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.1

مقدمت:

ٌظعى الخجمع الخليجي للمترولىحيا ( )GULFMETالى جىفير مظاز لخىميت وجطىٍس كدزاث اللياض واإلاعاًسة في الدوٌ
الاعظاء في الخجمع هيليت لولىٌ َرٍ الدوٌ ع ى اعتراف دولي دلدزاث اللياض واإلاعاًسة ( ،)CMCsومً َرا
اإلاىطلم ًلىم الخجمع الخليجي للمترولىحيا ددىظيم دسامج اإلالازهاث البيييت ( )ILCsمً خالٌ لجاهه الفىيت اطافت الى
ً
مساحعت هظم ادازة الجىدة في مخخبراث اللياض الىطىيت ( )NMIsوفلا إلاخطلباث اإلاىاصفت الدوليت ISO/IEC 17025
وذلً عً طسٍم مساحعت َرٍ الىظم مً خالٌ دسامج مساحعت الاكسان" ( )Peer Reviewاو مً خالٌ الخلدًم اإلابدئي
لىظم ادازة الجىدة (  )Initial Presentationاثىاء احخماعاث لجىت الجىدة للمترولىحيا (.)GULFMET TC QS
وكد زاعذ َيئت الخلييع لدوٌ مجلع الخعاون لدوٌ الخليج العسبيت (َ )GSOرٍ الاوشطت عىد اعداد خطتها
الاطتراجيجيت لألعىام  2121-2106مً خالٌ مبادزة " جطىٍس دسامج لخمىين الدوٌ ألاعظاء مً اطديفاء مخطلباث
الاعتراف الدولي ( )CIPM MRAفي مجاٌ اإلاترولىحيا " والتي مً احدي اوشطتها " جلدًم اإلاشىزة الفىيت لخعصٍص
الامياهاث اإلاترولىحيت دالدوٌ ألاعظاء".

.2

الهدف:

تهدف اإلابادزة الى جىفير مظاز ( )Pathwayلخىميت وجطىٍس الامياهاث الفىيت اإلاترولىحيت في الدوٌ الاعظاء في الخجمع
الخليجي للمترولىحيا عً طسٍم جلدًم اإلاشىزة الفىيت وفم َرا الدليل والري ًديح للدولت اإلاظخفيدة امخالن الخبرة
واإلاعسفت الالشمت لالطخمساز في دسامج الخطىٍس وجإَل الجهت اإلاظخفيدة الاهخلاٌ الى مساحل مخلدمت مً َرا اإلاشسوع.

.3

نطاق املبادرة

ًىحلس هطاق َرٍ اإلابادزة دخلدًم اإلاشىزة الفىيت للدوٌ ألاعظاء في مجاٌ أوشطت اإلاترولىحيا فلط ،ول ًمىً
جلدًم اإلاشىزة الفىيت في مجالث اخسي مً مجالث الخلييع أو الخدزٍب.

.4

الفئت املستهدفت:

مخخبراث اللياض الىطىيت ( )NMIsللدوٌ الاعظاء في الخجمع الخليجي للمترولىحيا ( )GULFMETطىاء واهذ جمخلً
امياهاث فىيت ذاث مظخىي مخلدم او جخطط لخطىٍس امياهاتها الفىيت :
 ؤلامازاث العسبيت اإلاخحدة.
 مملىت البحسًٍ.
 اإلاملىت العسبيت الظعىدًت.
 طلطىت عمان.
 دولت كطس.
 دولت اليىٍذ
 الجمهىزٍت اليمىيت.
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.5

مزاحل البرنامج:

