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 املواصفات القياس ية العاملية تضمن التغيري الإجيايب

. ّلية والدعوة امللّحة الستجابٍة مؤثّرٍة لتغريات املناخيواجه اجملتمع الدويل اليوم خماطر حتول األسواق العاملية، إضافة إىل احلاجة إىل حتقيق التوازن بني معاجلة التحديات االقتصادية الك
نَ  ببياهناالتغيري اإلجيايب  يف هذه البيئة املعقدة، تُعَترب املواصفات القياسية الدولية أدوات قويّة لقيادة على  ةٍ ّفّ ، حملألعمال ةٍ خلصائص ميكن أن تفتح األسواق العاملية، وختلق بيئات ممكِّ

 .والتكّيف معها ،وتساعد على ختفيف آثار تغريات املناخ ،النمو االقتصادي

، ونُظُم إىل وسائل النقل وكفاءة استخدام الطاقة اليت ترتاوح بني مرافق الطاقة، ،املختلفةالنظرة اجلامعة للقادة اخلرباء العامليني يف قطاعات الصناعة  املواصفات القياسية الدولية متّثل
جيتمع اخلرباء معًا يف  العامة، خلدمة املصلحةو  ،تطوعًا منهم مبا لديهم من معرفة(. ICT)االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات و اإلدارة، وتغرّي املناخ، والرعاية الصحّية، والسالمة 

 .إلحداث تغيري إجيايب أرضية صلبةاجملتمع و  اتلقطاع األعمال وللحكوم وبذلك تقّدم ،االبتكار مشاركة دول العامل ميعتتيح جل املعايري اليتلق خلالعديد من املواضيع املختلفة 

بني قوية العالقة لونظرا ل". إعادة اخرتاع العجلة "حتديد أفضل املمارسات اليت متكِّنهم من جتنب  لقياسية النمو اإلقتصادي الّسريع يف الدول النامية من خاللتدعم املواصفات ا
ّايدةاملواصفات القياسية أصبحت ، والتحضر النمو االقتصادي  .أماكن لعيٍش أفضلمما جيعلها  واستدامةً  أكثر ذكاءً  طريقةالبىن التحتية ب تطوير املدن على يف مساعدة ذات أمهية مت

 .ذوي االحتياجات اخلاصة سهلة التناول بشكل أكرب لألشخاصالبيئات تسعى املواصفات القياسية الدولية إىل أن تصبح املنتجات واخلدمات و 

 وخفض انبعاثات غازات اهلدر، وخفض كفاءة استخدام الطاقة من خالل حتسني املناختغريات  للمساعدة يف خفض تأثريات  كأدوات أيضا املواصفات القياسية يتم تطبيق
عادة تطوير إالتخلص من النفايات و  واإلجراءات املتبعة يف املتطلبات، وتوفري الطاقة املتجددة يف جمال توليد أفضل املمارساتتساهم يف  املواصفات القياسيةإن . االحتباس احلراري

ّيّ الكفاءة واالستدامة البيئية دوات الالزمة لاألو ،  هاتدوير   .قطاعات الصناعة يف مجيعتع

 أفضل مواءمة وبالتايلاإلقليمية؛ املواصفات الوطنية و  من عدد ال حيصىلتحقيق توافق واتساق  (IEC ،ISO ،ITU )مثل  (املعنية باملواصفات القياسية) اهليئات الدولية تسعى 
ّيّ التحّسن االجتماعي، احلواجّ الفنية للتجارةاء على ، والقضاملمارسات العاملية  .االقتصادي املشرتك-وتع

 .اجلودة واخنفاض األسعار، مع حتّسن خيارات أكرب يف شكل إىل املستهلك يف هناية املطاف هذه الفوائدمجيع  يتم مترير

ّمن،فوائد التقييس، اليت اجتازت توظيف ب معاً (  IEC ،ISO،ITU)تقوم  ،اليوم  االجتماعية ملواجهة التحديات أفضل السبل على توافق عاملي يف اآلراءلصاحل  اختبار ال
من خالل  التغيري اإلجيايب املواصفات القياسية يف ضمان تستمرو . أي وقت مضى أكثر أمهية من اليوم هي التقييس الدويل املبادئ اليت يقوم عليهاإن . املعاصرة واالقتصادية والبيئية

اللبنات  توفريحىت  دول العامل بني مجيع تبادل املعارف املواصفات اليت تطوير حموريا يف ( ITUو IEC ،ISO) ويبقى عمل، التواصل والتعاون احلواجّ اليت حتول دون إزالة
 .تحقيق االزدهار العاملياألساسية ل
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