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الب��ة  �ه  تقوم  الذي  الدور  �أهم�ة  لالعتماد  السعودي  المركز  من  إ�مانا 
� إثراء المكت�ة 

� تنم�ة االقتصادات الوطن�ة، ومساهمة منه ��
التحت�ة للجودة ��

الع���ة �المراجع واإلصدارات العلم�ة الرص�نة ذات العالقة، ف��ە أن �قدم 
هذا اإلصدار وهو ترجمة ل�تاب �عنوان ”ضمان الجودة لتحقيق الوصول إ� 
دول�ة  منظمات  والصادر عن  اإلصالح“  أدوات  .. مجموعة  العالم�ة  األسواق 
 �

�ا�� � الف�� والمعهد  والتعم��  لإل�شاء  الدو��  والبنك  الدو��  البنك  و��  ع��قة 
و�عد  2019م،  عام   �

�� ال�تاب  هذا  صدر 
�
أ وقد  للمقاي�س.  الف�درا��   �

األلما��
� تعمل ع� تط��ر ب�يتها التحت�ة للجودة وتق��م  المرجع العل�� األبرز للدول ال��
واإلجراءات  المنهج�ات  ومت�امل  شمو��  �ش�ل  �ستعرض  فهو  المطا�قة، 
� ات�اعها من أجل بناء وتط��ر جميع مكونات منظومة الب��ة 

� ي���� واألدوات ال��
التحت�ة للجودة من مواصفات وأجهزة اعتماد ومرا�ز معايرة وق�اس وجهات 

تق��م المطا�قة، وذلك وفقا للمتطل�ات والمعاي�� الدول�ة المعمول بها.
ق�مة  إضافة  ال�تاب  هذا  �كون  أن  إ�  لالعتماد  السعودي  المركز  يتطلع 
� مجال الجودة، وأن �كون مرجعا �س�ن�� �ه الدول الع���ة 

لإلصدرات الع���ة ��
 � � والمهتم�� � وال�احث�� � تط��ر الب�� التحت�ة للجودة، وكذلك مرجعا للمختص��

��
� مجال الب��ة التحت�ة للجودة. 

��
الو��  لرفع  لالعتماد  السعودي  المركز  جهود  ضمن  ال�تاب  هذا   �

و�أ��
� انطالقا من  � تنم�ة االقتصاد الوط��

المهم �� �منظومة الجودة وتع��ز دورها 
. � وطننا الغا��

توجيهات الق�ادة الرش�دة ��
� هللا تعا� التوفيق  للجميع. سائل��
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والفاعل�ة،  �ال�فاءة  ي�سم  الذي  والجودة  للمواصفات  االقتصادي  النظام  ُ�عد 
يتعلق  ف�ما  ا  أساس�� ا 

�
مكون  ،(QI) للجودة  التحت�ة  �الب��ة  ا  أ�ض� إل�ه  الُمشاُر 

� اإلنتاج�ة، وابت�ار منتجات  �التنافس�ة، والوصول إ� أسواق جد�دة، وتحس��
و�اختصار،  الشعوب.  وسالمة  صحة  عن  فضً�  الب�ئ�ة،  والحما�ة  جد�دة، 
ا  ور�ة أ�ض� ل�ست الب��ة التحت�ة للجودة س��ً� لنمو الدولة فحسب، ول�نها ��

ا ونظافة، وأ��� مساواة، ومت�امل �ش�ل ج�د.
�
إل�جاد عالم أ��� أمان

فإنها  و�التا��   ، إ� حد كب�� للجودة معقدة  التحت�ة  الب��ة  تكون  أن  �مكن 
� كث�� من األح�ان ع� هامش المناقشات الس�اس�ة رف�عة المستوى، 

ُتدرج ��
يركز  ذلك،  و�دً� من  ما.  �دولة  الخاص  اإلصالح  أعمال  ُتهمل من جدول  أو 
المت�اينة  أو  المنفردة  المكونات  أو  األجل  ة  قص�� الم�اسب  ع�  الممارسون 
ا داخل النظام 

�
للب��ة التحت�ة للجودة دون فهم العالقات الداخل�ة األوسع نطاق

واسعة  للجودة  التحت�ة  الب��ة  وتعت��  للجودة.  التحت�ة  للب��ة  االقتصادي 
االعتماد،  أمور  ا  أ�ض� ول�ن  المواصفات،  فقط  تضم  ال  ف��  وشاملة،  المجال 
االخت�ار،  مثل  المطا�قة،  تقي�م  خدمات  عن  فضً�  والمعايرة،  ولوج�ا،  والم��

والتفت�ش، و�صدار الشهادات.
 � المع�� االتحادي   �

األلما��  �
�ا�� � الف�� والمعهد  الدو��  البنك  مجموعة  تدرك 

ا  نظام� بوصفها  للجودة  التحت�ة  الب��ة  أهم�ة  �امً�  ا 
�
إدرا�  (PTB) �المقاي�س 

إلنتاج  المعهد  مع  عملنا  إزاء  الشد�د  �الفخر  أشعر  لذلك،  ون��جة  ا،  اقتصاد��
� صورة شاملة 

�� �
دل�ل ال�شخ�ص واإلصالح للب��ة التحت�ة للجودة، الذي �أ��

�اء  �� لمساعدة  الدل�ل  هذا  ُصمم  وقد   . م�� وقت  أي  من  أ���  مرة  ألول 
التحت�ة  للب��ة  االقتصادي  النظام  وتحل�ل  تقي�م  ع�  والحكومات  التنم�ة 
للجودة الخاصة �الدول، وتحد�د المش�الت والفجوات، وتقد�م توص�ات عن 
 �

�� اإلصدار  هذا  و�ضع  المؤسس�ة.  القدرات  و�ناء  الفجوات  تلك  ك�ف�ة سد 
ات اإلصالح السا�قة، و�س�  الحس�ان اإلنجازات والدروس المستفادة من خ��

تمه�د
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يوفر  �ما  الج�دة.  الممارسات  من  فاعلة  مجموعة  لتقد�م  فيها  التوسع  إ� 
نت �ستخدم منهج�ة نظام�ة لتقي�م النظام  الوصول إ� أداة �شخ�ص ع�� اإلن��
� هذا ال�شخ�ص �أنه  االقتصادي للب��ة التحت�ة للجودة الخاصة �الدول. و�تم��
�مكن  �ح�ث  ��عة،  القصور  وأوجه  الفجوات  وتحد�د  لفهم  األهم�ة  �الغ 

� تحتاج إ� اإلصالح �كفاءة وفاعل�ة. للدول تحد�د المجاالت ال��
 � ا وثيق الصلة بتحقيق الهدف��

�
بناًء ع� ذلك، ُتعد الب��ة التح�ة للجودة مكون

وتع��ز  المدقع  الفقر  إنهاء   �
��  � المتمثل�� الدو��  البنك  لمجموعة   � المزدوج��

والتجارة،  التنافس�ة،  خالل  من   2030 عام  نها�ة  �حلول  ك  المش�� الرخاء 
ا  ا مف�د� إطار� األدوات هذە  إ� ذلك. وتوفر مجموعة  والصحة والسالمة، وما 

لمساعدة الدول ع� فهم م�ان وك�ف�ة �دء عمل�ة اإلصالح.
 

المراجعة  من  الم��د  إجراء  ع�  الدول  اإلصدار  هذا  �شجع  أن  أتم�� 
النظام�ة ألنظمتها االقتصاد�ة للب��ة التحت�ة للجودة، وز�ادة وضوحها لدى �ل 
ا، ل�نها  . إن الب��ة التحت�ة للجودة مسألة معقدة حق� � � والس�اسي�� من المواطن��
ذات أهم�ة �الغة إذا أرادت الدول تلب�ة الطل�ات الحال�ة والمستجدة لالقتصاد 

. � تحقيق الرخاء العال��
، والحد من الفقر، والمشاركة �� العال��

� فرو�ند �ارول��
مدير

والتجارة،  االس�ثماري،  للمناخ  ال���  واالقتصاد   ، اإلقل��� والت�امل  التجارة، 
وممارسات االس�ثمار العالم�ة

البنك الدو��



العالم�ة  األسواق   �
�� الجودة،  عال�ة  منتجات  إنتاح  ع�  الدولة  قدرة  ترت�ط 

االقتصادي.  بنجاحها  م�ا��  �ش�ل  ة،  ال�ب�� �التنافس�ة  ت�سم   � ال�� المعا�ة 
فجودة المنتج �� أصل النمو االقتصادي والرخاء أللمان�ا، فالعالمة التجار�ة 

� جميع أنحاء العالم.
� ألمان�ا“ تمثل نقطة بيع ��

”ُصنع ��
الدول   �

�� �ائها  ��  � بتمك�� الحال  �طب�عة  األلمان�ة  الحكومة  م  � تل��  ، �التا��
من خالل  تنافس�تها  وتع��ز  أسواق جد�دة  إ�  الوصول  من  والنام�ة  الناشئة 
، نؤكد �ش�ل خاص ع� جوهر  � � إطار تعاوننا الف��

� جودة منتجاتها. و�� تحس��
إنتاج الجودة الخاصة بنا: وهو الب��ة التحت�ة للجودة ج�دة األداء. و�قدم نظام 
الب��ة التحت�ة للجودة ذلك دل�ً� ع� أن المنتجات والخدمات تطابق متطل�ات 
النظام  لهذا  �مكن  و�التا��  والسالمة.  �الجودة  يتعلق  ف�ما  الالزمة  السوق 
وز�ادة  واالبت�ار،  التكنولوج�ا  نقل   � وتحس�� ت�ال�فها،  وتقل�ل  التجارة  تع��ز 
. وتنعكس أهم�ة الب��ة التحت�ة  � االس�ثمارات والتنافس�ة، وحما�ة المستهل���
أعمال  جدول   �

�� واالجتماع�ة  والب�ئ�ة  االقتصاد�ة،  للتنم�ة  �ال�س�ة  للجودة 
ات�ج�ة  اإلس�� ضمن  وحّددنا،   . � األورو�� واالتحاد  األلمان�ة  للحكومة  التنم�ة 
إحدى  بوصفها  للجودة  التحت�ة   

َ
الب��ة للتجارة،  األلمان�ة  للمعونة  الجد�دة 

الحرة  التجارة  فوائد  لحصد  النام�ة  الدول  إم�ان�ات  لتع��ز  الرئ�سة  الر�ائز 
�ــهة واآلمنة. � وال��

 �
�ا�� � الف�� المعهد  إ�   ،1963 عام  منذ  األلمان�ة،  الحكومة  عهدت  ولقد 

العال��  الصع�د  ع�  فاعلة  جهة  وهو  �المقاي�س،   � المع�� االتحادي   �
األلما��

النام�ة.  الدول   �
التحت�ة للجودة �� الب��ة  ولوج�ا، بتع��ز أنظمة  الم�� � مجال 

��
�قدم   ،(BMZ) والتنم�ة  االقتصادي  للتعاون  االتحاد�ة  الوزارة  عن  و�الن�ا�ة 
التحت�ة  الب��ة  مؤسسات  و�ساند  والوزارات،  للحكومات  المشورة  المعهد 
ة والمتوسطة. وُتدَرك هذە الغا�ات بتطبيق  �ات الصغ�� للجودة، و�دعم ال��
شاد �الممارسات الدول�ة الج�دة.  منهج نظا�� وموجه حسب الطلب، مع االس��

تمه�د
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حما�ة  وتع��ز  االقتصاد�ة  التنم�ة  ع�  التعاون  لهذا  الرائعة  النتائج  وتنعكس 
المستهلك.

البنك  مجموعة  مع  تأسست   � ال�� ا�ة  ال�� �شدة  نقدر  ذلك،  ع�  و�ناًء 
� تطبيق التعاون 

� زادت من مشاركتنا �� ا�ة ال�� � عام 2016، و�� ال��
الدو�� ��

ومجموعة  ال�شخ�ص  هذا  إعداد  إ�  وأدت  للجودة،  التحت�ة  للب��ة   �
اإلنما��

أدوات اإلصالح ف�ما يتعلق �الب��ة التحت�ة للجودة.  وسوف �ساعد هذا المنتج 
� دولة 

� والحكومات ع� تحل�ل وتقي�م نظام الب��ة التحت�ة للجودة �� الممارس��
معينة �ط��قة شاملة. �ما �قدم نظرة عامة للممارسات الدول�ة الج�دة، فضً� 
عن التوص�ات ف�ما يتعلق ب�صالحات الب��ة التحت�ة للجودة، والدعم المتماسك 

لتلك اإلصالحات، والتط��ر الالزم للقدرات. 
 �

�كة لمواصلة تعاوننا �� ا للدول ال�� واألهم من ذلك، �مثل هذا المنتج عرض�
، فإننا ندعو�م إ� تصفح هذا اإلصدار واالستفادة  هذا المجال وتع��زە. و�التا��

� �قدمها. من األدوات المختلفة ال��

جوث�� ب�جر
مدير، قضا�ا الس�اسة العامة

القطاع الخاص، والتجارة، والتنم�ة ال��ف�ة
االقتصادي  للتعاون  االتحاد�ة  الوزارة 

والتنم�ة

يوا��م أول���ش

�
�ا�� � رئ�س المعهد الف��

� �المقاي�س � االتحادي المع��
األلما��



 �
�ا�� � اك مع مجموعة البنك الدو�� والمعهد الف�� عّد محتوى هذا اإلصدار �االش��

�
أ

األدوات  مجموعة  إعداد  �دا�ة  و�انت  �المقاي�س.   � المع�� االتحادي   �
األلما��

االس�ثمار  لوحدة  الممارسات  مدير  ق�انغ،  ز�نوي   � ك��ست�� جانب  من  هذە 
 ، العال�� والمنافسة للبنك الدو�� من ح�ث الممارسات العالم�ة لالقتصاد ال���
والتجارة واالس�ثمار. وقاد العمل ع� هذا اإلصدار �عد ذلك �اث��ن ماس�ندي، 
ف�ما  العالم�ة  للممارسات  العالم�ة  األعمال  تنظ�م  لوحدة  الممارسات  مدير 
يتعلق �االقتصاد ال��� والتجارة واالس�ثمار. و�عد مارتن ك�لرمان، المس�شار 

العال�� للب��ة التحت�ة للجودة، المؤلف األسا�� لمجموعة األدوات هذە.
� هذا اإلصدار، 

المعهد وساهما �ش�ل كب�� �� الدو�� وف��ق  البنك  ف  أ��
�البنك  القطاع الخاص   � أندري م�كن�ف، كب�� اختصاص�� الف��ق من  و�تكون 
� زاي،  ، و��� ، اختصا�� أول القطاع الخاص �البنك الدو�� ، ووافا أران�� الدو��
، وسوزان و�ندت، م�سقة المشار�ــــع  اختصا�� القطاع الخاص �البنك الدو��
، مس�شار  ، وأل�س�س فال�� ، مس�شار البنك الدو�� � �المعهد، وسولومون ستاف��

المعهد.
وس�لما   ، ه�ل�� وأولف  ستولدت،  مار�ون  إ�  الشكر  توج�ه  الف��ق  يود 

ة. احاتهم الممتازة ومساهماتهم المس�ن�� راسافاك، وم�لز ما�ينا ع� اق��
 � � األقران. ومن ب�� �شعر الف��ق �االمتنان للتعل�قات الواردة من المراجع��
تو  � من مجموعة البنك الدو�� فرانك سادير، ومارسيو كروز، وأل�� المراجع��
رومان  المعهد  من  المراجعون  و�ضم  ما�شاندا.  وسام�ت  �ز،  ب�� بورتوغال 
وفران��س�ا   ، � موس�ل�� وساس�شا  أولبيج،  و�ي��  س�ينجر،  وجورن  شوارتز، 
� مجال 

ان دول�ان �� ا، ومارتن �ا��، وهما خب�� � ساني�� ، فضً� عن �ل�مي�� ر���
الب��ة التحت�ة للجودة.

ا �ش�ل كب�� من مراجعات خارج�ة  استفادت مجموعة األدوات هذە أ�ض�
لألوزان  الدو��  المكتب  و��  صلة،  ذات  دول�ة  منظمات  من  أقران  أجراها 
الدول�ة  والمنظمة   ،(IAF) الدو��  االعتماد  ومنتدى   ،(BIPM) والمقاي�س 

.(OIML) �
ات (ILAC)، والمنظمة الدول�ة للق�اس القانو�� العتماد المخت��

شكر وتقدير
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� مجال الب��ة 
� العمل ��

ا �� ة تمتد أل��� من 40 عام� يتمتع مارتن ك�لرمان �خ��
�عد  وعمل  أف��ق�ا،  �جنوب  المواصفات  مكتب   �

�� �دايتها  للجودة،  التحت�ة 
ق  وال�� الوس�،  آس�ا   �

�� عمل  �ما  العالم.  أنحاء  جميع   �
�� ا  مس�شار� ذلك 

� تقد�م 
ق آس�ا، وتمثل عمله �� ق أف��ق�ا، وغرب أف��ق�ا، و�� األوسط، و��

الس�اسات،  �شأن  للجودة  التحت�ة  الب��ة  ومؤسسات  للحكومات  المشورة 
ص�اغة  ت�س��  عن  فضً�  األعمال،  أ�شطة  هندسة  و�عادة  ات�ج�ات،  واإلس��
ذلك،  وأثناء  للجودة.  التحت�ة  الب��ة  �عات  و��� الوطن�ة  الجودة  س�اسات 
� �المقاي�س  � االتحادي المع��

� األلما��
�ا�� � ، والمعهد الف�� عمل لدى البنك الدو��

األمم  ومنظمة  الدول�ة،  التجارة  ومركز  للتقي�س،  الدول�ة  والمنظمة   ،(PTB)
ة  ، ومنظمات كث�� �

المتحدة للتنم�ة الصناع�ة، و�رنامج األمم المتحدة اإلنما��
� اإلصدارات المتعددة المؤلفة عن الب��ة التحت�ة للجودة.

أخرى، وساهم ��
جامعة  من  الم��ان�ك�ة  الهندسة   �

�� الماجست��  درجة  ك�لرمان  �حمل 
األعمال  إدارة   �

�� العل�ا  الدراسات  �ل�ة   �
�� المحاس�ة  درس  أنه  �ما  ب��تور�ا. 