ً
هظسا لخباًً الامياهاث الفىيت اإلاترولىحيت في الدوٌ الاعظاء في الخجمع الخليجي للمترولىحيا وإلجاحت الفسصت لجميع
الدوٌ الاعظاء لالطخفادة مً َرٍ اإلابادزة فلد جم جلميم اإلابادزة ع ى عدة خيازاث دحيث حظخفيد مىه الدوٌ دىاء
ع ى اإلاسحلت التي وصلذ اليها الدولت مً الخلدم والخطىٍس في مجاٌ وشاط اإلاترولىحيا.
وٍمىً ألي دولت مً الدوٌ الاعظاء في الخجمع الخلدم لالطخفادة مً َرا اإلاشسوع وفم اإلاساحل الخاليت:
 5.1املزحةت وأللى ::جحديد لدراست الامكاناث املترللوجيت:
ٌظخفيد مً َرٍ اإلاسحلت الدوٌ الاعظاء في الخجمع والتي جمخلً امياهاث فىيت مترولىحيت محدودة وجسغب في
جطىٍسَا حظب احخياحاتها الاكخلادًت مً خالٌ دزاطت الجدوي الاكخلادًت لوشاء مخخبر كياض وطني ()NMIs
وجخظمً َرٍ اإلاسحلت الاوشطت الخاليت:
 دزاطت البييت الخحخيت اإلاترولىحيت في الدولت اإلاظخفيدة. دزاطت اإلاعلىماث اإلاخاحت والجدوي الاكخلادًت مً اوشاء مخخبر كياض وطني ( (NMIوجأثير ذلً ع ىاللطاعاث الاكخلادًت اإلاخخلفت في الدولت اإلاظخفيدة.
 حظليط الظىء ع ى الىخائج السئيظيت وجىطيح آلاثاز اإلااليت والاكخلادًت . مساحعت الاهظمت واللىاهين اإلاترولىحيت والادلت الخاصت بها.حعخبر َرٍ اإلاسحلت اوليت وتهدف الى مظاعدة الدولت اإلاظخفيدة في اجخاذ اللساز لالطدثماز في جطىٍس الامياهاث الفىيت
اإلاترولىحيت مً خالٌ جىفير اإلاعلىماث الىاكعيت عً اإلاىكف الوالي وجأثيرٍ ع ى اللطاعاث الاكخلادًت واإلاىكف اإلاساد
الىصىٌ اليه مً دزاطت الجدوي والاثاز اإلااليت والاكخلادًت.
*مالحظتً :مىً ججصئت َرٍ اإلاسحلت ئلى مساحل فسعيت في حاٌ شٍادة الخيلفت اإلااليت عً اإلاخللاث اإلاسصىدة ،وٍمىً
للدولت اإلاظخفيدة (في حاٌ السغبت) جمىٍل ما ًصٍد عً اإلاخللاث اإلااليت اإلاسصىدة في اطتراجيجيت الهيئت.
 5.1.1الدلل املؤهةت لالستفادة من هذه املزحةت
 الدوٌ الاعظاء التي لديها مخخبر كياض وطني وجسغب في الاطخفادة مً َرٍ اإلاسحلت لخطىٍس حاهب معين مً حىاهباإلاترولىحيا.
 الدوٌ الاعظاء التي لديها زؤٍت مظخلبليت لخطىٍس امياهاتها الفىيت اإلاترولىحيت وجسغب في الاطدثماز في اوشاء مخخبركياض وطني ًلبي احخياحاتها الاكخلادًت الىطىيت.
 5.1.2الالتزاماث املطةوبت من الدلله املستفيدة من هذه املزحةت
ًساعى لالطخفادة مً َرٍ اإلاسحلت ما ً ي:
أ -وحىد اطتراجيجيت وطىيت لدي الدوله اإلاظخفيدة لخطىٍس امياهاتها الفىيت اإلاترولىحيت لديها.
ب -جىفير اإلاعلىماث الظسوزٍت التى مً شأنها حظهيل عمل فسٍم الخبراء.
ج -حعيين فسٍم هظساء (  )Counterpart Teamمً مىظفي الدوله اإلاظخفيدة ذوي العالكت دأوشطت اإلاترولىحيا .
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د -التزام الدولت اإلاظخفيدة في الاطخفادة مً مخسحاث َرٍ اإلاسحلت وجىظيفها للىصىٌ الى مسحلت مخلدمت اخسي.
ٌ -جىفير اإلاىازد البشسٍت واإلااليت الالشمت لخىفير مخسحاث َرٍ اإلاسحلت.
و -ع ى الدوٌ اإلاظخفيدة اإلاشازهت الفعالت في اللجان الفىيت اإلاىبثلت مً الخجمع الخليجي للمترولىحيا.
 5.2املزحةت الثانيت :جقييم لجحةيل الاحتياجاث املترللوجيت
