
 

  لتنسيقلتنسيق  ةةاإلقليمياإلقليمياالجتماع الثالث للجنة االجتماع الثالث للجنة ستضيف ستضيف ييالمغرب المغرب 
  ))IISSOO((لمنظمة الدولية للتقييس لمنظمة الدولية للتقييس اا  ف عليهف عليهشرشرإقليمي تإقليمي ت  تعاونتعاون  برنامجبرنامج

  
على  ابلد 160منتمية ألكثر من ال وطنية للتقييسھيئات المن ال )ISO(المنظمة الدولية للتقييس تتشكل 
  ).IMANOR( للتقييس المغربيمعھد الھذه المنظمة  لدىويمثل المغرب  .ممثل واحد عن كل بلد أساس

 

تعاون للتعمل المنظمة الدولية للتقييس على تنفيذ برامج  البلدان النامية،فائدة عملھا ل جفي إطار برنامو
  مشروع المنظمة المذكورةأطلقت  اإلطاروفي ھذا  .والمساعدة التقنية في مختلف مناطق العالم

"MENA STAR"  المستدامة  الدولية المتعلقة بالتنميةواصفات الم استعمالتشجيع والذي يھدف
:  أفريقيا وھيالشرق األوسط وشمال  تنتمي لمنطقةبلدان  9في وطنية ال لتقييسا ھيئاتوتعزيز قدرات 

  .سوريا والمغرب ،األردن، فلسطين، تونس، مصر، لبنان، العراق، الجزائر
 

تم يوتحديد االنشطة التي سنفيذه من برنامج التعاون المذكور تم تحقيقھا فيما تم تالتي  النتائج تقييملو
االجتماع الثالث المغرب الستضافة المنظمة الدولية للتقييس ، اختارت خالل المراحل المقبلة إنجازھا

  .مراكش بمدينة 2017 أبريل 25و 24يومي  كوذلج مبرنالھذا ال اإلقليمي قالتنسيللجنة 
 

تنفيذ ب 2016 سنةخالل للتقييس  المغربي المعھدقام  البرنامجإطار ھذا في وتجدر اإلشارة إلى أنه 
 مشارك 300أكثر من  ھااستفاد منوطنية  ندواتثالث تنظيم عمل على حيث  ،المتعلق بالمغربالشطر
تقييم ة والبيئ تدبيرالطاقة،  وترشيد تدبير يالتوالعلى ، والتي ھمت العاملقطاع الخاص وينتمون ل

خاللھا تم  إطار مغربيمائة  أكثر من فائدةل ثالث دورات تدريبيةكما نظم المعھد  .ائيةالمبصمة ال
إضافة  ،متعلقة بالمجاالت المذكورةية العرض وتفسير التقنيات الضرورية لتطبيق المواصفات الدول

ة الناطقة ربعالدول األخبراء ينتمون إلى فائدة لحول نفس المواضيع تنظيم ورشتين إقليميتين إلى 
  .برنامجلھذا اتفيدة من سبالفرنسية الم

 

التقييس لجان  أشغالفي من المشاركة مغاربة خبراء عدة  تمكن، آخر وبفضل ھذا البرنامجمن جانب و
والسياحة والخدمات ذات  ،في الشغلالصحة والسالمة  تدبير منظوماتالعاملة في مجاالت الدولية 
على  تمحورتثالث ورشات عمل إقليمية كما شارك خبراء مغاربة في ة، البيئ تدبيرتقنيات والصلة 

في أعمال التقييس الدولي، ووضع استراتيجية وطنية  نيةعاألطراف المإشراك حول سبل التوالي 
 .يةتقنال والتشريعاتالعالقة بين المواصفات القياسية وللتقييس 

 مدير المعھد المغربي للتقييس
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