني.



19

السفارة ا�سترالية 
استقبلت هيئة التقييس سعادة (مايلز أرميتاج)، القائم 
بأعـمال السـفارة ا�سـتـرالـية بالـريـاض                                            
و (مليسا كيلي) سكرتير أول بالسفارة لمناقشة التعاون 
في مجال المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية 
بما يسهم في تسهيل التبادل التجاري بين الدول ا�عضاء 

وأستراليا (29 مارس 2021م).
كما استـقبلت الهيئة في مقـر عملها بالرياض سعادة 
السفير ا�سترالي مارك دونوفان (01 سبتمبر 2021) وتم 
مناقشة العديد من المواضيع ذات االهتمام المشترك 

بين الجانبين.

مجلس الغرف السعودية
استقبلت هيئة التقييس في مقر عملها وفد مجلس الغرف السعودية 
(28 فبراير 2021م) للتـعريف باللجـنة وأهـدافـها ومنـاقـشة مـجاالت 
العمل والتعاون المشترك الممكنة وخصوص¶ مجاالت تقويم المطابقة 

باعتبارها أحد المؤثرات في اقتصادات الدول ا�عضاء. 

موجز برنامج التواصل والتعاون الدولي للعام 2021م

@AusAmbKSA 
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استقبلت هيئة التقييس في مقر عملها وفد مجلس الغرف السعودية (28 فبراير 2021م) للتعريف باللجنة وأهدافها 
ومناقشة مجاالت العمل والتعاون المشترك الممكنة وخصوص¶ مجاالت تقويم المطابقة باعتبارها أحد المؤثرات في 

اقتصادات الدول ا�عضاء. 

القمة االقتصادية الدولية (12) ”روسيا – العالم ا£سالمي: قمة قازان 2021“
شاركت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
في القـمة االقـتـصادية الـدولية الثـانـية عـشرة ”روسـيا – الـعالم 
ا�سالمي: قمة قازان 2021“، التي انطلقت في مدينة قازان، خالل 
الفترة من 28 إلى 30 يوليو 2021م بحضور فخامة رئيس جمهورية 
تتارسـتان، وا�مـين العـام للغـرفة االسـالمية للتـجارة والصـناعـة 
والـزراعة التـابعة لمـنظمة التعاون ا�سالمي، وبمشاركة عدد من 
أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ومـمثلي الحـكومات والغـرفة 
التجـاريـة والصـناعـية وكبار المـسؤولين ورجـال ا�عـمال ومـمثلي 
الشركات ورؤساء المنظمات والخبراء الدوليين والمختصين؛ وترافق 
مـع أعمال القـمة انطلـاق معرض ”إكـسبو حالل روسيا“ لمنتجات 
الحالل وسط مشاركة كبرى من قبل الشركـات الغذائية العاملة 

في هذا المجال بروسيا.
  وشاركت الهيئة في جلسة  الحالل الرئيسية  ا�ولى ” صناعة الحالل- 
الخبرات والمنظور ”، واستعرضت فيها المنظومة الخليجية للحالل، 
وأبرزت فيها أهمية صناعة الحالل وفق التقارير الدولية التي تعكس 
حجم هذا القطاع الذي يتوقع أن يصل إلى 3.2 ترليون دوالر بحلول 
عام 2027م، والذي يغطي حالي¶ العديد من القطاعات بجانب قطاع 
الغـذاء، ويشـمل قطاعات مهـمة كالسفر، والسياحة، والتجميل، 
والدواء، والمصارف، والمنسوجات…وغيرها، مما يجعله من أهم 

أعمدة االقتصاد ا�سالمي.

اجتماع اللجنة المشتركة من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية بين دول مجلس
 التعاون وجمهورية العراق

موجز برنامج التواصل والتعاون الدولي للعام 2021م
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موجز برنامج التواصل والتعاون الدولي للعام 2021م

مـواصـفـة قـياسـيـة
والئحة فنية خليجية

لجـنة فنية وفـرعية
وفرق عمل خليجية

للمواصفات

جهة مقبولة

اختبارات كفاءة 
شارك فيها 672 

مختبر

مـتـدرب شـارك فـي 
أكثر من 538 برنامج 

تدريبي 

منتج حاصل على شارة 
المطابقة الخليجية

شهادة مطابقة خليجية
عـبـر نـظام التـحقـق مـن 

المطابقة

شـهادة مـطـابقـة 
خليجية ( مركبات، 

دراجات نارية،إطارات)

مذكرة تفاهم 
وتعاون فني 67

46

83

1001

14600+

47235

57485

480.000

27,000

عام  18 في  التقييس  هيئة 



GCC Standardization Organization

22

موجز برنامج التواصل والتعاون الدولي للعام 2021م

الخليج  لدول  التعاون  لمـجلس  ا�على  المجلس  من  بـقرار  أنشئت  ربحية,  غير  إقليمية  هيـئة 
العـربية في دورتـه (22) (مسـقط، 30-31 ديسـمبر 2001م)، وباشـرت أعـمـالها في شـهر مايو 

السعودية. العربية  بالمملكة  الرياض  مدينة  2004م ومقرها في 

تـضم الهيئة في عضـويـتها دول مجلس التعاون لـدول الخليج العربية، وهـي: دولة ا�مارات 
العـربية المتحدة،  ممـلكة البحرين،  المملكة العربية السعودية ، سلطـنة عمان،  دولة قطر ، 

2010م. يناير  في  انضمت  التي  اليمنية  والجمهورية  الكويت،  دولة 
المنظمة  بالدول ا�عضاء، وجميعها أعضاء في  الوطنية  التقييس  الهيئة هم أجهزة  أعضاء 
اتفاقية  الدولية للتقييس (ISO) وموقعة على الملحق الثالث لمنظمة التجارة العالمية بشأن 

.(SPS) النباتية  والصحة  الصحة  واتفاقية   ،(TBT) الفنية  العوائق 
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  ا�نتاجية  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. 

هيئة التقييس 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

لمزيد من المعلومات

https://www.gso.org.sa/ar/about-gso/gsos-mous/
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