ٌظخفيد مً َرٍ اإلاسحلت الدوٌ الاعظاء في الخجمع والتي جمخلً امياهاث فىيت مترولىحيت محدودٍ او مخلدمت ولديها
زؤٍت مظخلبليت لخعصٍصَا او الخىطع في احدي مجالتها وفم احخياحاتها الاكخلادًت وجخظمً َرٍ اإلاسحلت الاوشطت
الخاليت:
 جحدًد ألاولىٍاث وفم احخياحاث الدولت اإلاظخفيدة لخطىٍس الامياهاث الفىيت اإلاترولىحيت.
 اإلاظاَمت في وطع خطت لخطىٍس أوشطت اإلاترولىحيا وبىاء اللدزاث الفىيت دما ًدىاطب مع زؤي وأَداف
الدولت اإلاظخفيدة.
 اإلاظاعدة في جلييم الاحخياحاث مً اإلاىازد البشسٍت واإلااليت.
حعخبر َرٍ اإلاسحلت مخلدمت وجأحي همسحلت للمظاعدة في جىفير مخسحاث اإلاسحلت الاولى و تهدف الى مظاعدة الدولت
اإلاظخفيدة للبدء في جطىٍس امياهاتها الفىيت وفم ألاولىٍاث والاحخياحاث مً خالٌ وطع خطط حشغيليت لخطىٍس
الامياهاث الفىيت اإلاترولىحيت وبىاء اللدزاث.
 5.2.1الدلل املؤهةت لالستفادة من هذه املزحةت
 الدوٌ الاعظاء التي لديها مخخبر كياض وطني وجسغب في الاطخفادة مً َرٍ اإلاسحلت لخطىٍس حاهب معين مً حىاهباإلاترولىحيا وفم مخسحاث اإلاسحلت الاولى.
 الدوٌ الاعظاء التي هفرث اإلاسحلت الاولى مً اإلاشسوع وجسغب في اطخىماٌ اإلاسحلت الثاهيت. 5.2.2الالتزاماث املطةوبت من الدلله املستفيدة من هذه املزحةت
ًساعى لالطخفادة مً َرٍ اإلاسحلت ما ً ي:
أ -وحىد دزاطت لدي الدوله اإلاظخفيدة عً واكع وشاط اإلاترولىحيا في الدولت اإلاظخفيدة (مخسحاث اإلاسحلت
الاولى).
ب -جىفير اإلاىازد البشسٍت واإلااليت الظسوزٍت .
ج -حعيين فسٍم هظساء (  )Counterpart Teamمً مىظفي الدوله اإلاظخفيدة ذوي العالكت دأوشطت اإلاترولىحيا.
د -ع ى الدوٌ اإلاظخفيدة اإلاشازهت دفعاليت في اللجان الفىيت اإلاىبثلت مً الخجمع الخليجي للمترولىحيا.
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 5.3جقديم املشورة الفنيت في حاالث محدلدة ()Case by Case Consultation
ٌظخفيد مً َرا الىىع مً اإلاشىزة الفىيت الدوٌ ألاعظاء في الخجمع والتي لديها حالث محدودة في مجاٌ معين مً
مجالث اإلاترولىحيا وجسغب في اًجاد الولىٌ الفىيت لها أو جطىٍسَا مً خالٌ اطدشازة فىيت محدودة ،وٍمىً أن
ًىدزج جحذ َرا الجاهب مً جلدًم اإلاشىزة الفىيت طلب جلدًم اإلاشىزة الفىيت لخطبيم هظم ادازة الجىدة وفم
مخطلباث اإلاىاصفت اللياطيت الدوليت ) (ISO/IEC 17025:2017في حاٌ صدوزَا.
 5.3.1الدلل املؤهةت لالستفادة من هذه املزحةت
 الدوٌ ألاعظاء التي لديها مخخبر كياض وطني وجسغب في الاطخفادة مً َرا الجاهب مً اإلاشىزة الفىيت إلًجادالولىٌ الفىيت لوالت محددة في مجاٌ معين مً مجالث اإلاترولىحيا.
 ل ٌشترط في َرا الىىع مً اإلاشىزة الفىيت البدء أو الاهتهاء مً أي مسحلت مً اإلاساحل الظادلت. 5.3.2الالتزاماث املطةوبت من الدللت املستفيدة من هذا الجانب من املشورة الفنيت
ًساعى لالطخفادة مً َرا الجاهب مً اإلاشىزة الفىيت ما ً ي:
أ -جحدد الوالت التي جخطلب اإلاشىزة الفىيت لها.
ب -حعيين هظير مخخلص ) (Counterpartمً مىظفي الدولت اإلاظخفيدة ذو العالكت دالوالت.