� برنامج التعل�م التنف�ذي ل�ل�ة هاس 
التا�عة لجامعة و�تواتر�اند، وشارك ��

 �
ا مع زوجته �� . و�ع�ش ك�لرمان حال�� ��� إلدارة األعمال، جامعة �ال�فورن�ا، ب��

جنوب أف��ق�ا.

ن�ذة عن المؤلف
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اختصارات

ولوج�ا داخل أف��ق�ا نظام الم��  AFRIMETS
المنظمة الع���ة للتنم�ة الصناع�ة والتعدين   AIDMO

� لالعتماد ARAC  الجهاز العر��
المنظمة األف��ق�ة للتقي�س  ARSO

مواصفة الفضاء الجوي  AS
 � � الم��ان�كي�� الجمع�ة األم��ك�ة للمهندس��  ASME

المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س  BIPM
الوزارة االتحاد�ة للشؤون االقتصاد�ة والتكنولوج�ا (ألمان�ا)  BMWi

�
�طا�� BRC  اتحاد التجزئة ال��

� للمواصفات
�طا�� المعهد ال��  BSI

�
جهة الدستور الغذا��  CAC

� / قواعد الممارسة المو� بها
جهة الدستور الغذا��  CAC/RCP

 � المجتمع ال�ار���  CARICOM
المطا�قة األورو��ة  CE

اللجنة األورو��ة للتقي�س  CEN
 � اللجنة األورو��ة للتقي�س ال�هروتق��  CENELEC

المؤتمر العام لألوزان والمقاي�س   CGPM
اللجنة الدول�ة لألوزان والمقاي�س   CIPM

ولوج�ا  قدرات المعايرة والم��  CMCs
ق وجنوب أف��ق�ا (كوم�سا) كة ل�� السوق المش��  COMESA

ولوج�ا الوطن�ة  المنظمة األورو��ة اآلسي��ة لمؤسسات الم��  COOMET
لجنة المواصفات لل�لدان األم��ك�ة  COPANT

�شخ�ص القطاع الخاص للدول  CPSD
مادة مرجع�ة معتمدة  CRM

المنظمة اإلقل�م�ة للجماعة ال�ار���ة للمواصفات والجودة  CROSQ
جمع�ة المواصفات ال�ند�ة  CSA

� لتط��ر المشار�ــــع  لجنة المانح��  DCED
� للتقي�س

DIN  المعهد األلما��
ق أف��ق�ا جماعة ��  EAC

ولوج�ا، و�صدار الشهادات � الدول للتقي�س، والم�� ك ب�� � اآلسيوي المش�� المجلس األورو��  EASC
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اللجنة االقتصاد�ة ألورو�ا  ECE
منظمة التعاون االقتصادي   ECO

الجماعة االقتصاد�ة لدول غرب أف��ق�ا   ECOWAS
المواصفات األورو��ة  EN

� لمواصفات لالتصاالت  المعهد األورو��  ETSI

� EU  االتحاد األورو��
ولوج�ا  الرا�طة األورو��ة لمعاهد الم��  EURAMET

� م�ا�� FDI  اس�ثمار أجن��
مجلس رعا�ة الغا�ات  FSC

شهادة نظام سالمة الغذاء  FSSC

الناتج المح�� اإلجما��  GDP
م�ادرة سالمة الغذاء العالم�ة   GFSI

ممارسات الزراعة الج�دة العالم�ة  GLOBAL G.A.P.
 � جهة التقي�س لدول مجلس التعاون الخل���  GSO

ممارسات التقي�س الج�دة  GSP
سلسلة الق�مة العالم�ة  GVC

تحل�ل الخطر ونقاط التح�م الحاسمة   HACCP
منظمة االعتماد لل�لدان األم��ك�ة  IAAC

منتدى االعتماد الدو��  IAF
فرقة العمل الدول�ة للس�ارات  IATF

� أجواء متفجرة 
نظام اللجنة ال�هروتقن�ة الدول�ة العتماد المواصفات المتعلقة �المعدات المستخدمة ��  ICEx

نظام التوج�ه المتعلق �االن�عاثات الصناع�ة العتماد المواصفات المتعلقة   ICRE
(IECRE نظام) تطب�قات الطاقة المتجددة �

�المعدات المستخدمة ��  
تقن�ة / تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت  ICT

( اللجنة ال�هروتقن�ة الدول�ة (آي إي ��  IEC
ات  المنظمة الدول�ة العتماد المخت��  ILAC

IPPC  االتفاق�ة الدول�ة لحما�ة الن�اتات
المنظمة الدول�ة للتقي�س  ISO

مركز التجارة الدول�ة  ITC
االتحاد الدو�� لالتصاالت  ITU

 �
اء التص��ر الفوتوغرا�� مجموعة خ��  JPEG

(CIPM) قاعدة ب�انات المقارنة الرئ�سة  KCDB
ا الدول األقّل نمو�  LDC

الغاز الطب��� السائل  LNG
(CIPM) اف المت�ادل اتفاق�ة االع��  MRA

جهة اعتماد وطن�ة  NAB

� نقاط اتصال االعتماد الوط��  NAFPs
منظمة غ�� حكوم�ة  NGO

� ولوج�ا الوط�� معهد الم��  NMI
س�اسة الجودة الوطن�ة  NQP
جهة مواصفات وطن�ة  NSB

تدب�� غ�� جمر��  NTM
منظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة   OECD

(OECD) التا�عة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة (DAC) لجنة المساعدة اإلنمائ�ة  OECD-DAC
سلسلة تقي�م الصحة والسالمة المهن�ة   OHSAS

المنظمة العالم�ة لصحة الحيوان  OIE
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 �
المنظمة الدول�ة للق�اس القانو��  OIML

�
نظام إصدار الشهادات من المنظمة الدول�ة للق�اس القانو��  OIML-CS

اتفاق�ة القبول المت�ادل   OIML MAA
PAC  منظمة منطقة المح�ط الهادئ لالعتماد
مؤتمر مواصفات منطقة المح�ط الهادئ  PASC

مؤ�� تعداد الس�ان  POP
� القطاع العام والخاص ا�ة ب�� ال��  PPP

� �المقاي�س � االتحادي المع��
� األلما��

�ا�� � المعهد الف��  PTB
الب��ة التحت�ة للجودة  QI

) الب��ة التحت�ة للجودة / تعداد الس�ان (مؤ��  QI/POP
ال�حث والتط��ر  R&D

جهة اعتماد إقل�م�ة  RAB

تقي�م األثر التنظ���  RIA
منظمة ق�اس إقل�م�ة  RMO

منظمة مواصفات إقل�م�ة  RSO
المساءلة االجتماع�ة  SA

�
الجماعة اإلنمائ�ة للجنوب األف����  SADC

� مجال المواصفات
�� �

تعاون الجماعة اإلنمائ�ة للجنوب األف����  SADCSTAN
منظمة المواصفات اإلقل�م�ة لجنوب آس�ا   SARSO

SCC  مجلس المواصفات �كندا
جهة تط��ر المواصفات  SDO

� �مطا�قة المورد
� ذا��

اعال��  SDoC
النظام الدو�� للوحدات  SI

ولوج�ا لل�لدان األم��ك�ة نظام الم��  SIM
ة والمتوسطة �ات الصغ�� ال��  SMEs

الصحة والصحة الن�ات�ة  SPS
اتفاق�ة تداب�� الصحة والصحة الن�ات�ة (منظمة التجارة العالم�ة)   SPS Agreement

الحواجز الفن�ة أمام التجارة  TBT
اتفاق�ة الحواجز الفن�ة أمام التجارة (منظمة التجارة العالم�ة)  TBT Agreement

اللجنة الفن�ة  TC
االتصاالت  TL

نظام االعتماد �الممل�ة المتحدة  UKAS
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنم�ة   UNCTAD

لجنة األمم المتحدة االقتصاد�ة ألورو�ا   UNECE
منظمة األمم المتحدة للتنم�ة الصناع�ة  UNIDO

إمدادات طاقة غ�� منقطعة  UPS

المنتدى االقتصادي العال��  WEF
منظمة الصحة العالم�ة  WHO
منظمة التجارة العالم�ة  WTO





المقدمة 1
ذات  �الفاعل�ة  ت�سم   � ال�� للجودة  التحت�ة  الب��ة  تعت��  لماذا 
الجودة  مواصفات   �

�ستو�� أن  العالم  دول  ع�  �الغة؟  أهم�ة 
مزا�ا  تحصد  أن  لها  ي�س��  ح��  العالم�ة  �األسواق  الخاصة 
ا�دة أن  � التجارة العالم�ة. و�تطلب ذلك من الموردين �صورة م��
وتلك  الصح�ة  والتداب��  الفن�ة،  واللوائح  للمواصفات،  �متثلوا 
إ�  تفتقر  الدول  من  العد�د  ول�ن  الن�ات�ة،  �الصحة  المتعلقة 

الب��ة التحت�ة الالزمة للجودة للق�ام �ذلك.
عد مساعدة مختلف الدول ع� وضع أنظمتها االقتصاد�ة 

ُ
ت

الشامل  الهدف  والمواصفات  �الجودة  يتعلق  ف�ما  تع��زها  أو 
المعقدة  العنا�  ل�شخ�ص  وذلك  هذە،  األدوات  لمجموعة 
� ت�سم �الفاعل�ة والحداثة، ووضعها. للب��ة التحت�ة للجودة ال��

ا �شأن  إلدراك هذە الغا�ة، �قدم الفصل األول دل�ً� تمه�د��
: � أهم�ة الب��ة التحت�ة للجودة، و�تألف من وحدت��

1
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االقتصاد�ة •  األنظمة  ُتعد  تنف�ذي.  ملخص  األو�:  الوحدة 
العوائق  ع�  للتغلب  فاعل�ة  ذات  للجودة  التحت�ة  للب��ة 
الحكومات،  احت�اجات  كذلك   � وتل�� التجارة،  أمام  الفن�ة 
الوحدة  وتناقش  عد�دة.  �طرق   � والمستهل��� �ات،  وال��
تدفق  لفهم  ا  ��ع� ا  م�دئ�� دل�ً�  وتقدم  المزا�ا  هذە  األو� 

العمل الخاص �مجموعة األدوات �أ�ملها.
الوحدة الثان�ة: أهم�ة إصالح الب��ة التحت�ة للجودة وتقي�م • 

المطا�قة. إذا لم يوجد نظام ي�سم �ال�فاءة والفاعل�ة للب��ة 
اإلنتاج�ة،  تع��ز  الصعب  من  �كون  فقد  للجودة،  التحت�ة 
وتطبيق لوائح فن�ة سل�مة (مهمة لحما�ة المستهلك ولسالمة 
واالبت�ار  والب�ئة)؛  والن�اتات،  والحيوانات  الس�ان  وصحة 
 �

�� تنافس�ة  أقل  الدول  تصبح  أن  ذلك  عن  و��تج  بنجاح، 
ا لنقص  األسواق العالم�ة. و�التا�� تواجه الوطن تحد�ات نظر�
الثان�ة  الوحدة  وتناقش  واالقتصاد�ة.  االجتماع�ة  التنم�ة 
الوصول   � لتحس�� للجودة  التحت�ة  الب��ة  أهم�ة  �التفص�ل 
� سالسل 

إ� األسواق وتنافس�تها، وت�س�� التجارة والدمج ��
واإلنتاج�ة.  التكنولوج�ا،  و���  واالبت�ار،  العالم�ة،  الق�مة 
� حما�ة المستهلك، 

�ما ت�ناول دور الب��ة التحت�ة للجودة ��
وصحته وسالمته، وحما�ة الب�ئة.

و�اإلضافة إ� ذلك، ت�دأ احت�اجات الب��ة التحت�ة للجودة، 
� �ستهدف �ً� من بناء  ف�ما يتعلق �دولة ما، من العمل�ة ال��
قدرات الب��ة التحت�ة للجودة وتحد�د اإلصالحات الفاعلة. 
الطلب  تحد�د  ل��ف�ة  مناقشة  الثان�ة  الوحدة  وتتضمن 
وأسواق  الصناع�ة  �القطاعات  يتعلق  ف�ما  واالحت�اجات 
الفجوات  تحد�د  ع�  �ساعد  �ما  األهم�ة.  ذات  التصدير 
� العرض والطلب �شأن خدمات الب��ة التحت�ة  الموجودة ب��
 �

�� �ما  إجراؤها،  المقرر  من  معينة  أ�شطة  ونقاش  للجودة، 
ذلك تقن�ات توف�� معلومات مناس�ة، مثل دراسات سالسل 
بناء  متطل�ات  توضيح  وُ�عد  السوق.  واستطالعات  الق�مة 
للجودة  التحت�ة  للب��ة  الشامل  االقتصادي  النظام  قدرات 

ا من النهج ال��� لتقي�م الطلب. ا مهم� جزء�



المقدمة

المدقع  للفقر  نها�ة  � وضع 
��  � ��

�
المتمثل  � المزدوج�� تحقيق هدفيها  الدو�� من  البنك  تتمكن مجموعة  ح�� 

ا من الدول تفتقر  � ك، �جب توسيع نطاق مزا�ا التجارة ل�شمل جميع الدول. ل�ّن كث�� وتع��ز االزدهار المش��
ا  نظر� وذلك  العالم�ة،  األسواق  �دخول  يتعلق  ف�ما  الجودة  �مواصفات  للوفاء  ور�ة  ال�� التحت�ة  الب��ة  إ� 
ا�دة أن �متثل الموردون للمواصفات، واللوائح الفن�ة،  � � التجارة العالم�ة تتطلب �صورة م��

ألن المشاركة ��
والتداب�� الصح�ة وتلك المتعلقة �الصحة الن�ات�ة. وُ�عد وجود نظام اقتصادي فاعل للب��ة التحت�ة للجودة 
ح�ث  من  وكفاءة  فاعل�ة  األ���  �الط��قة  التجارة  أمام  الفن�ة  العوائق  هذە  ع�  للتغلب  األهم�ة  �الغ  ا  أمر�

الت�لفة، ولحصد مزا�ا التجارة.
تهما  � �المقاي�س من خالل االستعانة �خ�� � االتحادي المع��

� األلما��
�ا�� � لقد شارك البنك الدو�� والمعهد الف��

� تط��ر أول �شخ�ص ومجموعة أدوات 
� ترق�ة و�صالح األنظمة االقتصاد�ة للب��ة التحت�ة للجودة ��

ة �� ال�ب��
� وحكومات الدول ع� تحل�ل  �اء اإلنمائي�� إصالح شاملة للب��ة التحت�ة للجودة، و�� مصممة لمساعدة ال��
أنظمتها االقتصاد�ة للب��ة التحت�ة للجودة، وتط��ر عرض متماسك لدعم إصالحات الب��ة التحت�ة للجودة 
وتط��ر قدراتها. وُتعد مجموعة األدوات هذە قاعدة معرف�ة ق�مة لألطراف األخرى المهتمة بتعلم الم��د 
عن الب��ة التحت�ة للجودة و�صالح أنظمة الب��ة التحت�ة للجودة الخاصة بها أو أجزاء منها. و�مكن أن تركز 

تلك اإلصالحات ع� واحدة أو م��ــــج من الغا�ات اآلت�ة:
� �ال�فاءة والفاعل�ة.•  � تتم�� � والمؤس�� للب��ة التحت�ة للجودة ال��

� اإلطار القانو�� تحس��
ور�ة للتجارة من •  تع��ز فرص التجارة من خالل إزالة الحواجز غ�� الجمرك�ة والحواجز الفن�ة غ�� ال��

اف المت�ادل بتقي�مات المطا�قة. خالل مواءمة اللوائح الفن�ة واالع��
� سالسل الق�مة العالم�ة.• 

االندماج ��
� الجودة العامة للمنتجات والخدمات.•  تحس��
ة.•  � األسواق ذات الق�مة المضافة ال�ب��

�شجيع إدخال منتجات مبتكرة ��
ز�ادة اإلنتاج�ة واالستخدام ال�فء للموارد النادرة.• 
توف�� م��د من الحما�ة للمستهلك.• 

1
ملخص تنف�ذي
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نظرة عامة 1.1

ا �درجة أقل ع� توافر الموارد الطب�ع�ة  ت�نافس دول العالم الحد�ث الذي تنمو ف�ه التجارة الدول�ة ��ع�
�ات  والمزا�ا الجغراف�ة وت�ال�ف العمل المنخفضة، ب�نما ت�نافس �درجة أ��� ع� العوامل المتعلقة �قدرة ال��
� القدرة ع� إظهار جودة وسالمة 

� األسواق الجد�دة. و�تمثل أحد هذە العوامل ��
ع� النفاذ والمنافسة ��

� القول الفصل  � األسواق المستهدفة، فللمستهل���
ام �المقاي�س الدول�ة �� � السلع والخدمات، �اإلضافة إ� االل��

ون، وتحتاج إ�  � �ضعها المش�� ام �المواصفات ال�� � � جودة السلع والخدمات، ولذلك تتطلب المنتجات االل��
��

ام. � ا إلظهار هذا االل�� ور�� إث�ات أنها ل�ست ضارة �صحة اإل�سان والب�ئة. و�عت�� النظام االقتصادي السل�م ��

دور النظام االقتصادي للب��ة التحت�ة للجودة 1.1.1

القانون�ة  والممارسات  واألطر  والس�اسات  والخاصة)  (العامة  المنظمات  االقتصادي  النظام  �ضم 
والخدمات  للسلع  الب�ئ�ة  والسالمة  واألمان  الجودة  وز�ادة  دعم  ع�  �ساعد   � ال�� المالئمة  والتنظ�م�ة 
مهم  �ه  الدو��  اف  واالع�� المحل�ة،  لألسواق  الفعال  لل�شغ�ل  مطلوب  االقتصادي  والنظام   .1 والعمل�ات 
� دعم التنم�ة االقتصاد�ة المستدامة، �اإلضافة 

� الوصول إ� األسواق األجن��ة، وهو عن� حيوي �� لتمك��
إ� الرفاه�ة الب�ئ�ة واالجتماع�ة، وهو �عتمد ع� المقاي�س، والمعايرة، واالعتماد، وتقي�م المطا�قة (الذي 
أوسع عن  المنتجات). ولالطالع ع� مقدمة عامة  أو  األنظمة  �شمل االخت�ار والتفت�ش و�صدار شهادات 

النظام االقتصادي وتع��فه، انظر الوحدة 3: المواصفات.
ام  � االل��  �

�� ة  كث�� تحد�ات  العالم�ة  التجارة  منظومة   �
�� المشاركة   �

�� يرغبون  الذين  المصدرون  يواجه 
ام �المواصفات  � � ذلك تداب�� الصحة العامة والصحة الن�ات�ة. و�عد االل��

