
 

 

 اليوم العربي للتقييس

 المواصفات في خدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية

اليوم العربي  ،المعهد المغربي للتقييسومن ضمنها مؤسسات التقييس في الوطن العربي  تخلد
للتنمية الصناعية العربية المنظمة اختارت وقد  .مارس من كل عام 25للتقييس، الذي يصادف 

 شعاركالتي تعمل على تنسيق وتطوير أنشطة التقييس على المستوى العربي والتقييس والتعدين 
  ». جودة الحياة في مجتمعنا المواصفات القياسية تدعم «لتخليد هذا اليوم

 حيث للبالد االقتصاديةو االجتماعية تنميةبال النهوضفي  وعمليفعال بشكل المواصفات وتساهم 
واء سالحياة جميع مناحي  والجماعات في األفراد والثقة لدى تساعد على تعزيز الشعور باألمان

 المنتجات االستهالكية أوالكهربائية  ةجهزالمواد واألأو أو سالمة السيارات ، مبانيمر بالتعلق األ
  .الخدمات الصحية باإلضافة إلى الخدمات بما فيها عامةبصفة 

المعهد المغربي ووعيا منه بأهمية المواصفات في تطوير االقتصاد وحماية المستهلك، يواصل 
ة الوطنية من زيز الترسانمجهوداته بغاية تطوير أنشطة التقييس على المستوى الوطني وتع للتقييس

تهلك المس المغربية وحمايةالمواصفات بشكل يجعلها تتجاوب مع متطلبات تنافسية المقاوالت 
أكثر من  2020 سنةالمغربي للتقييس خالل المعهد الصدد أصدر  في هذاو والحفاظ على البيئة.

 منزليةووالمعدات الكهر وجودة المياهالمخاطر تدبير همت على وجه الخصوص  مواصفة ألف
صادرة الليصل بذلك إجمالي المواصفات المغربية  ،السيارات وقطع غيار ومستحضرات التجميل

  معظمها مع المواصفات الدولية.طابق في تت مواصفة 16000إلى حوالي حتى اآلن 

خذتها التدابير التي ات تفعيلفي المغربي للتقييس لمعهد فعال لبانخراط  2020لقد تميزت سنة و
 وطنية إعداد مواصفات تمحيث ، الوباء انتشار الحد منو المملكة المغربية لمواجهة جائحة كورونا

 .ن الوباءالوقاية مستعمل في أخرى تمستلزمات طبية و والمعقماتاقية الو قنعةألوابالكمامات علق تت
على أساس المواصفات السالفة المطابقة المعهد عدة برامج لمنح شهادة  وضعالسياق نفس وفي 

 المبذولةفي الجهود  ومساهمة منه. 19كوفيد  الذكر وذلك لضمان جودة وفعالية معدات الوقاية من
 منة،صحية آ ظروفاألنشطة االقتصادية بعد الحجر الصحي وضمان استمراريتها في  ستئنافال

ارة "تحصين" شلإلشهاد بالمطابقة تمنح من خالله  برنامج بوضع وتدبيرقام المعهد المغربي للتقييس 
 رادهافللمؤسسات والمقاوالت التي تتخذ ما يكفي من تدابير استباقية لمواجهة تفشي الوباء بين أ

  .ومرتادي مرافقها
صعدة لالرتقاء بمؤشر مختلف األعلى مجهودات كل البذل  المعهد المغربي للتقييس وسيواصل

وذلك عبر تقوية الرصيد  مختلف الفاعلين االقتصاديينلدى  العمل بهاوبأهمية المواصفات الوعي 
ماية حودورها في  بأهمية المواصفات،برامج للتكوين والتوعية  تنفيذوالوطني من المواصفات 

   .والمنتجاتفي حركة السلع  االنسيابية، وتحقيق حياةال تيسير سبلوفي  المستهلك

ربي للتقييسغالم دمدير المعه  

 

 اإلمضاء : عبد الرحيم الطيبي