.6

اجزاءاث الاستفادة من املشزلع

 6.0جبدي الدوٌ الاعظاء في الخجمع الخليجي للمترولىحيا ( )GULFMETزغبتها عً طسٍم حعبئت اطخمازة اإلاشسوع
(ملوم زكم  )0وازطاله ئلى أماهت الخجمع الخليجي للمترولىحيا.
 6.2حعسض أماهت الخجمع طلب الدوله الساغبت مً الاطخفادة مً اإلاشسوع ع ى اعظاء الخجمع الخليجي للمترولىحيا
لدداء السأي.
 6.6في حالت عدم وحىد اي مالحظاثً ،خم الخىاصل مً الدولت الساغبت في الاطخفادة مً اإلاشسوع للخخطيط لخىفير
اإلاشسوع.
 6.4جلىم الدولت اإلاظخفيدة ددظميت فسٍم الىظساء للخبراء مً ذوي الىفاءة واإلاإَالث العلميت
(.)Counterpart Team
 6.5جلىم أماهت الخجمع دالخىاصل والخعاكد مع الخبراء.
 6.6حعسض اماهت الخجمع الخليجي للمترولىحيا الظيرة الراجيت ومإَالث وخبراث الخبراء اإلاساد الخعاكد معهم ع ى
الدولت اإلاظخفيدة للمىافلت عليهم وحعطى ألاولىٍت ئلى خبراء الدوٌ ألاعظاء اإلاىحىدًً في الخجمع
) (Member statesومً ثم الخبراء اإلاىحىدًً في الدوٌ ألاعظاء اإلاشازهين في الخجمع )(Associated Members
ومً ثم الخبراء اإلاعخمدًً مً الدوٌ التي لديها طمعت حيدة في مجاٌ اإلاترولىحيا.
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ً 6.7لىم الخبراء دخلدًم اإلاشىزة الفىيت وفم الخطت اإلاخفم عليها واإلاسحلت اإلاحددة وزفع الخلسٍس الى الدولت
اإلاظخفيدة ووسخت الى اماهت الخجمع الخليجي للمترولىحيا.
 6.8جديح اماهت الخجمع للخبراء عسض اإلاسئياث في احدي احخماعاث الخجمع الخليجي للمترولىحيا.
ً 6.9سفع جلسٍس الخبراء ئلى الخجمع الخليجي للمترولىحيا لالطالع واإلاىافلت.