للمواصفات واللوائح الفن�ة، �ما ��
ام  � ا، ب�نما �عّد االل�� ا اخت�ار�� � نظر اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة أمر�

��
من  �المائة  �س�ة 80-60  إن  أ��� صع��ة.  �عت��  ولذلك  القانون�ة  ع�ة  �ال��  �

ا و�ح�� إلزام�� الفن�ة  �اللوائح 
� العالم �أ�ە تخضع للوائح الفن�ة (مركز التجارة الدول�ة 2016). و�عت�� التأث�� ع� القارة 

التجارة العالم�ة ��
� ال  � (40-60) �المائة ألن معظم التجارة األف��ق�ة ترتكز ع� مواد التعدين ال�� اوح ب�� األف��ق�ة أقل ح�ث ي��

� أقال�م متعددة. 
تخضع للوائح الفن�ة. و�ظهر الش�ل 1.1 مدى تأث�� اللوائح الفن�ة ��

وتث�� الحواجز التجار�ة غ�� الجمرك�ة، الفن�ة وغ�� الفن�ة (الش�ل 2.1)، نفس القدر من المشا�ل. إذ إّن 
� والموردين  ام �المواصفات واللوائح الفن�ة األ��� كفاءة وفاعل�ة من ح�ث الت�ال�ف �ساعد المصنع�� � االل��

والمصدر�ن ع� الوصول إ� األسواق المحل�ة واألجن��ة.
 � والمستهل��� األعمال  وقطاعات  الحكومات  احت�اجات  تلب�ة  الحد�ث ع�  االقتصادي  النظام  و�ساعد 

�عدة طرق:
للحكومات: �عمل النظام االقتصادي �آل�ة لدعم الس�اسات التجار�ة والصناع�ة المالئمة، و�ضمن فرض • 

� الممل�ة المتحدة أن المواصفات �مكن أن تكون 
اللوائح الفن�ة اإلج�ار�ة، ح�ث وجدت دراسة حديثة ��

� السنة (مركز األعمال 
� من صادرات الممل�ة اإلضاف�ة �� لي�� قد أسهمت �أ��� من 6 مل�ارات جن�ه إس��

وال�حوث االقتصاد�ة 2015).
 لقطاعات األعمال: �ساعد النظام االقتصادي الحد�ث ع� الحد من ت�ال�ف اإلنتاج، وع� ز�ادة اإلنتاج�ة، • 

� األسواق المحل�ة واألجن��ة. ح�ث �ساعد استخدام المعاي�� 
�ات من أن تـكون أ��� تنافس�ة �� � ال�� وتمك��

�طان�ة أن أ���  �ات ال�� � عمل�ات إنتاجها. وقد وجد استقصاء لل��
� التقن�ات واالبت�ار �� �ات ع� تب�� ال��

واالبت�ار  للمعلومات  �مصدر  المواصفات  استخدموا  والعمل�ات  المنتجات   �
�� المبتك��ن  من  من 60% 

(جواش وآخرون 2007)، وأن %37.4 من نمو اإلنتاج�ة �مكن إرجاعه إ� استخدام المواصفات (المعهد 
� للمواصفات 2016).

�طا�� ال��
 • . � : �ضمن النظام االقتصادي الصحة والسالمة العامة �اإلضافة إ� حما�ة الب�ئة والمستهل��� � للمستهل���

� هذا الصدد، �اإلضافة إ� آل�ات فرض المواصفات الفعالة، مثل مراق�ة 
ا �� ا مهم� وتؤدي اللوائح الفن�ة دور�

� األسواق.
األسواق. إذ تضمن هذە اآلل�ات عدم المتاجرة �المنتجات المغشوشة والم��فة ��
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الش�ل 1.1 
�س�ة تجارة السلع الخاضعة للوائح الفن�ة حسب اإلقل�م لعام 2014

0 20 08 10040 60

ق األوسط وشمال أف��ق�ا ال��

� أم���ا الالت�ن�ة ومنطقة ال�حر ال�ار���

ق�ة وآس�ا الوس� أورو�ا ال��

االقتصادات المتقدمة

آس�ا والمح�ط الهادئ (نام�ة)

أف��ق�ا

�س�ة التغط�ة، %
السلع الوس�طةالسلع النهائ�ة

الش�ل 1.2 
فئات حواجز التجارة

المصدر: مركز التجارة الدول�ة 2016.
� فرا�سن وسولدر 

ا، �ما ورد �� ملحوظة: ”معدل التغط�ة“ هو �س�ة التجارة الخاضعة  لالئحة فن�ة واحدة ع� األقل. وتغ�� مجموعة ب�انات 2014 المستخدمة 53 اقتصاد�
ا لتطابق لوائح التجارة)؛ ومنطقة هونغ كونغ اإلدار�ة الخاصة،  � (تعامل كدولة واحدة، نظر� (2016)، ح�ث شملت عينة ”االقتصادات المتقدمة“ 25 دولة من االتحاد األورو��

، و��الن�ا. � ، والهند، و�ا�ستان، والفلب�� � � آس�ا والمح�ط الهادئ“ �ال من: أفغا�ستان، والص��
؛ و��ائ�ل؛ وال�ا�ان. ب�نما �شمل عينة االقتصادات ”(النام�ة) �� � والص��

حواجز التجارة

الحواجز غ�� الجمرك�ةالحواجز الجمرك�ة

الفن�ةغ�� الفن�ة

الحصص• 
ضوا�ط األسعار• 
قيود التصدير• 
إجراءات حما�ة التجارة• 

المواصفات• 
اللوائح الفن�ة• 
إجراءات الصحة العامة • 

والصحة الن�ات�ة

اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة حول الحواجز الفن�ة أمام التجارة

هدف مجموعة األدوات 1.1.2

و�ناًء  للدول.  االقتصادي  النظام  تحل�ل  والحكومات ع�  التنم�ة  �اء  � مساعدة ��
�� األدوات  يتمثل هدف 

ع� النتائج، تقدم هذە األدوات توص�ات لسد فجوات النظام االقتصادي، ودعم اإلصالحات، و�ناء قدرات 
مدعم   - شامل  �مرجع  ق�م  معرفة  مصدر  لتوف��  وحدة   12 من  األدوات  مجموعة  وتتكون  المؤسسات. 

�دراسات حالة عمل�ة وأمثلة - لل�شخ�ص، وتدخالت ومناهج اإلصالح، والمراق�ة والتقي�م.



ضمان الجودة لتحقيق الوصول إ� األسواق العالم�ة  6 |

دل�ل ال�دا�ة ال��عة 1.2

� القسم الختا�� من هذا 
ُح �ل وحدة �� تضم مجموعة األدوات 12 وحدة، وُ���

الملخص التنف�ذي:

الوحدة 1: الملخص التنف�ذي• 
الوحدة 2: أهم�ة إصالح الب��ة التحت�ة للجودة وتقي�م الطلب• 
الوحدة 3: المواصفات• 
الوحدة 4: المعايرة• 
الوحدة 5: االعتماد• 
الوحدة 6: تقي�م المطا�قة• 
 •� الوحدة 7: التنظ�م الف��
� العام والخاص•  � القطاع�� ا�ة ب�� الوحدة 8: الب��ة التحت�ة للجودة كنظام مرن لل��
الوحدة 9: أدوات ال�شخ�ص• 
الوحدة 10: ك�ف�ة اإلصالح: التدخالت والمناهج• 
الوحدة 11: تحد�ات إصالح الب��ة التحت�ة للجودة• 
الوحدة 12: المراق�ة والتقي�م: أداء وأثر إصالحات الب��ة التحت�ة للجودة• 

أهم�ة الب��ة التحت�ة للجودة 1.2.1
 : ور�ة لتحقيق ما ��� إن خدمات الب��ة التحت�ة للجودة ��

دعم الوصول لألسواق، و�سه�ل تن��ــــع المنتجات، وز�ادة فرص االس�ثمار. • 
ز�ادة اإلنتاج�ة من خالل: • 
  خفض ت�ال�ف التجارة من خالل خفض ازدواج�ة االخت�ار والتفت�ش، والعمل�ات اال�س�اب�ة، وتقل�ل

اللوائح المقّ�دة. 
  � � والتقي�س ألسال�ب العمل والتفاعل المت�ادل ب�� االستفادة من اقتصاد�ات النطاق من خالل التحس��

� ع� طول سلسلة الق�مة.  المصنع��
  . � تع��ز االبت�ار واالن�شار التكنولو��
دعم أهداف الس�اسة العامة من خالل التنف�ذ الفعال للوائح الفن�ة المتعلقة �الصحة والسالمة العامة، • 

وحما�ة الب�ئة والمجتمع.

للجودة  التحت�ة  الب��ة  إصالح  أهم�ة   :2 الوحدة  انظر  للجودة،  التحت�ة  الب��ة  أهم�ة  عن  الم��د  ولمعرفة 
 - الرئ�سة  عنا�ها  وأحد  للجودة  التحت�ة  للب��ة  االقتصادي  النظام  عن  الم��د  ولمعرفة  الطلب.  وتقي�م 

المواصفات - انظر الوحدة 3: المواصفات.
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أهم�ة الب��ة التحت�ة للجودة 1.2.2

� (ش�ل 1.3) ي�دأ �مقارنة الطلب ع� خدمات 
تطورت مجموعة األدوات هذە من خالل خط س�� عمل منط��

� النظام 
� المطلوب والمعروض �� الب��ة التحت�ة للجودة مع المعروض منها، مما يؤدي إ� تحد�د الفجوات ب��

االقتصادي للب��ة التحت�ة للجودة، وسدها من خالل تط��ر خارطة ط��ق إلصالحات الب��ة التحت�ة للجودة.
التحت�ة  الب��ة  لخدمات  الحا��  العرض  تحل�ل  فس�تم  للجودة،  التحت�ة  الب��ة  ه��ل�ة  لتعقد  ا  ونظر�
 (1)  : ��� �ما  القرار (ش�ل 1.4)  ل��ادة كفاءة عمل�ة صنع   ، � للجودة من خالل عمل�ة تجري ع� مرحلت��
وع ”ب�شخ�ص ��ــــع“ لطلب وعرض خدمات الب��ة التحت�ة للجودة، مما يؤدي  �عد االستهالل، ي�دأ الم��
ا �التنف�ذ. (2) فإذا تقرر أن األمر  وع التط��ر جدير� إ� تحد�د المفهوم، و�ساعد ع� تحد�د ما إذا �ان م��
كذلك، ف�جب إجراء ”تقي�م أ��� شموً�“ ألوضاع العرض والطلب للنظام االقتصادي للب��ة التحت�ة للجودة 
الفجوات  �ل  أو  �عض  لمعالجة  لإلصالح  تصم�م  وضع  ذلك  �عد  وع  الم�� و�ستطيع  المعن�ة.  الدولة   �

��
ا تغط�ة  وع التط��ر، وقدرات ال��ائن، والموارد المتاحة. وهناك أ�ض� المحددة، وذلك بناء ع� أهداف م��

لتوج�ه التنف�ذ ونماذج المراق�ة.

ال�شخ�ص ال��ــــع 1.2.3

� الدولة المعن�ة، �جب إجراء ”�شخ�ص ��ــــع“ 
� بتقي�م ه��لة الب��ة التحت�ة للجودة ��

�عد اتخاذ قرار م�د��
للنظام االقتصادي للب��ة التحت�ة للجودة لتط��ر مذكرة المفهوم (ش�ل 1.5).

ال�شخ�ص الشامل 1.2.4

التحت�ة  الب��ة  تط��ر  وع  �م�� الق�ام  �جب  �ان  إذا  ما  �شأن  قرار  اتخاذ  �مكن  المحدد،  المفهوم  بناًء ع� 
� ش�ل 

وع التط��ر و�رنامج تنف�ذە ”ب�شخ�ص شامل“، تظهر ن��جته �� للجودة. و�جب أن ي�دأ تصم�م م��
تق��ر �شخ�ص (ش�ل 1.6).

أدوات   :9 الوحدة  انظر  مزا�اها،  ��ل  الشامل  ال�شخ�ص  أداة  استخدام  ك�ف�ة  عن  الم��د  ولمعرفة 
، انطر الوحدة 2: أهم�ة إصالح الب��ة التحت�ة للجودة وتقي�م  ال�شخ�ص. ولمناقشة تقي�م الطلب التفص���

الطلب.

الش�ل 1.3 
خط س�� عمل مجموعة أدوات الب��ة التحت�ة للجودة: إصالح الب��ة التحت�ة للجودة

تقي�م ب�ئة 
الب��ة التحت�ة 
للجودة الدول�ة

تقي�م ب�ئة الب��ة 
التحت�ة للجودة 

� الدولة
��

تحد�د مطالب 
الب��ة التحت�ة 

 �
للجودة ��
الدولة

تط��ر نموذج 
ممارسة ج�د 

للدولة

تحد�د أوجه 
 �

القصور ��
النظام الحا�� 
� وفرص التحس��

تقد�م 
التوص�ات 

وتوف�� خارطة 
ط��ق للتنف�ذ
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ملحوظة: QI = الب��ة التحت�ة للجودة.
وع. وعات �جب أن تنفذ �دعم �امل من الدولة المعن�ة، مع توقع معقول بتحقق أهداف الم�� وع ع� أساس �ل حالة ع� حدة، �الرغم من أن الم�� أ. �مكن اتخاذ قرار وقف الم��

وع �دء الم��

ال�شخ�ص ال��ــــع 
للعرض والطلب

مذكرة التفاهم

قرار

�شخ�ص شامل 
للعرض والطلب

تق��ر ال�شخ�ص

إصالح التصم�م

وع تنف�ذ الم��

ُ�ستخدم نتائج ال�شخ�ص 
ال��ــــع لتحد�د مجاالت 

اإلصالح و�ناء مذكرة المفاه�م

اإل�قاف 

� عمق 
ال�شخ�ص الشامل ��

المناطق المستهدفة و�ستخدم 
وع لتط��ر خطة تنف�ذ الم��

األهداف
ز�ادة الوصول إ� األسواق• 
ز�ادة اإلنتاج�ة والقدرة • 

التنافس�ة
الحفاظ ع� الصالح العام• 
ضمان الصحة والسالمة• 
توف�� الرقا�ة الب�ئ�ة• 

وعالتقي�م مراق�ة الم��

�ة
س

عك
 ال

�ة
غذ

الت
 

��
س

الش�ل 1.4 
مراحل عمل�ات مكونات الب��ة التحت�ة للجودة
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وع 1.2.5 دورة ح�اة الم��

يوضح الش�ل 1.7 الدعم الذي �قدم للحكومات لتط��ر نظم الب��ة التحت�ة للجودة ال�فأة الحديثة ل�ساعد 
وع هذە،  ا. وخالل دورة ح�اة الم�� ا وعالم�� � جودة منتجاتهم وخدماتهم للمنافسة محل�� � ع� تحس�� المنتج��
و�عد تحد�د فجوات النظام االقتصادي للب��ة التحت�ة للجودة من خالل تقي�م السوق - الذي �حلل العرض 
� �شمل االخت�ار والتفت�ش ومنح الشهادات) - يتم  المتاح والطلب المحتمل ع� خدمات ضمان الجودة (ال��
 �

البنك الدو�� والمعهد األلما�� اح توص�ات بناًء ع� ممارسات دول�ة ج�دة لتلب�ة ذلك الطلب. و�قدم  اق��
ا لتنف�ذ هذە اإلصالحات، و�فصالنها حسب ظروف �ل دولة. للق�اس دعم�

الش�ل 1.5 
وع تط��ر الب��ة التحت�ة للجودة المرحلة 1: عمل�ة ال�شخ�ص ال��ــــع وتحد�د المفهوم لم��

ملحوظة: QI = الب��ة التحت�ة للجودة.

ال�شخ�ص ال��ــــع

مذكرة المفاه�م

تقي�م العرض ال��ــــع تقي�م الطلب ال��ــــع

� الموقع مع الخب�� العام 
أسب�ع واحد ��

للب��ة التحت�ة للجودة

� ب�انات الطلب الحكوم�ة 
النظر ��

والمؤسس�ة

تطبيق ه��ل الجداول األساس�ة 
والمتقدمة والناضجة (الوحدة 9)

� الموقع مع الخب�� العام 
أسب�ع واحد ��

للب��ة التحت�ة للجودة

استخدم أداة ال�شخ�ص ال��ــــع (الوحدة 
(9

تطبيق ه��ل الجداول األول�ة واألساس�ة 
والمتقدمة والناضجة (الوحدة 9)

تحد�د خدمات للب��ة التحت�ة للجودة 
المطل��ة �ما يتضح من تقي�م الطلب 

ال��ــــع

مقارنة قدرات النظام االقتصادي للب��ة 
التحت�ة للجودة مع الممارسات الدول�ة 
 �

الج�دة (الرسم التخط��� الراداري ��
الوحدة 9)

رد
وا

م
ج

تائ
ن
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وع 1.2.6 الدروس المستفادة من تصم�م وتنف�ذ الم��

الخدمات وعرضها من مؤسسات  � طلب  الفجوة ب�� تنف�ذە �سد  التط��ر و�رنامج  وع  أن �قوم م�� �جب 
: وعات �ما ��� � تصم�م الم��

� �جب مراعاتها �� الب��ة التحت�ة للجودة. وهناك �عض الم�ادئ الرئ�سة ال��
� المساعدات •  : و�دً� من ذلك، �جب تضم�� � التفاؤل ع� المدى القص��

االمتناع عن تحد�د أهداف مفرطة ��
المدى  والتخط�ط ط��ل  الس�اسات   �

�� الموجودة  تلك  المدى، ومنها  األهداف ط��لة   �
�� األجل  ة  قص��

للحكومة المستف�دة.
� أهداف اإلصالح بناًء ع� مرحلة التطور الحال�ة للنظام •  � ب�� �اء ع� منهج�ة مرحل�ة تم�� االتفاق مع ال��

: � أدوات الب��ة التحت�ة للجودة �ما ���
� الدولة، والمفصلة ��

االقتصادي للب��ة التحت�ة للجودة ��
 .األول�ة: وضع األهداف األساس�ة للب��ة التحت�ة للجودة
 .األساس�ة: دمج الخدمات األساس�ة، ووضع األهداف المتقدمة للب��ة التحت�ة للجودة
 .المتقدمة: جمع الخدمات األساس�ة والمتقدمة، ووضع األهداف الناضجة للب��ة التحت�ة للجودة
  الب��ة التحت�ة �

الناضجة: توح�د الخدمات األساس�ة والمتقدمة والناضجة، وتوسيع نطاق التدخل ��
للجودة.

