بسمه تعالی
هفتمین اجالس گروه کاری بلند پایه ) (HLWGموسسه منطقه ای استاندارد سازی ،ارزیابی انطباق ،تایید
صالحیت و اندازه شناسی)(ECO-RISCAM
زمان  18 :آذر  1399از ساعت  10:00الی 13:00
مکان  :به صورت آنالین به وسیله نرم افزار ZOOM
شرکت کنندگان :نمایندگان دبیرخانه ریسکام (دفتر مطالعات تطبیقی) ،پژوهشگاه سازمان استاندارد و مرکز اندازه
شناسی ،و حضور مجازی نمایندگان کشورهای ترکیه ،افغانستان ،قزاقستان ،قرقیزستان ،ازبکستان ،تاجیکستان و
ترکمنستان ،وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای مرتبط با محوریت جمهوری اسالمی ایران

در این جلسه که میزبانی آن بر عهده تهران بود ،ابتدا خانم دکتر قالسی ،آقای دکتر خاکی فیروز ،خانم ندا علی پسندی ،آقای
احسان اووت (دبیر  )SMIICو آقای رهبر و خانم دکتر رحمانی از پژوهشگاه استاندارد مطالبی در زمینه گروه کاری بلند پایه
)(HLWGموسسه منطقه ای استاندارد سازی ،ارزیابی انطباق ،تایید صالحیت و اندازه شناسی ) (ECO-RISCAMمطالبی
ارائه کردند .سپس قطعنامه های زیر در این خصوص تصویب شد:
 .1گروه کاری بلند پایه ) (HLWGاز تصویب اساسنامه منطقه ای استاندارد سازی ،ارزیابی انطباق ،تایید صالحیت و اندازه
شناسی ( )ECO- RISCAMتوسط جمهوری اسالمی افغانستان ابراز خشنودی کرد .با توجه به ماده هفدهم اساسنامه
پس از تصویب و امضای چهار کشور عضو  ECOو هموار سازی مسیر عملیاتی سازی اولیه و عملکرد موسسه به مرحله
اجرا در می آید.
 .2گروه کاری بلند پایه از کشورهای عضو عالقمند خواست که اساسنامه و پروتکل اصالحیه  ECO-RISCAMرا امضا و
تصویب کنند (به استثنای افغانستان  ،ایران  ،پاکستان و ترکیه).
 .3گروه کاری بلند پایه از جمهوری اسالمی افغانستان برای تصویب اساسنامه  ECO-RISCAMقدردانی کرد.
 .4گروه کاری بلند پایه از کشورهای عضو درخواست کرد تا مرجع ذیصالح ملی را که مسئول  RISCAMاست معرفی
کرده و این نمایندگان را که دارای منصب باالیی در سازمان خود هستند (حداقل مدیر کل) در ECO- RISCAM
کاندید کنند.
 .5گروه کاری بلند پایه از کشورهای عضو خواست که نظرات خود را در مورد اسناد اساسی موسسه (به عنوان مثال روش
اجرایی ،مقررات مالی و مقررات کارکنان) تا حد ممکن منعکس کنند.
 .6گروه کاری بلند پایه از جمهوری ترکیه و جمهوری اسالمی پاکستان درخواست کرد که به ترتیب ،تأسیس هیئت مدیریت

فنی استاندارد سازی و تأیید صالحیت ،و تأسیس هیئت های مدیریت فنی اندازه شناسی  ECO-RISCAMرا تسریع
کنند.
 .7گروه کاری بلند پایه از ایران ،پاکستان و ترکیه درخواست کرد که کارگاه هایی در زمینه استاندارد سازی ،تأیید صالحیت
ارزیابی انطباق و اندازه شناسی در اسرع وقت برگزار کنند.
 .8گروه کاری بلند پایه از کشورهای عضو (به استثنای ایران و ترکیه) درخواست کرد تا دیدگاه و نظرات خود را در مورد
نقشه راه و برنامه کار منعکس کنند.
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مصوب شد تا دو پیشنهاد پروژه ارائه شده توسط دبیرخانه مرکزی  ECO-RISCAMبا محوریت اجرایی پژوهشگاه
استاندارد ایران برای ارتقا توسعه صنعت سبز مطابق با  ECO-Vision 2025تهیه یک بانک اطالعاتی برای توسعه
سیستم های ملی یا منطقه ای برچسب گذاری سبز و مدیریت ریسک در سیستم های ارزیابی انطباق در تجارت بین
الملل کشورهای منطقه  ECOبه دبیرخانه اکو ارسال شود

 .10گروه کاری بلند پایه  ECO-RISCAMاز حضور دبیرکل موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسالمی
( )SMIICآقای احسان اووت در هفتمین اجالس کارگروه بلندپایه قدردانی کرد ECORISCAM .امیدوار است که
همکاری و تعامل متقابل بین  SMIICو  ECO-RISCAMادامه یابد.