.7

الترجيباث املاليت:
 جلىم َيئت الخلييع ددوٌ مجلع الخعاون دخغطيت جياليف الظفس وؤلاكامت وألاحىز اليىميت لفسٍمالخبراء وذلً دما ل ًصٍد عً خمظت أًام عمل )( (5Man/dayحظب اإلاخللاث اإلاسصىدة في الخطت
الاطتراجيجيت لهرا اليشاط).
 ًمىً للدولت اإلاظخفيدة (في حاٌ السغبت) جمىٍل ما ًصٍد عً اإلاخللاث اإلااليت اإلاسصىدة في اطتراجيجيتالهيئت.
 حظخفيد الدولت العظى في الخجمع الخليجي للمترولىحيا مً مبادزة "جلدًم اإلاشىزة الفىيت لخعصٍص الامياهاثاإلاترولىحيت دالدوٌ ألاعظاء" إلاسة واحدة فلط طمً فترة جىفير اطتراجيجيت الهيئت ). (2020-2016
 -جلىم الدولت اإلاظخفيدة دخىفير الخىلالث الداخليت وؤلاعاشت ) (Diemخالٌ فترة البرهامج.
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/

الـزقم الطلب :

/

التاريخ:

/

1438/هـ

املىاق::

/

2017/م

اسخمار ة
طلب جقديم املشىرة الفىيت املترولىجيت
جهاز الخقييس

الدولت

املخخبر املعين ()DI

املخخبر الىطني ()NMI

معلىماث الاجصال
الشخص املسؤول

جلفىن

البريد الكترووي

الجىال

معلىماث عن املخخبر الىطني
املحخبر الىطني
عدد العاملين

□جزء من هيئت( ،اشم الهيئت
□ مصتقل
جهت التسجيل
□حاصل شهادة () ISO 9001 : 2015
□حاصل على الاعتماد ( ) ISO 17025 2005جهت الاعتماد
(
□ ماجصتير (
(
□ درجت الذكتىارة (
(
□ ثاهىيت (
(
□ دبلىم بعذ الثاهىيت (
املجمىع

□ بكالىريىس (

الامكاهاث الفىيت للمخخبر الىطني
مجاالث القياس
□ إلابعاد

□ الحجىم

□ الحزارة

□ الكتلت

□ الضغط

□ القىة
اخرى (حدد)

□ الزمن والتردد
□

□ الكهزباء
□

□ الصىث
□

□ الضىء
□
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(

مجال املشىرة الفىيت
مختبر القياس :
مجال املشىرة
سبب طلب املشىرة
الىطع املخىقع الىصىل اليه
بعد جقديم املشىرة
عذد العاملين
□ درجت الذكتىارة (
الشخص الىظير الاشم
البرًذ الكترووي

□ ماجصتير (
مصمى الىظيفه
جلفىن

(

)

□ بكالىريىس (

معلىماث عن الخبير املطلىب
اسم الخبير
(في حال الترشيح )

□ مكان عمله

□ مجال اختصاصه
□ مؤهالجه

عدد ايام املشىرة املخىقع
) ًىم عمل

املصايف التي سيخكفل
بها املخخبر

عذد الاًام املطلىبت (
□ الاقامت للخبير (حذد)
□ جأشيرة الذخىل
جذاكز الصفز □ دولي □ داخلي

الاجزً /ىم عمل
□ املىاصالث الذاخليت
□ التأمين الطبي
□ اخزي

مخرجاث املشىرة الفىيت
مخرجاث املشىرة الفىيت املخىقعت
على شكل

□ عرض مرئي
□ اخري

□ جقرير
□ جدريب *

معلىماث اخري
التاريخ املتىقع لتقذًم الاشتشارة
جم حعبئت الىمىذج من قبل
مسمى الىظيفت

اعخماد
مسمى الىظيفت

*جخحمل الدولت املسخفيدة جكاليف الخدريب.
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ريال شعىدي
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