ملحوظة: QI = الب��ة التحت�ة للجودة.

الش�ل 1.6 
وع تط��ر الب��ة التحت�ة للجودة المرحلة 2: عمل�ة ال�شخ�ص الشامل وتق��ر ال�شخ�ص لم��

ال�شخ�ص الشامل

تق��ر ال�شخ�ص

تقي�م العرض الشاملتقي�م الطلب الشامل

� الموقع مع 
� إ� ثالثة أسابيع �� قضاء أسبوع��

خب�� الب��ة التحت�ة للجودة

مراجعة القطاعات ذات األول��ة، و�م�انات 
التصدير، ودراسات سلسلة الق�مة العالم�ة، 

والدراسات االستقصائ�ة العنقود�ة (الوحدة 2)

تطبيق ه��ل الجداول األساس�ة والمتقدمة 
والناضجة (الوحدة 9)

� الموقع مع 
� إ� ثالثة أسابيع �� قضاء أسبوع��

خب�� الب��ة التحت�ة للجودة

استخدم أداة ال�شخ�ص الشامل (الوحدة 9)

تطبيق ه��ل الجداول األساس�ة والمتقدمة 
والناضجة (الوحدة 9)

تحد�د خدمات الب��ة التحت�ة 
للجودة المطل��ة �ما هو مشار 

� تقي�م الطلب الشامل
إل�ه ��

مقارنة قدرات النظام االقتصادي للب��ة 
التحت�ة للجودة مع الممارسات الدول�ة 

الج�دة (الرسم التخط��� الراداري بت�سيق 
الوحدة 9)

رد
وا

م
ج

تائ
ن
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الش�ل 1.7 
وع تط��ر الب��ة التحت�ة للجودة دورة ح�اة م��

الم�ادئ

المنهج�ة المعتمدة ع� السوق وضع • 
عمل�ة إصالح للب�نة التحت�ة للجودة

الشفاف�ة• 
حالة التدخالت العامة أو التم��ل• 
مشاركة أصحاب المصلحة (القطاع • 

�اء التنم�ة، األوساط  الخاص، ��
األ�اد�م�ة)

المراق�ة
 والمراجعة

التط��ر 
والتنف�ذ

تقي�م الثغرات 
وتحد�د 
األول��ات

�شخ�ص 
العرض للب��ة 
التحت�ة للجودة

الطلب ع� 
جودة الب��ة 

التحت�ة

إطار ق�اس النتائج
ات األداء الرئ�سة مؤ��

نامج تصم�م وخطة ال��
دعم التنف�ذ

إصالحات الب��ة التحت�ة للجودة 
� تخدم  ور�ة ال�� ذات الصلة وال��

أول��ات ال�لدان

القطاع (القطاعات ذات) ذا األول��ة
السوق (األسواق) المستهدفة

اللوائح الفن�ة

توافر خدمات الب��ة التحت�ة للجودة
�ة القدرة المؤسس�ة وال���

ملحوظة: QI = الب��ة التحت�ة للجودة.

، (ب) الطاقة االس��عاب�ة •  � ام بتقد�م الدعم الف�� � : (أ) االل�� � � الصحيح ف�ما ب�� التوصل إ� توازن الدعم الف��
�اء التنم�ة. للدول والمؤسسات المستف�دة، (ج) تقد�م الخدمات الفن�ة المتقدمة من ��

مراعاة الطلب المؤكد ع� تقد�م خدمات الب��ة التحت�ة المتعلقة �الجودة، فإذا �انت هناك حاجة لذلك، • 
وع الطلب والعرض �التوازي. �جب أن �طور تصم�م الم��

) لضمان ”المل��ة“ •  � ة عن المجال المع�� �كة الصح�حة (المسؤولة م�ا�� � المؤسسة ال��
وع �� إرساء الم��

وع وتدفقات المعلومات المستمرة لدعم هذە المل��ة. واستخدام لجان توج�ه الم��
ا أ��� فعال�ة واستدامة من تقد�م الخدمات •  تع��ز موفري خدمات األعمال (الوسطاء)، وهو ما �كون غال��

وع. ة من خالل الم�� الم�ا��
�ات هو الهدف •  � اعت�ار النجاح قص�� المدى لدعم ال��

�ات. ال ي���� االهتمام بنطاق واسع من أحجام ال��
ة والمتوسطة (SME) أ��� صع��ة، ول�نه  وعات الصغ�� ا ما �كون الوصول إ� قطاع الم�� األوحد، فغال��

�مكن أن �كون أ��� أهم�ة لل�الد ع� المدى الط��ل.
 • ��� ال��� اإلطار  بتط��ر  المؤس��  التع��ز  إقران   � يتع�� قد  الحاجة.  حسب  المت�املة  األهداف  متا�عة 

�عات  � أو مراجعة ال��� وعات القوان�� المناسب، ح�� إذا �ان هذا اإلطار يتطلب ال�ث�� من ح�ث توج�ه م��
من خالل العمل�ة الس�اس�ة.

�اء •  اخت�ار موردي المعدات �صورة انتقائ�ة من أجل المعامل أو المؤسسات األخرى. و�جب أن يركز ��
التنم�ة �قدر اإلم�ان ع� عدد محدود من الموردين لتجنب مشا�ل ص�انة المعدات.

� المؤسسات • 
التحول عن تقد�م التدر�ب الم�ا�� إ� المسؤول�ة المحل�ة لدعم استمرار�ة وظائف التدر�ب ��

الرئ�سة.

ولم��د من المعلومات عن تط��ر برنامج تنف�ذ كفء وفعال، انظر الوحدة 10: ك�ف�ة اإلصالح: التدخالت 
� تصم�م 

والمناهج، والوحدة 11: تحد�ات إصالح الب��ة التحت�ة للجودة. و�جب االهتمام الشد�د ��ل منهما ��
برنامج التنف�ذ.
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مراق�ة وتقي�م برامج تط��ر الب��ة التحت�ة للجودة 1.2.7

� المرغوب،  �جب مراق�ة برامج التنف�ذ �استمرار لضمان الوصول إ� النتائج المستهدفة خالل اإلطار الزم��
وع إفادات عن اآلثار ط��لة المدى  � منتصف ونها�ة الم��

امج �� ان�ة، ح�ث تقدم تقي�مات ال�� � � حدود الم��
و��

وع واالتفاق  � تصم�م الم��
وعات مستق�ً�، ف�جب النص عليهما �� والدروس المستفادة لدعم تصم�مات الم��

عليهما مع الدول والمؤسسات المعن�ة.
 � ات األداء ال�� وع إ� مجموعة مختلفة من مؤ�� وعات عن �عضها، ولذلك �حتاج �ل م�� تختلف الم��
.  و�الرغم من أن الوحدة 12 تقدم  � (أو ”logframe“) لعمل�ة التغي��

تدعم نظ��ة التغي�� واإلطار المنط��
ات هو  المؤ�� ء تجب مراعاته عند تط��ر  �

ات �ٌل ع� حدة2. وأهم �� المؤ�� أنه �جب تط��ر  إال  أمثلة، 
� ال �مكن ق�اسها ال تكون مف�دة، ألنها �جب أن تعتمد ع�  ات ال�� أن تكون مالئمة وقا�لة للق�اس، فالمؤ��
�اء التنم�ة والدول أو  ا مع �� ات األداء، �جب االتفاق عليها رسم�� ات شخص�ة. و�مجرد تحد�د مؤ�� تفس��

المؤسسات المستف�دة.
وع، انظر الوحدة 12: المراق�ة والتقي�م:  ولم��د من المعلومات عن مراق�ة برنامج التنف�ذ وتقي�م الم��

أداء وأثر إصالحات الب��ة التحت�ة للجودة.

وصف وحدة أدوات الب��ة التحت�ة للجودة 1.3

إضافة إ� هذا الملخص التنف�ذي، تح�� �ل وحدة من الوحدات ال�اق�ة 11 من إجما�� 12 وحدة �اهتمام 
خاص �ما هو مذكور أدناە:

الوحدة 2: أهم�ة إصالح الب��ة التحت�ة للجودة وتقي�م الطلب. تغ�� الوحدة 2 دور النظام االقتصادي 
� سالسل 

� الوصول للسوق وتحقيق التنافس�ة؛ و�سه�ل التجارة والت�امل �� � تحس��
للب��ة التحت�ة للجودة ��

للب��ة  االقتصادي  النظام  ا دور  أ�ض� اإلنتاج�ة. وت�ناول  االبت�ار والتكنولوج�ا؛ وز�ادة  العالم�ة؛ و���  الق�مة 
� حما�ة المستهلك، والصحة والسالمة، وحما�ة الب�ئة.

التحت�ة للجودة ��
� الب��ة التحت�ة للجودة وتحد�د اإلصالحات 

ا ل�ل من بناء القدرات �� ور�� و�عت�� التقي�م السل�م للطلب ��
وأسواق  المهمة  الصناع�ة  القطاعات  واحت�اجات  طلب  تحد�د  عامة  �صفة  الوحدة  تناقش  ح�ث  الفعالة. 
� العرض والطلب ع� خدمات الب��ة التحت�ة للجودة، وتقدم  التصدير. و�ستكشف أ�ضا تحد�د الفجوات ب��
معلومات عن أ�شطة محددة �جب متا�عتها. و��د أسال�ب توف�� المعلومات المناس�ة، مثل دراسات سالسل 
التحت�ة  للب��ة  الشامل  االقتصادي  النظام  قدرات  بناء  متطل�ات  إبراز  و�عت��  السوق.  واستطالعات  الق�مة 

ا من النهج الشامل لتقي�م الطلب. ا مهم� للجودة جزء�
الوحدة 3: المواصفات. إن النظام االقتصادي للب��ة التحت�ة للجودة ع�ارة عن مجموعة معقدة من المنظمات 
ا�طة المطل��ة لخدمات الب��ة التحت�ة للجودة. وال توجد العد�د من اإلصدارات المحددة لوصف النظام  الم��
، ولذلك  االقتصادي للب��ة التحت�ة للجودة �صورة شاملة، �ح�ث �مكن الرج�ع إليها إلعداد تقي�م تفص���
�التفص�ل.  للجودة  التحت�ة  للب��ة  االقتصادي  النظام  عنا�  من  �ل عن�  توضح   8-3 من  الوحدات  فإن 

� الب��ة التحت�ة للجودة: المواصفات.
وتركز الوحدة 3 ع� العن� األول من العنا� الثالثة الرئ�سة ��

للجودة، ح�ث  التحت�ة  للب��ة  الثالثة  األسس  أقدم  ولوج�ا هو  الم�� إن علم  �قال  ولوج�ا.  الم��  :4 الوحدة 
ا للحفاظ  وري جد� ا من أهم العلوم المتقدمة، والتعاون من خالله، ع�� العالم، �� تطور إ� أن أصبح واحد�
 ، ولوج�ا العل�� ولوج�ا الثالث: الم�� ع� التكنولوج�ا الحديثة. و�ستعرض الوحدة 4 �التفص�ل فئات الم��

. ولوج�ا الصنا�� ، والم�� �
ولوج�ا القانو�� والم��

� االعتماد، 
ا، �� � الب��ة التحت�ة للجودة، األحدث تطور�

الوحدة 5: االعتماد. يتمثل العن� الجوهري الثالث ��
� تعتمد ع� التجارة العالم�ة، �س�ب  � الدول ال��

ح�ث توضح الوحدة 5 أهميته و�م�ان�ة تطب�قه، خاصة ��
اف الدو�� �خدمات الب��ة التحت�ة للجودة. دورە الذي �سهل نظم االع��
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نظام التدر�ب
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تط��ر اللوائح الفن�ة نظام الجودة
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مكتب ت�سيق اللوائح الفن�ة

� والمؤس��
ة 1: اإلطار القانو�� � الرك��

ة 3: تقد�م الخدمات وال�فاءة الفن�ة � الرك��
ة 2: اإلدارة والب��ة التحت�ة � الرك��
اف �النظام  ة 4: العالقات الخارج�ة واالع�� � الرك��

ملحوظة: QI = الب��ة التحت�ة للجودة.

المنتجات  ومنح شهادات  واالخت�ار  التفت�ش  المطا�قة  تقي�م  �شمل خدمات  المطا�قة.  تقي�م   :6 الوحدة 
� الب��ة التحت�ة للجودة وتطب�قها.

والنظم. وتصف الوحدة 6 نطاق �ل منها ��
التحت�ة للجودة، ألنها محددات  الب��ة  الفن�ة الجزء اإلج�اري من  اللوائح  الفن�ة. تمثل  اللوائح   :7 الوحدة 
ح الوحدة 7 هذە الفروق، وتناقش النصوص  ام �المواصفات اخت�اري. و��� � � أن االل�� � ح��

ا - ��
�
ملزمة قانون

� اتفاق�ة الحواجز الفن�ة أمام التجارة لمنظمة التجارة العالم�ة المتعلقة بتط��ر اللوائح الفن�ة.
الواردة ��

� العام والخاص. �مثل النظام االقتصادي  � القطاع�� ا�ة ب�� الوحدة 8: الب��ة التحت�ة للجودة كنظام مرن لل��
� العام والخاص. � القطاع�� ا�ة ب�� ا يركز ع� أ�عاد ال��

�
ا مرن للب��ة التحت�ة للجودة نظام�

الوحدة 9: أدوات ال�شخ�ص. تعتمد أداة ال�شخ�ص ال��ــــع وأداة ال�شخ�ص الشامل ع� مفهوم كتل البناء 
 �

� أر�ــع ر�ائز لوصف خدمة محددة للب��ة التحت�ة للجودة. ح�ث �مكن عرض نتائج ال�شخ�ص ��
المرت�ة ��

� �معلومات عال�ة المستوى  ش�ل راداري (الش�ل 1.8). و�زود تطبيق أداة ال�شخ�ص ال��ــــع المستخدم��
ا �شأن ما  عن قدرة نظام الب��ة التح�ة للجودة ل�لد ما، و�اإلضافة إ� تقي�م الطلب ال��ــــع، فإنه �قدم توجيه�

ا. وع تط��ر الب��ة التحت�ة للجودة مف�د� إذا �ان إعداد وتنف�ذ م��
اوح  ت��  � ال�� الدرجات  من  مجموعة  إ�  إجا�اتها  تؤدي  أسئلة  من  ال��ــــع  ال�شخ�ص  أداة  وتتكون 
هذە  استخدام  و�مكن   .4 إ�  صفر  من  ا  أ�ض� اوح  ت�� �ل�ة  درجة  لتقدم  رتب 

ُ
ت ثم   ،4 إ�  صفر  من 

للجودة  التحت�ة  الب��ة  خدمات  لحالة  موجز  لتوضيح  راداري  تخط���  ش�ل  إلعداد  الدرجات 
� أر�عة مست��ات للتطبيق:

� الوحدة 9. ثم تصنف الدرجات ��
(الش�ل 1.8)، �ما ناقشنا ��

صفر-1.0: غ�اب التطبيق، أو انخفاض مستواە، و�التا�� �جب ع� الدولة تط��ر العنا� المالئمة لنظام • 
الب��ة التحت�ة للجودة من الصفر.

، معمول �ه، �حتاج إ� ال�ث�� من التط��ر الجوهري.•  1.1-2.0: وجود نظام أو��
2.1-3.0: وجود نظام ج�د، معمول �ه، ول�نه �حتاج إ� م��د من التط��ر.• 
3.1-4.0: يوجد نظام ج�د، معمول �ه، مع عدم الحاجة إ� تط��ر جوهري، ول�ن الص�انة مهمة.• 

الش�ل 1.8 
عينة رسم تخط��� راداري ولقطة للنظام االقتصادي للب��ة التحت�ة للجودة إلحدى الدول
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ا.  � صورة جدول �حسب الدرجات و�رسم األش�ال الرادار�ة تلقائ��
و�مكن تطبيق أداة ال�شخ�ص ال��ــــع ��

 � ا ع� جمع المعلومات من أجل أداة ال�شخ�ص ال��ــــع خالل أسب�ع أو أسبوع�� و�جب أن �كون الخب�� قادر�
. و�جب أن �كون  � من المجتمع المح�� ط أن �حصل ع� الدعم ال�امل من أشخاص مطلع�� � الموقع، ���

��
ا ع� استخدام هذە النتائج لتص��ف النظام االقتصادي للب��ة التحت�ة للجودة ع� أنه  ا أ�ض� هذا الخب�� قادر�
ته ومعرفته. ا ع� خ�� ا ل�ل النتائج القائمة أساس� ا نوع�� ، أو متقدم، أو ناضج، مما يتطلب تقي�م� ، أو أسا�� أو��

ق�ل  للجودة  التحت�ة  للب��ة  االقتصادي  النظام  تقي�م  ال��ــــع ع�  ال�شخ�ص  أداة  استخدام  �قت�  وال 
� الب��ة التحت�ة 

ا �أداة مراق�ة وتقي�م إلظهار التطور المستمر �� � أي تدخل؛ إذ �مكن استخدامه أ�ض�
التفك�� ��

� �التقدم المحقق (أو عدمه)  للجودة، أو العكس. و�ــهذە الط��قة �مكن إخطار واض�� الس�اسات والممارس��
�سهولة، مما �مكن أن يؤدي إ� رد فعل مناسب ع� المستوى الس�ا�� أو من جانب المنظمة المعن�ة.

