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العشرين مارس باليوم العربي الخامس ويحتفل العالم العربي كل سنة في يوم 
نظمة العربية للتقييس حيث تشترك جميع أجھزة التقييس في العالم العربي مع الم

إيمانا منھا بأھمية المواصفات  في تخليد ھذا اليومالتعدين للتنمية الصناعية و
ي في خدمة نمو االقتصاد العربي وتسھيل المقاييس الموحدة على الصعيد العربو

  .االندماج التجاري بين الدول العربيةالتبادل و

تحت  2017المناسبة للعام  بھذهاالحتفال  العربية التقييس ھزةأج اختارت قدو
ع التقييس الذي يمنح تقة لنشر الوعي بأھمية ومناف" التقييس يعزز الثقة"شعار 

جودة المنتجات والسلع والخدمات ويؤمن السالمة والصحة ويحمي للمستھلك في 
  .  الممتلكات من األخطار

المتواصلة في تأكيدا منه على جھوده  اليوم ھذاالمعھد المغربي للتقييس  ويخلد
 نشرتسريع وتيرة  والرامية إلى العالقة واألنشطة ذات مجاالت التقييس

التنمية االقتصادية على  تعزيز والخدمات وكذاالمنتجات ب المواصفات المتعلقة
من  يعدس وإصدار المواصفات القياسية التقيي منه بأن  إيمانا ،المستوى الوطني

كونه يلعب دورا بارزا ل ،الداعمة لالقتصاد الوطني االستراتيجيةأھم األدوار 
وحيويا في حماية كافة حلقات السلسلة التجارية من ّصناع وتجار ومستھلكين 

إذ أن المواصفات القياسية تعد المرجع األساسي  ،وكذلك جھات رقابية وتنفيذية
لك بأن ما وتعتبر أيضا الضمانة الحقيقية للمستھ ،اتفي تقييم جودة السلع و المنتج

  .يصل إليه ھو منتج آمن ويؤدي الوظيفة التي اشتراه من أجلھا

زم تيع ،الدوليالتقييس الوطنية الى االمام لتتماشى مع التقييس  وللدفع بعجلة
 ه السنةذجديدة ھ مغربية مواصفة 1500من أكثر  إعداد المعھد المغربي للتقييس

تعزيز الحصيلة الوطنية  ستمكنه من والتي تتوافق بشكل عام مع المعايير الدولية،
جعلھا  والحرص علىمراجعة جميع المواصفات الوطنية كما ستتم  .للمواصفات
أن  الجدير بالذكرو .لمواصفات المتعامل بھا على الصعيد العالميتتوائم مع ا

ما  2016قد اعتمد سنة بالتعاون مع مختلف شركائه  المعھد المغربي للتقييس
 الوطني من المواصفات رصيدالليصبح بذلك  جديدة مواصفة 900 عن يربو

  .13400 يتجاوز

مواصفة ال كرذيمكن  2016بين أھم المواصفات التي تم إعدادھا خالل سنة  ومن
المبادئ التوجيھية  تحددوالتي  بالسياحة الصديقة للحالل ةتعلقالممغربية القياسية ال

إلدارة المرافق والمنتوجات والخدمات السياحية للمسافرين اللذين يرغبون في 
بما في ذلك مسؤولية اإلدارة   ،الصديقة للحالل داخل المؤسسات السياحية السياحة

والكفاءة والتكوين والتحسيس والمعلومات الموثقة واالتصال كما أنھا تحدد 



التي تنطبق على أماكن اإليواء والرحالت المنظمة والمرشدين المتطلبات الخاصة 
السياحيين من أجل تقديم كافة الخدمات السياحية في إطار المعتقدات والممارسات 

  .اإلسالمية
  

وطنية تتعلق بالصحة نشر مواصفة المعھد المغربي للتقييس بإعداد وكما قام 
 وتتالئم مع واقع وإمكانيات ةر الدوليييامستوحاة من المعوالسالمة في الشغل 

ويتمثل الھدف األساسي منھا تعزيز األھمية . المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المعطاة للسالمة والصحة المھنيتين في االتجاه االستراتيجي للشركات المغربية 

وقد خففت ھذه المواصفة المغربية . من جميع األحجام ومن جميع القطاعات
التي كانت و  OHSAS 18001ئقي المطلوب من قبلالجديدة في الجزء الوثا

حيت تم ، تعوق التطبيق الكامل لھا من لدن الشركات الصغيرة والمتوسطة
مع تخفيف  الصحة و سالمةلضمان شروط على المتطلبات األساسية  ز فيھايركالت

  .ا النوع من المقاوالتذوتليين المتطلبات التي ال تتماشى مع ھ
  

المتعلق بحظر تصنيع  15-77القانون  وللمساھمة في تنفيذومن جانب آخر 
 6اعتماد تم ، األكياس البالستيكية واستيراد وتصدير وتسويق واستخدام

كر ذبمقتضى القانون السالف اليتم منعھا لم التي  األكياسب تتعلققياسية مواصفات 
ذائية أكياس تجميد المواد الغالفالحي والمجال الصناعي وفي  والتي تستعمل

المنزلية واألكياس العازلة للحرارة واألكياس  االكياس الخاصة بجمع النفاياتو
   .الطبيةالمستعملة للنفايات 

 علقتت مواصفات قياسية 3إصدار  على المغربي للتقييسالمعھد  عملكما 
خاصة بحمل الغير المنسوجة والمنسوجة ال ألكياساباألكياس من الورق و

 استشجيع استعمال أكياس بديلة لألكي ذلك بھدفو التجاريةالبضائع والمواد 
  .البالستيكية

مواصفة تھم السالمة الوظيفية  2016كما اعتمد المعھد المغربي للتقييس سنة 
ذلك نظرا للخطر الذي تشكله ھذه وللدراجة النارية ذات العجالت الثالث، 

ھو  مواصفةال هوالغرض من ھذ .على مستعمليھا وعلى الراجلينالدراجات 
تحدد و .ضمان مستوى عال من السالمة الوظيفية وتحسين المستوى العام للسالمة

إجراءات االختبار ومتطلبات التصميم وأنظمة الكبح واإلضاءة  مواصفةال ھذه
 .وأجھزة الرؤية وأنظمة الحماية األمامية والخلفية

  



 في مجالتكوين المطابقة والتقييم كأما فيما يخص األنشطة ذات العالقة بالتقييس 
جديدة لمنح عالمة بإطالق أنشطة  المعھد المغربي للتقييسقام  فقد مواصفات،ال

المطابقة للمواصفات المغربية في مختلف المجاالت كمواد البناء والمواد 
 االقتصاد المغربي وعلى لمواكبة احتياجات ذلكوالكھربائية والطاقة 

في مجال التكوين، نظم و .والمتوسطةالمؤسسات الصغيرة  متطلباتالخصوص 
 تدبير لفائدةوينية حول المواصفات ونظم الدورة تك 34المعھد المغربي للتقييس 

  .مجموعة من الفاعلين االقتصاديين على المستوى الوطني
 
تخليد اليوم العربي للتقييس مناسبة لدعوة كل الفاعلين االقتصاديين  يشكل و

للمشاركة في تطوير المواصفات في كافة المجاالت والعمل على االلتزام بھا 
كوسيلة ناجعة تساھم في حماية صحة وسالمة المستھلك وفي تقوية تنافسية 

 .المنتوج الوطني على صعيد األسواق المحلية والدولية
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