للجودة،  التحت�ة  الب��ة  لتقي�م مختلف عنا�  الشاملة ع� منهج�ة تفص�ل�ة  ال�شخ�ص  أداة  وتحتوي 
اف بها (مقار�ة  ح�ث تقوم ع� أر�ــع ر�ائز ت�ناول ب�ئة الب��ة التحت�ة للجودة، ومؤسساتها وخدماتها، واالع��

: شاملة) �ما ���

� والمؤس��• 
ة 1: اإلطار القانو�� � الرك��

ة 2: اإلدارة والب��ة التحت�ة•  � الرك��
ة 3: تقد�م الخدمات وال�فاءة الفن�ة•  � الرك��
اف•  ة 4: العالقات الخارج�ة واالع�� � الرك��

� عنا� النظام 
� �جب أن تكون موجودة �� تنقسم �ل من هذە الر�ائز األر�ــع إ� عدد من المكونات ال��

ام �الممارسات الدول�ة الج�دة. و�مكن أن تكون  � االقتصادي للب��ة التحت�ة للجودة للعمل �صورة مث�، واالل��
ا �عض  �عض مكونات عنا� النظام االقتصادي للب��ة التحت�ة للجودة م�شابهة مع �عضها، ول�ن هناك أ�ض�
االختالفات المهمة، �ح�ث �ختلف عدد المكونات المخصصة ل�ل عن� من عنا� النظام االقتصادي للب��ة 
تخط���  إلعداد ش�ل  المعلومات  نفس  استخدام  و�مكن  المختلفة.  المتطل�ات  ع�  بناًء  للجودة  التحت�ة 

راداري.
الذي  العميق،  التقي�م  ف�عد  �التفص�ل.  للجودة  التحت�ة  الب��ة  تقي�م خدمات  ك�ف�ة   9 الوحدة  وتصف 
� الموقع عادة، �مكن تحد�د درجة ل�ل من هذە المكونات، و�مكن عرضها 

�ستغرق ثالثة أسابيع من الخب�� ��
ام. و�ؤدي هذا إ� إعداد  � ا �أر�عة ألوان مختلفة، ح�ث �ش�� �ل منها مثً� إ� مستوى التطبيق أو االل�� ب�ان��
� رف��� المستوى، الذين قد ال يتمتعون  “ �مكن لواض�� الس�اسات والمسؤول�� �

صورة ع� ش�ل ”عرض ب�ا��
�فهم تفص��� لعنا� النظام االقتصادي للب��ة التحت�ة للجودة، فهمه �سهولة.

الوحدة 10: ك�ف�ة اإلصالح: التدخالت والمناهج. تغ�� هذە الوحدة ثالثة مجاالت رئ�سة:

�ــــع. تتمثل نقطة ال�دا�ة لإلصالح الفعال للنظام االقتصادي للب��ة التحت�ة للجودة •  مجال الس�اسة وال���
ش 

َ
� ش�ل س�اسة جودة وطن�ة �مكن وصف خصائصها. و�عد ذلك يناق

� تط��ر س�اسة حكوم�ة شاملة ��
��

 ، المؤس�� و�طارە  �ه،  المتصل  �ــــع  وال��� للجودة،  التحت�ة  للب��ة  االقتصادي  النظام  إصالح  �التفص�ل 
ات�ج�ة والتدر�ب المناسب للجهة الفن�ة. وكذلك المعلومات اإلس��

� األجزاء الفرع�ة • 
النظام االقتصادي للب��ة التحت�ة للجودة. يناقش وضع مواصفات التنافس�ة �التفص�ل ��

العالم�ة،  الق�مة  وسالسل  والخاصة،  العامة  �المواصفات  ام  � واالل�� الجد�دة،  �المواصفات  الخاصة 
ولوج�ا  الم�� نظم  تق��ة  طرق  تفص�ل  يتم  وكذلك  الس�اسات.  واض��  تهم  أن  �مكن   � ال�� والمجاالت 
ا، �غ�� هذا القسم ا�ساق نظام اللوائح الفن�ة مع  � واالعتماد، ووضع ودعم خدمات تقي�م المطا�قة. وأخ��
الممارسات العالم�ة الج�دة، �اإلضافة إ� �س��ة خالفات المصالح داخل النظام االقتصادي للب��ة التحت�ة 

للجودة.
� الذي �مكن أن تحدثه سالسل الق�مة العالم�ة واالس�ثمار •  الب�ئة الخارج�ة. �درس هذا القسم األثر اإل�جا��

ا األثر المحتمل لهذا النظام ع� االبت�ار الذي  � نظام الب��ة التحت�ة للجودة. و�ناقش أ�ض�
� الم�ا�� �� األجن��

ا للتنم�ة والتنافس�ة الصناع�ة. �عت�� دافع�
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لنجاحه.  ا  حي��� ا  أمر� وع  الم�� و�دارة  إعداد  �عت��  للجودة.  التحت�ة  الب��ة  إصالح  تحد�ات   :11 الوحدة 
للجودة،  التحت�ة  للب��ة  االقتصادي  النظام  الج�دة إلصالحات  الممارسات  �التفص�ل  الوحدة  وتناقش هذە 
النظام  ات�ج�ة لدعم تط��ر  ا للمناهج اإلس�� ا توجيه� مما �فرض تحد�ات ف��دة �جب مراعاتها. وتقدم أ�ض�

� ع� المؤسسات. ك�� االقتصادي للب��ة التحت�ة للجودة، مع ال��
إ�  وعات  الم�� تحتاج  وأثرها.  للجودة  التحت�ة  الب��ة  إصالحات  أداء  والتقي�م:  المراق�ة   :12 الوحدة 
� تحقيق أهدافها. وعادة ما �قاس التقدم من خالل أطر منطق�ة توضع 

المراق�ة المستمرة لتحد�د التقدم ��
 �

وع - مع إجراء تجارب مفردة �� وع، وهناك مناقشة لمثال ع� ذلك. و�عت�� تقي�م الم�� ق�ل �دا�ة الم��
إذا �ان  � س�اق أوسع، ولتحد�د ما 

وع �� نتائج الم�� ا لتحد�د  أ�ض� ا  ا مهم� أمر�  - المراق�ة  صورة تختلف عن 
وعات المستق�ل�ة، وتناقش نماذج التقي�م  ، �ح�ث �مكن ا��ساب معرفة تف�د الم�� � �اء التط��ر فاعل�� ��

المختلفة �التفص�ل.

الملحوظات
وشهادات . 1 الشهادات،  وتقار�ر  االخت�ارات،  تقار�ر  المعايرة،  الوطن�ة،  المواصفات  مثل  أش�اء  للجودة  التحت�ة  للب��ة  االقتصادي  النظام  ”منظمات“  تقدم 

االعتماد. و�ستخدم ”خدمات الب��ة التحت�ة للجودة“ �مصطلح جما�� لإلشارة إ� لنتائج منظمات الب��ة التحت�ة للجودة هذە.
ور�ة. . 2 وط المس�قة ال�� تعت�� نظ��ة التغي�� منهج�ة خاصة للتخط�ط والمشاركة والتقي�م، ح�ث تحدد األهداف ط��لة األجل، ثم تصور الخلف�ة لتحد�د ال��

. ولالطالع ع� مناقشة تفص�ل�ة لنظ��ة  � توضح عمل�ة التغ�� � صورة سلسلة من النماذج ال��
“ فهو ط��قة لعرض ”النموذج المناسب“ �� �

أما ”اإلطار المنط��
التغي�� واألطر المنطق�ة، انظر الوحدة 12: المراق�ة والتقي�م: أداء وأثر إصالحات الب��ة التحت�ة للجودة.
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المقدمة

الرافدين،  و�الد  القد�مة  م�   �
حضار�� من  ا  �دء�  ، � السن�� آالف  إ�  ولوج�ا  الم�� مواصفات  وجود  يرجع 

األوزان  إدارات  معظم  وتأسست  قرون،  إ�  الصنا��  العالم   �
�� والمقاي�س  األوزان  إدارات  ظهور  و�رجع 

�ن. � مطلع القرن الع��
� الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ��

والمقاي�س ��
� الدول الصناع�ة، منها ع� س��ل المثال، المعهد 

�ن �� � أوائل القرن الع��
وتأسست جهات التقي�س ��

� عام 1916، والمعهد 
�� (ANSI) عام 1901، والمعهد األم���� للمواصفات القوم�ة �

� للمواصفات ��
�طا�� ال��

الدول  1921، وت�عتها  � عام 
�� (JISC) ال�ا�ان�ة المقاي�س الصناع�ة  1917، ولجنة  � عام 

للتقي�س ��  �
األلما��

� أعقاب الحرب العالم�ة الثان�ة مع ان�شار التص�يع 
� تأس�س جهات تقي�س ��

منخفضة ومتوسطة الدخل ��
وأص�حت المواصفات واالخت�ار ومنح الشهادات عنا� مطل��ة، ل�ّن االعتماد ُ�عّد ممارسة متأخرة، �دأت 

ت من هذە الدول إ� جميع دول العالم. ال�ا ونيوزلندا �عد الحرب العالم�ة الثان�ة وان��� � أس��
��

� العد�د من الدول وضع عنا� الب��ة التحت�ة للجودة �ش�ل أسا�� دون ت�سيق مما أدى إ� وجود 
تم ��

ا �ذلك، أص�حت منظمات الب��ة التحت�ة للجودة راض�ة عن أدائها 
�
� توف�� الخدمة. إلحاق

تداخل وفجوات ��
ت��ات.  � هذە ال��

افها الح�ي ع� �شاط التقي�س. ل�ن لم �عد �اإلم�ان االستمرار �� ولم �سع إ� تط��ر إ��
وشعرت العد�د من الدول �الحاجة لتقي�م الب��ة التحت�ة للجودة الخاصة بها �ش�ل شامل؛ و�عادة تصم�مه 
لي�سم �الفعال�ة وال�فاءة؛ ودعم إنتاج�ة الصناعة المحل�ة واالبت�ار والقدرة التنافس�ة؛ ولدعم تنف�ذ ضوا�ط 

الصحة والسالمة والب�ئة ح�� ت�سم �الفعال�ة وال�فاءة للدولة ومواطنيها.

لماذا تحتاج الدول إ� تط��ر ب��ة تحت�ة كفؤة وفعالة للجودة 2.1

� حال عدم وجود نظام ب��ة تحت�ة للجودة كفؤ وفعال، تع��ز القدرة اإلنتاج�ة؛ وتنف�ذ اللوائح 
قد �صُعب ��

ا لحما�ة المستهلك ولسالمة الس�ان والحيوانات والن�اتات والب�ئة  الفن�ة �ش�ل سل�م (�اعت�ارها عامً� مهم�
� األسواق العالم�ة، ثم انعكس 

وصحتها)؛ واالبت�ار بنجاح، و�التا�� تصبح الدولة أقل قدرة ع� المنافسة ��
ذلك إ� تحد�ات تواجهها الدولة مثل االفتقار إ� التنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة.

2
أهم�ة إصالح الب��ة التحت�ة للجودة

وتقي�م االحت�اجات
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� الحو�مة الرش�دة 2.1.1
دور الب��ة التحت�ة للجودة ��

�ش�ل الحو�مة الرش�دة ظروف إطار عمل ال�لد من أجل اقتصادها ومواطنيها. و�شمل هذە الظروف المهام 
�ع�ة المرت�طة به�ا�ل تنظ�م�ة مناس�ة. وتهدف إ� إرساء النظام االقتصادي االجتما�� الذي �مكن أن  ال���

�شمل الجميع. ومن ثم فإن الحو�مة الرش�دة عامل حيوي لتخف�ض الفقر ولدعم التنم�ة االقتصاد�ة.
� صناعة القرار 

ام حقوق اإل�سان، (ب) المشاركة العامة �� و�شمل متطل�ات الحو�مة الرش�دة: (أ) اح��
� بوجود قضاء مستقل وشفاف و�م�ان�ة الت�بؤ بتوجيهات الدولة، (د)  ، (ج) س�ادة القانون الذي يتم�� الس�ا��
نظام اقتصادي اجتما�� صديق للسوق، (هـ) توجه مجهودات الدولة نحو التنم�ة، تقودها س�اسات حكوم�ة 

ا، لم�افحة الفساد وتقد�م الخدمات العامة ال�فؤة. ا واجتماع�� ا واقتصاد�� من أجل التنم�ة المستدامة ب�ئ��
م �االتفاق�ات الدول�ة؛ وتدعم التنم�ة االقتصاد�ة االجتماع�ة لل�الد؛  � � تل�� وتعت�� الب��ة التحت�ة للجودة ال��
وتدعم تطبيق اللوائح الفن�ة لحما�ة المستهلك وسالمة وصحة الس�ان والحيوان والن�ات؛ وتقدم الخدمات 
ا من نظام  ا حي��� ا من االقتصاد، قدر� � ا كب�� � تكّون جزء� ة والمتوسطة ال�� وعات الصغ�� الممكنة لقطاع الم��

الحو�مة الرش�دة – الواجب ع� الدولة ت�نيها (ش�ل 2.1).

الش�ل 2.1 
الب��ة التحت�ة مسؤول�ات الحكومة: مست��ات العمل

المستوى العام

وط اإلطار: تضع الحكومة ��
�ــــع اللوائح الفن�ة•  ���
تطبيق اإلجراءات• 
اف•  عمل�ة المراجعة واإل��

� إلعادة االستخدام.
� �المقاي�س م�س�خ ب�ذن من PTB؛ ومطلوب إذن إضا�� � االتحادي المع��

� األلما��
�ا�� � المصدر: PTB 2007 ©. المعهد الف��

ات ملحوظة: PIPM = المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س؛ CAC = لجنة دستور األغذ�ة؛ IEC = اللجنة ال�هروفن�ة الدول�ة؛ ILAC = المنظمة الدول�ة العتماد المخت��
ISO = المنظمة الدول�ة للتقي�س؛ QI = الب��ة التحت�ة للجودة؛ WTO = منظمة التجارة العالم�ة.

المستوى األوسط

: تعزز الحكومة ما ���
تط��ر قدرات الدولة • 

� الب��ة التحت�ة 
��

للجودة (المقاي�س، 
والمواصفات، 

واالعتماد).
تقد�م التدر�ب األسا�� • 

والمستمر لألفراد.
ش��ات ألصحاب • 

المصلحة العامة 
والخاصة للب��ة التحت�ة 

للجودة.

المستوى األوسط

: تعزز الحكومة ما ���
مشاركة أصحاب • 

 �
المصلحة الوطن�ة ��
المنظمات الدول�ة 
 ، آيزو، وآي إي ��

ولجنة دستور األغذ�ة 
والمكتب الدو�� لألوزان 

والمقاي�س والمنظمة 
الدول�ة العتماد 

ات وما إ� ذلك المخت��
 تطبيق اتفاق�ات • 

منظمة التجارة العالم�ة.
تطبيق اتفاق�ات التجارة 

اف  اإلقل�م�ة؛ واالع��
المت�ادل �الب��ة التحت�ة 

للجودة �التوقيع ع� 
االتفاق�ات ذات العالقة.

�
دو��وط��

المستوى العام

تحقق الحكومة الشفاف�ة من خالل:
 •. �

توف�� المعلومات ع� المستوى الجز��
 •  . � �ات والمستهل��� مشاركة ال��
 •. � � والمستهل��� �شجيع جمع�ات المصنع��

حما�ة الصحة 
والمستهلك 

والب�ئة

تع��ز التجارة 
وتنافس�ة القطاع 

الخاص

� التنافس�ة والنفاذ إ� األسواق 2.1.2 � تحس��
دور الب��ة التحت�ة للجودة ��

� االقتصاد المعولم طوال العقود الثالثة الماض�ة، فأصبح التصدير إ� السوق 
ت طب�عة المشاركة �� تغ��

ا�دة. و�تضمن ال�حث والتط��ر، والتصم�م، واإلنتاج، وال�س��ق، والمب�عات  � ا �صورة م�� العالم�ة معقد�
ا. سلسلة من العالقات التعاقد�ة الم�شا�كة حال��
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� معظم أجزاء هذە السلسة، ُ�ستخدم المواصفات وُتطبق لتقل�ل ت�ال�ف الصفقات وضمان إم�ان�ة 
و��

�ات الرائدة ع� جودة السلع المَنتجة ع�� هذە  � األجزاء النموذج�ة، مما يرفع من س�طرة ال�� الت�ادل ب��
�ضمن  الذي  المطا�قة،  تقي�م  (من خالل  بها  ام  � واالل�� المواصفات  وقد ظهرت   .(2011  � (راس�� السلسلة 
والحصول ع�  التنافس�ة  ة  � الم�� لتحقيق  للموردين  الرئ�سة  الدوافع  �أحد  كفاءته)  واالعتماد  ولوج�ا  الم��

نص�ب من السوق.

النفاذ إ� األسواق العالم�ة
كة للتجارة العالم�ة، ح�ث تقدم المواصفات الدول�ة واإلقل�م�ة لغة فن�ة  أص�حت المواصفات اللغة المش��
األدوات  المواصفات  تمثل هذە  ا،  ال�شطة عالم�� ف�ال�س�ة لألعمال  العالم،  � ع��  التجار��� �اء  لل�� كة  مش��
ا تطابق جودة المنتجات  . و�� تضمن أ�ض� � �اء وموردي األعمال المحتمل�� األساس�ة لتقي�م مدى مالءمة ��
�ات الصناع�ة  والخدمات. إذ أظهرت نتائج دراسات المنافع االقتصاد�ة لتوح�د المواصفات أن %84 من ال��
� ألمان�ا مثً� �ستخدم المواصفات األورو��ة والدول�ة للوصول إ� األسواق العالم�ة. ومن الواضح أنه ال 

��
ولوج�ا الذي  ا للجودة، �شمل الم�� � وجود نظام ب��ة تحت�ة متطور جد�

ام بهذە المواصفات إال �� � �مكن االل��
ا. ف �ه دول�� يرجع إ� النظام الدو�� للوحدات (SI) واالعتماد المع��

� أنها �ساعد ع� خفض حواجز التجارة 
و�تمثل أحد أس�اب األهم�ة العامة مواصفات �ال�س�ة للتجارة ��

� اتفاق�ة الحواجز الفن�ة لتجارة لمنظمة التجارة العالم�ة، 
غ�� الجمرك�ة، و�التا�� دعم التجارة الدول�ة، ف��

تقل�ل  مع  وطن�ة  �مواصفات  الدول�ة  المواصفات   � ب�ب�� األعضاء  الدول  م  � تل�� (أ)   : ��� �ما  ذلك   � تقن�� يتم 
كز اللوائح الفن�ة ع� المواصفات الدول�ة. وتطلب مفاه�م مماثلة  التعد�ل �قدر اإلم�ان، و(ب) �جب أن ت��
ها  � المواصفات اإلقل�م�ة �مجرد ��� � العد�د من اتفاق�ات التجارة اإلقل�م�ة، و�جب تب��

من الدول األعضاء ��
مع سحب أ�ة مواصفات وطن�ة ذات مجال مماثل.

ض�ط سالسل الق�مة العالم�ة
العالم�ة (GVCs) قرارات مهمة تتعلق �ك�ف�ة تنظ�م اإلنتاج،  الق�مة  � سالسل 

الرائدة �� وعات  تتخذ الم��
وط المشاركة، مثل عدد مرات �سل�م المنتجات، والسعر، وال�م�ة  ومن �شارك ف�ه، وك�ف �شارك (أي ��
وط من خالل المواصفات وتطب�قها. و�� ال تطلب  كة الرائدة هذە ال�� والمتطل�ات األخرى). وتفرض ال��
ام ع��  � ا، لضمان االل�� ة أ�ض� هذا من موردي الدرجة األو� فحسب، �ل ومن موردي الدرجة الثان�ة األخ��

.(2000 � سلسلة الق�مة (همفري وشمي��
ام �مجموعة من المتطل�ات الفن�ة، المتضمنة  � � سالسل الق�مة العالم�ة �االل��

ومن ثم ترت�ط المشاركة ��
ام  � االل�� و�ش��  والعمل�ات.  المنتجات  من   �ً� وتغ��  الفن�ة،  واللوائح  االخت�ار�ة  المواصفات  من  �ل   �

��
ولوج�ا) �مواصفات المنتجات  الواضح (مثل التفت�ش، واالخت�ار، ومنح الشهادات المدعمة �االعتماد، والم��
�ن إ� قدرة الموردين ع� طول سلسلة الق�مة، ف�دون إظهار هذا  وعات الرائدة والمش�� والعمل�ات للم��
� هذە السالسل محدودة. وتعت�� الب��ة التحت�ة للجودة الفعالة وال�فؤة، 

ام، تصبح فرص المشاركة �� � االل��
ام الواضح. � ا إلث�ات مثل هذا االل�� ا مس�ق� ط� ا، �� ا عالم�� ف بها ج�د� المع��

تقل�ل الت�ال�ف: المواصفات
� تظهر من خالل خدمات الب��ة التحت�ة للجودة الجديرة �الثقة  �مكن أن �ساعد المواصفات وتطب�قها - وال��
اء واإلنتاج والمب�عات إ� ال�حث والتط��ر  � �ل مجاالت األعمال - من ال��

�ات ع� خفض الت�ال�ف �� - ال��
وضمان الجودة، وحما�ة الب�ئة والصحة والسالمة المهن�ة - �الطرق التال�ة:

� المقاي�س �أساس لم��د من التط��ر.• 
�مكن لل�حث والتط��ر استغالل المعرفة األساس�ة المتضمنة ��

�مكن أن �ساعد المواصفات ع� ترش�د اإلنتاج ودعم ال�فاءة.• 
�عزز التقي�س الموحد أو المتطابق، مما يؤدي إ� خفض ت�ال�ف المعامالت.• 
� األسواق.• 

ا �� � الطلب، وتكون أ��� رواج�
ة �� تح�� المنتجات والنظم المتطا�قة ب��ادة كب��

� العالقات �ال��ائن.•  تحسن المواصفات من الجودة الالزمة لتحس��
ا.•  � تدعم ثقة ال��ون، �ل وتقلل المخاطر أ�ض� تضمن المواصفات السالمة ال��
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الفن�ة  اللوائح  �شك�ل هذە   �
�� �ساعد  أن  �ات  ال�� تخول  المواصفات،  تط��ر   �

�� الفعالة  المشاركة  إن 
� نفس الوقت، تح�� اعت�ارات السالمة مثل حما�ة الب�ئة 

�ما �عكس مصالحها الخاصة �صورة أفضل. و��
المواصفات تحقق  � عمل�ة تط��ر 

المشاركة �� الالزم. وكذلك فإن  �االهتمام  المهن�ة  والمستهلك والصحة 
ولذلك   . � المحتمل��  � المنافس�� ومع  �ل  األخرى،  المجاالت   �

��  � المتخصص�� مع  الم�ا��  االتصال  �ات  لل��
� �ش�ل عمل�ات ال�حث  �ات مع الجهات ال�� فة، و�ن تعاون ال�� �ات معرفة جد�دة مس��� تك�سب هذە ال��

ها. والتط��ر �ساعدها ع� إدخال تقن�ات جد�دة إ� األسواق ق�ل غ��

ولوج�ا تقل�ل الت�ال�ف: الم��
�مكن أن �كون للق�اسات السل�مة أثر كب�� ع� األعمال، و�مكن أن تؤدي إ� تخف�ض الت�ال�ف، �ما يَتضح 

من األمثلة التال�ة:

� �درجة •  . ولذلك �ستطيع ق�اس حجم غاز ال�سخ�� � ا للعد�د من المصنع�� تمثل الطاقة عن� ت�لفة رئ�س�
كة، �ان �مكن دفعها مقا�ل القراءات المرتفعة غ�� الدق�قة. ة لل�� ة من الدقة توف�� م�الغ نقد�ة كب�� كب��

تضمن الق�اسات الدق�قة لقراءة الوقت ودرجة الحرارة خالل المعالجة الحرار�ة للمواد المتخصصة أن • 
تجرى المعالجة الحرار�ة �صورة مث�، مما �قلل �م�ة المواد غ�� المطا�قة �عد المعالجة.

� الت�امل السلس • 
� المنتج النها��

� تقدم إ� المصنع التا�� إلدخالها �� تضمن الق�اسات الدق�قة لألجزاء ال��
� أن الق�اسات غ�� الدق�قة �مكن أن تؤدي إ� إنتاج أجزاء غ�� مناس�ة. � ح��

لألجزاء المختلفة، ��
� الدوالرات •  �مكن أن توفر الق�اسات األ��� دقة ل�م�ة األسمدة ل�ل مساحة أرض�ة للمجتمع الزرا�� مالي��

ا. �ل عام، مقارنة بت�ال�ف استخدام ال�ث�� منها، مما يؤدي إ� تخف�ف الضغط ع� الب�ئة أ�ض�

� ال تط�قها، ح�ث تقلل  �ات ال�� ة عن ال�� � � تطبق ممارسات ق�اس سل�مة �م�� �ات ال�� ولذلك تتمتع ال��
ة من إنتاج أجزاء أو منتجات غ�� مطا�قة، مما �قلل ت�ال�ف اإلنتاج ال�ل�ة. � هذە الم��

تلب�ة توقعات المستهلك وحقوقه
تؤثر المواصفات وتطب�قها ع� ح�اة �ل فرد. وهناك قائمة ال ح� لها من األمثلة، من إم�ان�ة استخدام 
� الهواتف  � الخارج، وضمان أال �كون للعب األطفال حواف حادة �مكن أن تؤذيهم، وتمك��

�طاقة الم�ف ��
�ات  اء إطارات جد�دة تناسب المرك�ات. ح�ث تطبق ال�� الخل��ة من االتصال �الش��ات ع�� العالم، إ� ��

هذە المقاي�س ع�� العالم لضمان تلب�ة المنتجات والخدمات للتوقعات.
ە إذا لم تتحقق التوقعات - أحد الحقوق  � ع� المعلومات السل�مة - وتغي�� � االخت�ار المب��

إن الحق ��
� (أونكتاد  2016)، ح�ث �ساعد المنتجات  � توجيهات األمم المتحدة لحما�ة المستهل���

األساس�ة �ما جاء ��
� هذا العالم الذي �ع�� أهم�ة 

� ر�� المستهلك، و�� � تطبق المواصفات بوض�ح ع� تحس�� والخدمات ال��
ا لعدة أس�اب: ا أساس�� ا عمل�� ا�دة لرأي المستهلك، أصبح هذا مطل�� � م��

جوانب •  وتغط�ة  المنتج،  سالمة  ضمان   �
�� ا  رئ�س� ا  دور� وتطب�قها  المواصفات  تؤدي  المنتجات:  سالمة 

� حالة فشلها، ومدونات سلوك معالجة 
مثل متطل�ات سالمة المنتجات، و�جراءات سحب المنتجات ��

� والعجزة، و�رشادات  الش�اوى والمنازعات، وسالمة الغذاء وأمنه، وسالمة األطفال، ومتطل�ات المسن��
� للموردين. منتجات المستهل���

اجع: •  � السوق لم ي��
ها �� ا، ول�ن تأث�� ا حديث� ضمان جودة المنتجات: ل�ست عالمات ترخ�ص المنتجات أمر�

المنتجات، و��  أغ�   �
�� فيها  الموثوق  المنتجات  ي�حثون عن عالمات شهادات  المستهل�ون  يزال  فما 

� ال �ستط�عون معرفة جودتها الحق�قة �سهولة. المنتجات ال��
للتقي�س •  الدول�ة  المنظمة  طورت  ح�ث  الخدمات،  ع�  ء  �

ال�� نفس  ينطبق  الخدمات:  جودة  ضمان 
مواصفات  تط��ر   ،76  �� إي  اآليزو�آي  دل�ل  الخدمات:  مواصفات  لمطوري  دل�ً�  ت  و��� (اآليزو) 

� (اآليزو�آي إي �� 2008). الخدمات - توص�ات لمعالجة مشا�ل المستهل���
� مجاالت مثل التعامل مع • 

: �ساعد المواصفات العامة والخاصة المجتمعات �� التوج�ه والدعم المجتم��
ال�وارث الطب�ع�ة والح�اة �ط��قة مستدامة، أو توف�� التوج�ه للمسؤول�ة االجتماع�ة.
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مسؤول�اتها  �عض  لممارسة  والمستهلك  للجودة  التحت�ة  الب��ة   � ب�� العالقة   �
�� أ�ضا  الدولة  وتتدخل 

الرئ�سة، وال سّ�ما حما�ة س�ان ال�الد، والن�ات والحيوان والب�ئة. وتدخل العد�د من المواصفات المذكورة 
� تط�قها  � اللوائح الفن�ة و�جراءات الصحة العامة والصحة الن�ات�ة ال��

� يهتم بها المستهل�ون، �� ا، وال�� سلف�
ا �ف�د المستهلك. ا قانون�� ام� � ا �ال�س�ة للمورد، ول�نه �صبح ال�� ام بهذە المواصفات خ�ار� � الدولة. وال �عد االل��
ام �المواصفات المناس�ة  � إضافة إ� نقل المعلومات عن جودة المنتجات ومواصفاتها الفن�ة، أصبح االل��
ح�ث  اإلنتاج،  وعمل�ات  المنتج  من  ل�ل  والب�ئ�ة  االجتماع�ة  المواصفات  لتلب�ة  ا�دة  � م�� �صورة  ا  مطل���
وأص�حت  والب�ئ�ة؛  االجتماع�ة  �األوضاع   - الدخل  مرتفعة  الدول   �

�� خاصة   - االستهال��ة  عة  � ال�� ترت�ط 
مهمة  الب�ئ�ة،  واالستدامة  العمل،  وممارسات  العادلة،  والتجارة  واألخالق،  والسالمة،  الصحة،  مواصفات 
ء من مورديها من المستوى  �

وعات الرائدة لهذە الضغوط، وأص�حت تطلب نفس ال�� ا. واستجا�ت الم�� جد�
� لدى 

� نموذج تنظ�م ذا��
� هذا الصدد، �ستخدم المواصفات المناس�ة ��

� سلسلة الق�مة. و��
األول فما دونه ��

� سالسل الق�مة العالم�ة ع�� سالسل الق�مة الخاصة بها لنقل ممارساتها المسؤولة إ� 
وعات الرائدة �� الم��

ال��ائن والنقاد.
منخفضة  الدول   �

�� ح��  األعمال،  قطاع  منظور  من  وتصوراتهم   � المستهل��� رؤى  أهم�ة  تزا�د  ومع 
 � ومتوسطة الدخل، تزا�د دور المواصفات وتطب�قها الواضح من خالل خدمات الب��ة التحت�ة للجودة. و�ع��
هذا أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل �جب أن تكون أ��� �قظة لضمان أن تكون ب�يتها التحت�ة للجودة 

ا، ح�� تدعم تنميتها االقتصاد�ة االجتماع�ة �اقتدار. ا بها دول��
�
ف كفؤة وفعالة ومع��

� ��� االبت�ار والتكنولوج�ا 2.1.3
دور الب��ة التحت�ة للجودة ��

كة أو دولة  �مكن النظر إ� االبت�ار من أ��� من منظور، فمن جهة �مكن اعت�ار �عض األمور الجد�دة ع� ��
ا (انظر الوحدة 10، القسم  ما - مثل تصم�م أ��� حداثة لمنتج، أو عمل�ة إنتاج جد�دة توفر الت�ال�ف - ابت�ار�
 � رة“: �المنتجات الجد�دة ال�� ا ع� التقن�ات ”المدمِّ 10.10). ومن جهة أخرى، فإن االبت�ار قد ينطبق أ�ض�
للمسجل  ال��ــــع  االختفاء  التقل�د�ة ع� ذلك  األمثلة  الموجودة. و�شمل  المنتجات  اختفاء  �دء  إ�  تؤدي 
ا  ات األفالم عندما دخلت ال�ام�� ط��ل المدة عندما ظهر القرص المضغوط، أو االختفاء بنفس ال�عة ل�ام��

الرقم�ة السوق.

� االبت�ار ودعمه تحف��
ا �انت الحالة، فإن القدرة ع� تطبيق أف�ار �حوث جد�دة ونتائجها �منتجات وأسال�ب وخدمات ابت�ار�ة،  أ��
ا لالبت�ارات، وأن �ساعد ع� تقد�م الحلول  تعت�� حاسمة للقدرة التنافس�ة. و�مكن أن �مثل التقي�س محفز�

للسوق.
تعت��  الموحدة. فمثً�،  ولوج�ا  الم�� المطا�قة، وأسال�ب  الوسائل، ومتطل�ات  المواصفات  �دا�ة، تحدد 
مواصفات االخت�ار ومواصفات المصطلحات مهمة للمجاالت الفن�ة الجد�دة، ولتط��ر المنتجات والخدمات 
المبتكرة، مثل مواصفات الجودة ومواصفات السالمة، ألنها تقدم دل�ً� ع� أن االبت�ار �حتاج إ� �س��قه. 
وهناك خدمات أخرى للب��ة التحت�ة للجودة ع� نفس القدر من األهم�ة، مثل خدمات االخت�ار وشهادات 
منح الثقة (المعتمدة مثً�). ف�دون مقاي�س (ق�اس) دق�قة، �ستح�ل تحد�د الخصائص الحق�ق�ة للمنتجات 

المبتكرة.
ات�ج�ة ل��ادة  �ات االبت�ار�ة التقي�س �معناە الواسع (شامً� تطبيق المقاي�س) �أداة إس�� و�ستخدم ال��
ا  قا�ل�ة منتجاتها لل�س��ق. و�مكن أن يؤدي التقي�س للجوانب المناس�ة لمنتج ابت�اري، و�ظهار ذلك، دور�
 �

ا �� ا مهم� � إعداد المنتج للسوق. وهكذا �مثل تحد�د ك�ف�ة استخدام المقاي�س للحلول االبت�ار�ة جان��
ا �� مهم�

� عمل�ة االبت�ار(آيزو 9551). وال 
كة، فالمواصفات وتطب�قها �حققان الشفاف�ة والثقة �� ات�ج�ة أي �� إس��

وط إطار  ا بتوف�� �� ا مهم� ا دور� � تق�ل االبت�ار، �ل �مكن أن تؤدي الدولة أ�ض� �ات ال�� �قت� األمر ع� ال��
العمل، وكذلك المؤسسات الفن�ة وقطاع التعل�م من خالل �شجيع االبت�ار (انظر الوحدة 10، القسم الفر�� 

.(10.10.3
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اف المت�ادل اتفاق�ات االع��
ة ط��لة: ”�مجرد تفت�ش  � مفهوم مقبول منذ ف��

� نظام الب��ة التحت�ة للجودة تتمثل ��
هناك رؤ�ة مهمة ��

� األ�ام 
� �ل م�ان“. ح�ث ا��سب هذا التصور �عض المصداق�ة ��

واخت�ار ومنح شهادة المنتج، �صبح مقبوً� ��
 ،(IAF) ��ومنتدى االعتماد الدو (ILAC) ات األو� لالعتماد، فعندما تأسست المنظمة الدول�ة العتماد المخت��
التطابق من جانب جهة  ال�عض أن ذلك ممكن. ف�مجرد اعتماد مورد خدمة تقي�م  �ان ذلك ن��جة اعتقاد 
� جميع أنحاء العالم. ول�ن هذا لم يتحقق لعدة 

اف �خدماته �� ف بها هذە المنظمات، �جب االع�� اعتماد تع��
� تحد�د من س�قدم هذە الخدمات 

أس�اب، من ب�نها أن الحكومات ما تزال ترغب أن �كون لها القول الفصل ��
� النها�ة.

، ألن الحكومة ستكون مسؤولة عن نتائج أ�ة أخطاء �� � المجال التنظ���
��

منظمات  ول�ن  ا.  أ�د� تتحقق  ال  وقد  م�ان“،  �ل   �
�� مقبول  ”منتج  فكرة  �عد  تتحقق  لم  ولذلك 

خالل  من  هذا  يتم  ح�ث  الت�سيق.  تحقيق  إ�  �س�  عد�دة  وحكومات  الدول�ة  للجودة  التحت�ة  الب��ة 
نتائج  قبول  ع�  ب�نها  ف�ما  الحكومات  تتفق  إذ  األطراف،  متعددة  أو  ثنائ�ة  اف  اع�� واتفاق�ات  ترت��ات 
من  بها  ف  المع�� الجهات  من  ا  معتمد� الخدمة  مورد  �ان  إذا  تصدرها،   � ال�� الدول  من  المطا�قة  تقي�م 
المعن�ة  الحكومات  تحددها  ثم   ، الدو�� االعتماد  منتدى  أو  ات  المخت�� العتماد  الدو��  التعاون  جهة 

(ش�ل 2.2).

� جهات  � أو متعدد األطراف ب��
ت�ب ثنا�� وهناك احتمال آخر، �الرغم من أنه منخفض المستوى، وهو ال��

تصدرها   � ال�� �الشهادات  الجهات  إحدى  ف  تع�� الحالة،  هذە   �
و�� ذاتها.  الشهادات  منح  أو جهات  االعتماد 

تديرها   � ال�� الدول�ة  الشهادات  وعات منح  بها. وتمثل م�� الخاصة  أنها مساو�ة لشهاداتها  جهة أخرى ع� 
) أو المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة للمعدات ال�ه���ة ومعدات  اللجنة ال�هروتقن�ة الدول�ة (آي إي ��
وعات  � هذە الم��

ف المشاركون �� وعات نمط�ة من هذە الن�ع. ح�ث �ع�� ، م�� ولوج�ا، ع� التوا�� الم��
 �

� �منحونها، و�منحون الشهادات �� ال�� أنها معادلة للشهادات  � �منحها اآلخرون ع�  ال�� �شهادات االخت�ار 
�الدهم بناء ع� تقار�ر اخت�ار الدول األخرى، ح�� إذا �انت الشهادات مطل��ة ألغراض تنظ�م�ة.

الش�ل 2.2 
اف ب�تائج تقي�م المطا�قة عينة لنموذج استخدام االعتماد لالع��

� �سلطة تعي�� سلطة تعي��

جهة االعتماد أ

� �ع��

منح الشهادات وجهات 
ات التفت�ش والمخت��

�عتمد

تقار�ر االخت�ار
تقار�ر التفت�ش

اعتماد منتجات/
أشخاص�خدمات 

أنظمة اإلدارة

جهة االعتماد ب

� �ع��

منح الشهادات وجهات 
ات التفت�ش والمخت��

�عتمد

تقار�ر االخت�ار
تقار�ر التفت�ش

اعتماد منتجات/
أشخاص�خدمات 

أنظمة اإلدارة

اف  اتفاق�ة االع��
 � المت�ادل ب��
حكومٍة وأخرى

اف  اتفاق االع��
المت�ادل 

الطو��

دل�ل اآليزو/ آي إي �� 68، 
اف ب�تائج  ترت��ات لالع��

تقي�م المطا�قة
وقبولها (اآليزو�آي إي �� 

(2002

كة والت�ادل التجارة المش��
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� الب��ة التحت�ة للجودة واألداء االقتصادي 2.1.4 � االرت�اط ب��
ال�حث ال��� ��

وجود  وأظهرت  للجودة،  التحت�ة  والب��ة  للدولة  االقتصادي  األداء   � ب�� العالقة  مختلفة  دراسات  تناولت 
� ع� ذلك: � األداء االقتصادي وكفاءة الب��ة التحت�ة للجودة. ونناقش هنا مثال�� � ب�� ارت�اط إ�جا��

ات االقتصاد�ة الرئ�سة � الب��ة التحت�ة للجودة والمؤ�� االرت�اط ب��
� مؤ�� الب��ة  مؤ�� الب��ة التحت�ة للجودة�الس�ان. أجرى هارمس ل�دتك و دي ماتيو (2011) مقارنة ب��
ولوج�ا، التقي�س ومنح  التحت�ة�الس�ان (QI/POP) - المأخوذ من ب�انات عامة متاحة عن االعتماد، والم��
للمنتدى االقتصادي  العالم�ة  التنافس�ة  اقتصاد�ة مختلفة مثل  تق��ر  ات  55 دولة - ومؤ��  �

الشهادات ��
العال�� (WEF)؛ و��انات البنك الدو�� عن نص�ب الفرد من الناتج المح�� اإلجما�� (GDP)؛ ومؤ�� مدر�ات 
� طوروها  ات ال�� � قررا بوض�ح أن المؤ�� ها. و�الرغم من أن المؤلف�� الفساد لمنظمة الشفاف�ة العالم�ة؛ وغ��

� قدموها تعت�� مهمة. ال �جب أن تعت�� أساس�ة أو نهائ�ة، إال أن النتائج ال��

االقتصادي  للمنتدى  العالم�ة  التنافس�ة  تق��ر  استخدمت   � ال�� العنا�  �شمل  العالم�ة.  التنافس�ة  مؤ�� 
العا��  والتعل�م   ، �

االبتدا�� والتعل�م  والصحة   ، ال��� االقتصادي  واالستقرار  التحت�ة،  الب��ة   : ��� ما  العال�� 
وحجم   ، � الف�� واالستعداد   ، الما�� السوق  وتقدم  العمل،  سوق  وكفاءة  السلع،  سوق  وكفاءة  والتدر�ب، 
� حساب مؤ�� الب��ة التحت�ة/

ا لعدم استخدام أي من هذە العنا� �� السوق، وتقدم األعمال، واالبت�ار. ونظر�
الس�ان، فإن أ�ة عالقة �مكن أن تعت�� عرض�ة.

� أن الدول األ��� تنافس�ة لديها ب��ة تحت�ة 
و�النظر إ� ش�ل 2.3، �مكن مالحظة وجود اتجاە يتمثل ��

ا. وتم�ل هذە العالقة إ� أن تكون خط�ة،  ا، ب�نما الدول األقل تنافس�ة لديها ب��ة أقل تطور� للجودة أ��� تطور�
اوح من المتوسط إ� القوي ق�مته حوا�� 0.7. ومع ذلك، فهناك دول ب�نها اختالفات  مع معامل ارت�اط ي��
� مؤ�� التنافس�ة، ول�ّن لديها مستوى مماثً� من ”مؤ�� الب��ة التحت�ة�الس�ان“، أو العكس (مثل 

ة �� كب��
، وجمهور�ة ال�ش�ك، وكندا، والس��د)، مما �ش�� إ� وجود قدر من  رومان�ا، والوال�ات المتحدة، وش���

� التنافس�ة والب��ة التحت�ة للجودة، عند ق�اسهما لدولة محددة. � �شأن العالقة المطلقة ب�� عدم ال�ق��

� ال�حوث االقتصاد�ة 
ا شائع االستخدام �� � . �عت�� هذا المق�اس مؤ�� نص�ب الفرد من الناتج المح�� اإلجما��

� نص�ب الفرد من الناتج المح�� اإلجما�� و مؤ�� الب��ة التحت�ة/ لعرض مستوى المع�شة. وُتظهر العالقة ب��
مان 0.705 (ش�ل 2.4).  � معتدل إ� قوي، وق�مة معامل ارت�اط سب�� اوح ما ب�� الس�ان وجود ارت�اط ي��
المثال السابق عن  تق��ر   �

التحت�ة للجودة �ما �� وتظل الدول م�الة إ� إظهار رتب مماثلة ألدائها والب��ة 
 � ا. فمثً�، تتمتع الص�� ة أ�ض� التنافس�ة العالم�ة مقا�ل مؤ�� الب��ة التحت�ة�الس�ان. ول�ن هناك اختالفات كب��
� ”مؤ��  ، ول�ن ق�م�� وجمهور�ة الدومي���ان �مستوى مماثل من نص�ب الفرد من الناتج المح�� اإلجما��
ا له تأث��  � � هذە الحالة أن حجم الس�ان المختلف كث��

ا. ومن الواضح �� الب��ة التحت�ة�الس�ان“ مختلفتان تمام�
و�ــــج  ا، ول�ن ال�� � و�ــــج �حجم س�ان مختلف كث�� � وال�� � مجال مماثل، تتمتع الص��

ملحوظ ع� النتائج. و��
. تتمتع �أع� مستوى لنص�ب الفرد من الناتج المح�� اإلجما��

ات  و�س�نتج دراسة هارمس ل�دتك و دي ماتيو (2011) أن إم�ان�ة النقاش حول الق�م المطلقة للمؤ��
المستخدمة قائمة، إال أن األمثلة توضح حاجة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل إ� إقامة ب��ة تحت�ة للجودة 

كة. ح�ث تعتمد  � األسواق المش��
اف القائمة �� � ترت��ات االع��

� هذا الصدد ��
و�تمثل االحتمال األخ�� ��

وتوكوالت واالتفاق�ات المتعلقة �التجارة  � المعاهدات وال��
اف هذە ع� القواعد المتضمنة �� ترت��ات االع��

� مثً� ع� هذە الم�ادئ  � االتحاد األورو��
كة. و�عمل �ل نظام ”الجهات المخطرة“ �� داخل السوق المش��

� إحدى 
� �شمل االعتماد. أي أن المنتج الذي يتم اخت�ارە ومنح شهادة له من ”جهة مخولة“ مناس�ة �� ال��

) �مكن �س��قه  � � (مثل اللوائح الفن�ة لالتحاد األورو�� ام بتوج�ه مع�� � � �االل�� � االتحاد األورو��
الدول األعضاء ��

� أ�ة دول عضو أخرى.
، �دون الحاجة إ� إعادة اخت�ارە �� � � االتحاد األورو��

� �ل الدول األعضاء ��
ا �� قانون��
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� ز�ادة نص�ب الفرد من الناتج المح�� اإلجما�� وتصبح أ��� تنافس�ة 
تكون كفؤة وفعالة إذا �انت ترغب ��

� السوق العالم�ة.
��
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الش�ل 2.4 
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المصدر: هارمس ل�دتك و دي ماتيو 2011
� 55 دولة. 

ولوج�ا، والتقي�س، ومنح الشهادات �� ملحوظات: QI = الب��ة التحت�ة للجودة. �حسب مؤ�� الب��ة التحت�ة�الس�ان من ب�انات متاحة عامة عن االعتماد، والم��
. و�ش�� الخطوط األفق�ة والرأس�ة إ� الق�م الوس�طة لمؤ�� التنافس�ة ومؤ�� الب��ة التحت�ة�الس�ان، ع� التوا��

المصدر: هارمس ل�دتك و دي ماتيو 2011.
ات  � 3 فئات رئ�سة (مؤ��

ات �� ا ومجموعة مناظرة من المؤ�� ملحوظات: QI = الب��ة التحت�ة للجودة. �قدم تق��ر التنافس�ة العالم�ة للمنتدى االقتصادي العال�� إطار�
ا. و�حسب مؤ�� الب��ة التحت�ة�الس�ان من ب�انات عامة متاحة عن االعتماد،  فرع�ة) و12  من مجاالت الس�اسة (أر�ان)، و�غ�� مؤ�� 10-2009 عدد 133 اقتصاد�

. � 55 دولة. و�ش�� الخطوط األفق�ة والرأس�ة إ� الق�م الوس�طة لمؤ�� التنافس�ة ومؤ�� الب��ة التحت�ة�الس�ان، ع� التوا��
ولوج�ا، والتقي�س، ومنح الشهادات �� والم��

الش�ل 2.3 
� تق��ر التنافس�ة العالم�ة 10-2009 ومؤ�� الب��ة التحت�ة�الس�ان، دول مختارة العالقة ب��
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ام �مقاي�س التجارة � � الب��ة التحت�ة للجودة واالل�� االرت�اط ب��
�لفت منظمة األمم المتحدة للتنم�ة الصناع�ة (اليون�دو) معهد دراسات التنم�ة (برايتون، الممل�ة المتحدة) 
 Mee�ng Standards, Winning) األسواق“  وكسب  المواصفات،  ”اس��فاء  �عنوان  دراسة  ب�جراء 
ة  � 2015 (يون�دو 2015). واستخدمت الدراسة األخ��

� 2010. وتكرر هذا الت�ل�ف ودعمه ��
�� (Markets

ام ”�مواصفات  � مقار�ة ثالث�ة األ�عاد لتحد�د قدرات مجموعة من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ع� االل��
ام بها للوصول إ� سوق محددة.  � � ُتعرفها اليون�دو �أنها أي متطل�ات فن�ة �جب ع� المورد االل�� التجارة“، ال��
و�� �شمل المواصفات العامة، والمواصفات الخاصة، واللوائح الفن�ة. و�انت المراحل الثالث المستخدمة 

: � هذە الدراسة �ما ���
��

ال�ا، واالتحاد •  تحل�ل رفض الواردات. تم استخدام ب�انات رفض ورود المنتجات الغذائ�ة الزراع�ة إ� أس��
تواجهها   � ال�� ام  � االل�� لتحد�ات  الرئ�سة  واألس�اب  المدى  لتوضيح  المتحدة  والوال�ات  وال�ا�ان   � األورو��
االقتصادي  األثر  تقدير  وتم  ى.  ال��� األسواق  إ� هذە  التصدير  الدخل عند  الدول منخفضة ومتوسطة 

لعمل�ات الرفض هذە.

�ة لالمتثال •  �ات المش�� ي. قدمت الب�انات المأخوذة من االستقصاء عن ثقة ال�� ام المش�� � � ال��
رادار الثقة ��

ام الدول منخفضة ومتوسطة الدخل لمنتجات  � � أسواق التصدير معلومات �ش�� ع� أداء ال��
�ات �� � ال�� ب��

القرارات  ا التخاذ  ام مهم� � االل�� الدول ع�  � هذە 
�� � التعرف ع� قدرة دول معينة ومنتج�� معينة. و�ان 

� عدد 
اء منها، ول�ن الدراسة استطاعت إجراء دراسات تج����ة �� � �مكن ال�� المتعلقة بتحد�د األما�ن ال��

قل�ل فقط من الدول المختارة.

ام. قدمت ب�انات من مسح للب��ة التحت�ة للجودة رؤ�ة مؤسسات الب��ة •  � أداء الب��ة التحت�ة للجودة واالل��
� الدول المصدرة. وتمت مراجعة الب��ة التحت�ة 

ا) �� ، والخاصة أ�ض� التحت�ة للجودة (العامة �ش�ل أسا��
ام  � � 49 دولة أف��ق�ة وآسي��ة، وتم تحد�د حالة طاقة الب��ة التحت�ة للجودة ع�� 10 وظائف الل��

للجودة ��
الدول �ال�س�ة إ� �عضها، �دً� من تحد�د مستوى ثا�ت.

الدول   �
التحت�ة للجودة �� الب��ة  الب�انات صورة عن أهم�ة  الثالث من  و�جماً�، تقدم هذە المجموعات 

� تم استقصاؤها من أجل أداء التصدير (ش�ل 2.5). منخفضة ومتوسطة الدخل ال��

الش�ل 2.5 
ام �مواصفات التجارة وتحد�اتها � � االل��

ثالثة رؤى ألهم�ة الب��ة التحت�ة للجودة ��

المصدر: يون�دو 2015. ©منظمة األمم المتحدة للتنم�ة الصناع�ة (يون�دو). تم الحصول ع� موافقة اليون�دو إلعادة ��� المحتوى، ير�� طلب إذن يون�دو إلعادة االستخدام.
. � ملحوظة: EU = االتحاد األورو��

ي � االمتثال للمش��
رادار الثقة ��

�ات العالم�ة استقصاء المش��

الجودة وامتثال 
أداء الب��ة التحت�ة 

استقصاء الب��ة 
التحت�ة للجودة

تحل�ل رفض 
اد االست��

األسواق الرئ�سة: 
ال�ا واالتحاد  أس��
� وال�ا�ان  األورو��
والوال�ات المتحدة

تحد�د مستوى 
ام �المقاي�س  � االل��

التجار�ة



ضمان الجودة لتحقيق الوصول إ� األسواق العالم�ة  26 |

� تم مسحها أنها �لها �ان لديها معدالت  ى ال�� وأظهرت ب�انات الرفض من أسواق الواردات األر�ــع ال���
ا �انخفاض مستوى خدمات الب��ة  � رفض واردات مرتفعة من نفس الدول المصدرة. وترت�ط هذە النتائج كث��
�أداء  تتعلق  �ن  المش�� لدى  العوامل  أهم  و�انت  المصدرة.  الدول  � هذە 

�� ق�اسها  تم   � ال�� للجودة  التحت�ة 
سالسل الق�مة، خاصة القضا�ا المتعلقة �السالمة، والجودة، و�م�ان�ة الت�بع، واستقرار العرض. و�انت قوة 
ي  � حددت ك�ف�ة اخت�ار المش�� � العوامل ال�� ام �سالمة الغذاء تح�� �مرت�ة مرتفعة ب�� � الب��ة التحت�ة لالل��

�ن. � الحفاظ ع� مواقعهم داخل سالسل الق�مة للمش��
للدول، وكذلك ك�ف نجح الموردون ��

�ن  � 2015 أن المواصفات الضع�فة ستؤدي إ� انخفاض عدد المش��
ولذلك �ان اس�نتاج دراسة اليون�دو ��

ة محددة. و�تحدد  � ف��
اء �� اء من دولة معينة، وز�ادة احتمال أن تتوقف عالقة ال�� الذين س�ختارون ال��

ام العام والخاص. و�الرغم  � وع والب��ة التحت�ة األوسع لالل�� هذا األداء ��ل من ال�فاءة ع� مستوى الم��
 � من أن هذە الدراسة تركز ع� نطاق األعمال الغذائ�ة الزراع�ة، إال أنها تعت�� أن الب��ة التحت�ة للجودة ال��
� الوصول 

� ترغب �� ور�ة �صفة عامة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل ال�� تتمتع �ال�فاءة والفعال�ة ُتعّد ��
� هذا القطاع.

� الحفاظ عليها وز�ادة نص�بها من السوق ��
لألسواق العالم�ة، و�مجرد وصولها فإنها ترغب ��

تقي�م االحت�اجات 2.2

ا،  � الدولة أو المنطقة أمرا مهم�
�عت�� التوصل إ� فهم واضح لطلب وعرض خدمات الب��ة التحت�ة للجودة ��

وما  مطل��ة،  للجودة  التحت�ة  الب��ة  تط��ر  برامج  �انت  إذا  ما  مثل   - القرارات  التخاذ  الب�انات  يوفر  ألنه 
وري تحد�د االحت�اجات ذات األول��ة ل�ل  النطاق الذي �جب أن تختص �ه. فمن جانب الطلب، من ال��
إما  ا،  � ُجمعت سلف� ال�� المعلومات  �االطالع ع�  ا  أ�ض� ا  والخاص.  و�نصح عمل�� العام   � القطاع�� من عمالء 
�اء التنم�ة؛ أو الجهات الحكوم�ة المسؤولة عن ”إدارة“ موفري الخدمات (مثل المواصفات،  عن ط��ق ��
ولوج�ا). ات أو الم�� ولوج�ا، واالعتماد؛ أو المنظمات غ�� الحكوم�ة (NGOs) (مثل جمع�ات المخت�� والم��

� حد ذاتها، إذ إّن تقي�م الطلب ع� الب��ة التحت�ة 
و�جب ذكر أن الب��ة التحت�ة للجودة ل�ست غا�ة ��

� �عد 
� الدولة المعن�ة. ومن ثم فإنه إما أن �أ��

�ك التنم�ة األوسع �� للجودة �جب أن ي�سق دائما مع تدخل ��
ا مع تقي�مات  � تقوي االقتصاد، أو أن يتحدد الطلب ع� الب��ة التحت�ة للجودة فور�� تحد�د التدخالت ال��
ا أن يركز التدخل ع� تط��ر قدرات  أع� مستوى، ح�ث تعت�� الحالة الثان�ة منهج�ة أ��� كفاءة. و�مكن أ�ض�
� جميع 

� س�اق تقي�م أوسع لوضع الدولة ��
الب��ة التحت�ة للجودة فقط. ول�ن هذا القرار �جب أن يتخذ ��

الحاالت. 
أن  وري  ال�� ومن  للجودة،  التحت�ة  الب��ة  الطلب ع� خدمات  تحد�د   �

�� متداخلة  حقائق  عدة  هناك 
� تقي�م الطلب 

وع، واتخاذ �عض القرارات الم�دئ�ة ق�ل االنطالق �� نحصل ع� صورة �ل�ة عند �دا�ة أي م��
األ��� تفص�ً�،، الذي �مكن أن �كون كث�ف الموارد. و�صفة عامة، �جب أن يرا�� تقي�م الطلب أنواع الطلب 

� المجاالت المنظمة وغ�� المنظمة:
التال�ة ��

ا بتقي�م التطابق (أي المطلوب •  التنم�ة الصناع�ة لألسواق المحل�ة وأسواق الصادرات، والذي يرت�ط غال��
.( � إلرضاء العمالء والسلطات التنظ�م�ة ع� الجانب��

إم�انات التصدير مستق�ً�، مثل النقطة السا�قة.• 
� الصناعة الوطن�ة.• 

ز�ادة اإلنتاج�ة، واالستخدام ال�فء للموارد، وتدع�م االبت�ار ��
� الدولة ف�ما يتعلق �خدمات الب��ة التحت�ة للجودة، �ما فيها ارت�اط اللوائح • 

سالمة وصحة الناس والب�ئة ��
 �

�� الصناعات  تنافس�ة  �دعم  مما  ال��ار،   � التجار��� �اء  �ال�� الخاصة  بتلك  الغذاء  سالمة  ونظم  الفن�ة 
تصدير منتجاتها إ� األسواق المقصودة.

� تح�� �ً� من المستهلك والمورد من خالل الق�اسات •  � الدولة (مثل المعايرة القانون�ة ال��
عدالة التجارة ��

� التجارة).
الدق�قة ��

وال �كتمل تقي�م الطلب ع� خدمات الب��ة التحت�ة للجودة إذا لم تتم مراعاة أساس�ات الب��ة التحت�ة 
� ع� خدمات الب��ة التحت�ة للجودة، فإنه  � أنه إضافة إ� الطلب النابع من المستخدم�� للجودة. وهذا �ع��
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ولوج�ا،  والم�� المواصفات،  أي   - للجودة   التحت�ة  الب��ة  ألساس�ات  الراهن  الوضع  تقي�م  يتم  أن  �جب 
ام �الممارسات الج�دة؟) -  � � نمل�ها ع� أرض الواقع من ح�ث القدرة واالل�� واالعتماد (أي المعط�ات ال��

ا. لتحد�د ما إذا �انت هناك حاجة إ� دعمها أ�ض�

تحد�د القطاعات ذات األول��ة المهمة لنمو الدولة 2.2.1

ات�ج�ات للتنم�ة الصناع�ة، وس�اسات للتصدير،  صاغت العد�د من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل إس��
تط��ر  �جب   � ال�� القطاعات  الس�اسات  هذە  توضح  أن  من  وال�د  ذلك.  وغ��  ال��ف�ة،  للتنم�ة  وس�اسات 
ة، مثل نظم النقل،  � هذە الدول ب��ة تحت�ة كب��

قدراتها ح�� تنمو الدولة. فعادة ما �شمل هذە القطاعات ��
ها. ودائما ما �حتاج تط��ر هذە الب��ة التح�ة إ� خدمات الب��ة التحت�ة للجودة  وتزو�د الم�اە وال�ه��اء، وغ��
المطالب  التحت�ة  الب��ة  تفص�ل هذە  يوضح  ما  تناولها. و�عان  �جب   � ال�� األخرى  المسائل  �ل  من  أ��� 

الخاصة المتعلقة �خدمات الب��ة التحت�ة للجودة. 
ا  أمر� أو تطور�ــها ل�س  إ�شاؤها   � يتع��  � ال�� للجودة  التحت�ة  الب��ة  المتعلقة �خدمات  القرارات  اتخاذ  إن 
� تنص عليها حكومة الدولة ذات  � االعت�ار، ال س�ما المتطل�ات ال��

سهً�، ف�جب وضع العد�د من العوامل ��
ا �عينه ال �ستطيع تلب�ة جميع المتطل�ات المحددة،  وع� الدخل المتوسط أو المنخفض.  من الج�� أن م��
�ك التنم�ة  ات�ج�ة ف�ما يتعلق بتخص�ص الموارد المحدودة ل�� ولذلك �جب اتخاذ �عض القرارات اإلس��
التنم�ة  �اء  التحت�ة للجودة ل�� الب��ة  بناء قدرات  الت�سيق مع برامج  لتحقيق أق� استفادة. وعل�ه، فإن 

اآلخ��ن أمر مهم لوقف ازدواج�ة الجهود �ما أنه س�عود �النفع ع� ال�لد المستف�د.
ا أن تنم�ة القطاعات ذات األول��ة ال �عتمد ع� وضع ب��ة تحت�ة فعالة للجودة فقط  من الواضح أ�ض�
� ذلك الس�اق، 

� وضعها موضع التنف�ذ من أجل نجاح القطاع. و�� � يتع�� ول�نه �عد أحد العوامل العد�دة ال��
تلك  تتعلق  قد  ما.  دولة   �

�� انخراطهم  مستوى  لتحد�د  مختلفة  أسال�ب  المختلفون  التنم�ة  �اء  �� �ملك 
األسال�ب بتط��ر قطاع صنا�� �عينه، وتط��ر المنتجات المعدة للتصدير، وتنف�ذ نظام لوائح فن�ة مناسب 
للجودة  التحت�ة  الب��ة  خدمة  احت�اجات  من  التأ�د  �مكن  األسال�ب،  تلك  تحد�د  �مجرد  ها.  غ�� والعد�د 
� االعت�ار أن إ�شاء الب��ة التحت�ة للجودة 

المصاح�ة لها والتخط�ط لمشار�ــــع التنم�ة المناس�ة. �جب األخذ ��
التحت�ة للجودة  الب��ة  للتنم�ة �مكن أن يؤدي إ� تكرار خدمات   

ً
الب�ئة األ��� شمول�ة  �

النظر �� فقط دون 
� �مكن أن تواجه الفشل عاجً� أم آجً�. المقامة وال��

التنم�ة الصناع�ة للقطاعات المستهدفة
� معظم الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط �حاجة إ� تع��ز جودة منتجاتها وخدماتها، 

إن الصناعات ��
�ة، أو لت�ب�ت 

�
� األسواق المحل

�اإلضافة إ� ز�ادة إنتاجيتها لتصبح أ��� تنافس�ة مع المنتجات المستوردة ��
ة والمتوسطة عادًة إ� عنا�ة خاصة ف�ما يتعلق  � أسواق التصدير. �حتاج قطاع المؤسسات الصغ��

أقدامها ��
� ع� قطاعات �عينها مثل تجارة الجلود، واألغذ�ة، والم�سوجات،  ك�� بهذا الصدد.  قد تقرر الدولة �الفعل ال��

� األسواق العالم�ة.
� أظهرت الدولة فيها أفضل�ة تنافس�ة معروفة �� ها من القطاعات ال�� وغ��

�اء التنم�ة تحد�د فرص التدخل لتط��ر القطاع الخاص وتص��ف العوائق  وع� النق�ض، فقد �قرر ��
 ، � ذلك متطل�ات خدمات الب��ة التحت�ة للجودة ذاتها. وضع البنك الدو��

� تحقيق التنم�ة �ما �� � تحول ب�� ال��
التنم�ة (البنك  المثال، أداة ل�شخ�ص القطاع الخاص للدول، و�� آل�ة فعالة لتحد�د قطاعات  ع� س��ل 

الدو�� 2017).

تنم�ة الصادرات الحال�ة والمستق�ل�ة المحتملة 
ا �السالمة والصحة  � ا كب�� قد تقوم الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بتصدير منتجات ال تو�� اهتمام�
ا، لذلك فإن تع��ز جودة المنتجات و�ظهار  ا منخفض� والجودة إ� األسواق، وهو األمر الذي �در عادة عائد�
ة  � ا، قد �فتح أمامها ال�اب للوصول إ� م��د من األسواق المم�� ام بتلك المواصفات خصوص� � القدرة ع� االل��
ا  ا، دور� ف بها دول�� � �مكن فيها الحصول ع� أسعار أع�، وستلعب خدمات الب��ة التحت�ة للجودة، المع�� ال��
 � � هذا الصدد. و�مكن تحد�د أسواق التصدير ذات األول��ة والقطاعات الصناع�ة المصاح�ة لها وال��

ا �� � كب��
� منها �اختصار.  ح اث�ت�� س�تم تط��رها �عدة طرق، وسوف يتم ��
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المنخفض  الدخل  ذات  الدول   �
�� المحليون  الموردون  �جد  ما  عادة  للدول.  الخاص  القطاع  �شخ�ص 

� لدولة  � الوصول إ� األسواق األجن��ة �مفردهم، لذلك فإن توح�د الموردين المحلي��
والمتوسط صع��ة ��

� �الخارج أو تور�دها 
�ات المحل�ة إ� مش�� � سالسل ق�مة عالم�ة �عمل ع� ز�ادة فرص تصدير ال��

ما ��
� ال�لد نفسه. وتركز منهج�ة �شخ�ص القطاع الخاص للدول لدى مجموعة 

�ات متعددة الج�س�ات �� ل��
 �

ات�ج�ات لمساعدة االقتصادات المنخفضة والمتوسطة �� ، ع� س��ل المثال، ع� وضع إس�� البنك الدو��
� وو�ن�لر 2016).

� سالسل الق�مة العالم�ة (تاجليو��
تعظ�م استفادتها من خالل المشاركة ��

� ع� الحكومات  � سالسل الق�مة العالم�ة، يتع��
ات�ج�ة فعالة ومستدامة للمشاركة �� ومن أجل تط��ر إس��

تحد�د العوائق الرئ�سة ووضع الس�اسة الالزمة وأسال�ب التدخل المنِظمة، إضافة إ� بناء الب��ة التحت�ة و�ناء 
� تحقيق أهداف �عينها ومواجهة تحد�ات محددة. ب��جاز، توفر سالسل 

� من شأنها مساعدتها �� القدرات وال��
� أي وقت. و�ستطيع 

الق�مة العالم�ة فرصة لالقتصادات ذات المست��ات المختلفة من التنم�ة إلحداث تأث�� ��
ا االقتصادات ذات المناخ الداعم والمؤسسات الفعالة (مثل الب��ة التحت�ة للجودة) تع��ز دورها داخل  أ�ض�

سالسل الق�مة وز�ادة مشاركتها وتحقيق ق�مة مضافة أع� �ط��قة مستدامة. 

 � التقي�م المحتمل للصادرات. وضع مركز التجارة الدو�� أداة تقي�م محتمل للصادرات (د�كرو وسب��
� �ستطيع الدول  � قواعد ب�اناتها وال��

2016) والمدعومة بواسطة �م هائل من معلومات التدفق التجاري ��
: ان ف�ما ��� من خاللها تقي�م المؤ�� المحتمل لصادراتها أو مؤ�� تن�ع منتجاتها، و�ختلف المؤ��

� تهدف إ� دعم قطاعات التصدير القائمة ل��ادة صادراتها •  �ساعد المؤ�� المحتمل للصادرات الدول ال��
� أث�تت فيها الدولة المصدرة  � األسواق المستهدفة الجد�دة أو الحال�ة. �حدد ذلك المؤ�� المنتجات ال��

��
� األسواق المستهدفة 

ة للتصدير بنجاح �� ا م��� � تملك فرص� أفضل�ة تنافس�ة ع� المستوي الدو�� وال��
�عينها.

� تواجه •  � تهدف إ� تن��ــــع قطاعات تصدير جد�دة وتط��رها وال�� �ساعد مؤ�� تن�ع المنتجات الدول ال��
� ال �ش�ل  � األسواق المستهدفة الجد�دة أو الحال�ة. �حدد ذلك المؤ�� المنتجات ال��

وط طلب واعدة �� ��
الحال�ة  الصادرات  ا إ� حزمة  اس�ناد� تنافس�ة تصدي��ة ول�نها �ستطيع فعل ذلك  الُمصدرة  الدولة  فيها 

وحزم صادرات الدول المماثلة. 

تطبيق نظام اللوائح الفن�ة
ا ع� التجارة ف�ما �خص المنتجات المستوردة والمَصدرة. إذا تم  � دولٍة ما أثر�

أظهر وجود نظام لوائح فن�ة ��
�ات المحل�ة ستجد أن  ، ع� س��ل المثال، فإن ال�� � �اء التجارة الرئ�س�� ت�سيق نظام اللوائح الفن�ة مع ��
� أسواق التصدير، أي أن المنتجات المعدة لألسواق المحل�ة قد ُتَصّدر 

ام بنظم اللوائح الفن�ة �� � من السهل االل��
ألسواق أجن��ة �دون تغي�� المنتج �أي صورة.

� نظم اللوائح الفن�ة إ� عدم السماح بتصدير المنتجات المحل�ة إ� األسواق 
ى �� ات ال��� قد تؤدي التغي��

ا لخفض تنافس�ة الصناعة  ا ومس��� ا م�لف� ات ع� تلك المنتجات، وهو ما ُ�عد أمر� الخارج�ة �دون إجراء تغي��
� الوحدة 7.

المحل�ة.  وسوف يتم تناول نظام اللوائح الفن�ة �التفص�ل ��

تطبيق المقاي�س القانون�ة
ا مهما لعد�د من الدول ذات  � خدمة مقا�ل الثمن) أمر�

ُتعد حما�ة المستهلك ف�ما �خص ت�افؤ التجارة (أي تل��
الدخل المنخفض والمتوسط.  إن إ�شاء الب��ة التحت�ة للجودة ي�دأ عادة من خالل إجراءات مقاي�س التجارة 

� هذا الصدد.
� تحاول الدولة من خاللها حما�ة المستهلك �� ال��

ب��ة تحت�ة أساس�ة.  �ش�ل  القانون�ة إ� خدمات  للمقاي�س  الواسع  التجارة والتطبيق  وتحتاج مقاي�س 
� من شأنها إحداث  � ع� الم�اسب السهلة ال�� ك�� � حال انعدامها إ� ال��

وضع خدمات مقاي�س تجارة مناس�ة ��
� الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. يتم تناول المقاي�س القانون�ة وما 

� حما�ة المستهلك ��
تأث�� كب�� ��

� الوحدة 4: المقاي�س، الفصل 4.3.
تتضمنه من مقاي�س التجارة �التفص�ل ��
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ورة البناء الشامل للقدرات 2.2.2 ��

� سُ�تطلب تحق�قها ق�ل ات�اع  � إمعان النظر فيها �� قض�ة البناء الشامل للقدرات وال�� � يتع�� ومن القضا�ا ال��
� هذا الصدد فإّن من المف�د أخذ مستوى نمّو خدمات الب��ة التحت�ة للجودة 

منهج�ة مدفوعة أ��� �الطلب. و��
� �دء هذە الم�ادئ األساس�ة 

المتعددة مثل المواصفات والمقاي�س واالعتماد وتقي�م المطا�قة �الحس�ان. ي����
الثالث و�� المواصفات والمقاي�س واالعتماد �القدرات الشاملة، أما �ال�س�ة لتق��م المطا�قة، فوجود مسار 
� ذلك من دولة ألخرى و 

ا إ� الحاجة. وُ�ختلف ��  اس�ناد�
ً
ا ع� بناء القدرات قد �كون أ��� مالءمة �� أ��� ترك��

من خالل خدمة معينة ول�ن �مكن استخالص قواعد عامة (جدول 2.1).
�مجرد تطور خدمات الب��ة التحت�ة للجودة عن مستوى النمو األسا�� لها، فإن بناء القدرات �جب أن 
يركز أ��� ع� احت�اجات الدولة، أي أنه من غ�� المف�د إ�شاء خدمات ب��ة تحت�ة للجودة رف�عة المستوى إذا 
لم تكن هناك حاجة واضحة لها. و�نطبق األمر نفسه إذا �انت الخدمات اإلقل�م�ة متاحة ومناس�ة. ستقوم 
ا إ� الحد الذي تفقد ف�ه القدرة ع� العمل. لذلك، فمن  اف الموارد والتدهور تدر�ج�� � تلك الخدمات �است��
المهم تحد�د الحاجة الحق�ق�ة للدولة، أي ال �جب أن �س�ند تنم�ة القدرات ع� نظ��ة ”االهتمام �المظهر 

العام“ الخاصة ب�عض ك�انات الب��ة التحت�ة للجودة. 
� تط��ر 

� قطاعات محددة ��
�عد االهتمام �المنتجات أو خدمات سالسل الق�مة (انظر القسم 2.2.5) ��

أو قد�مة، فس�تم  متاحة  العنا� غ��  تلك  �انت  و�ذا  �دا�ة ج�دة.  التصدير  أو س�اسات  الرس��  الصناعة 
� القسم 2.2.1 الخاص �القطاعات ذات األول��ة لالقتصاد وأسواق 

اإلشارة إ� تقي�مات مثل تلك المذكورة ��
التصدير.

نظام سالمة الغذاء 2.2.3

� العد�د من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. 
ى �� ها صناعة ك�� � تعد صناعة المنتجات الغذائ�ة وتجه��

التأث��  �س�ب  الدول  معظم   �
�� إلزام�ة  غذائ�ة  مواصفات  إ�  ها  � وتجه�� الغذائ�ة  المنتجات  تخضع صناعة 

الم�ا�� للغذاء ع� الصحة والسالمة. ينطوي نظام سالمة الغذاء ع� تداب�� الصحة والصحة الن�ات�ة، ولوائح 
ا  � العد�د من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط مبهم�

فن�ة، وشهادات اخت�ار�ة. وُ�عت�� ذلك النظام ��
الوزارات  من  العد�د  انخراط  من خالل   � السن�� ع��  التطور  �س�ب  والفاعل�ة  والتأث��  الت�سيق  إ�  و�فتقر 

وأجهزتها.   
� األجهزة المختلفة من ِق�ل الصناعة من ح�ث أنها  توجد تداخالت وثغرات وحروب نفوذ صارخة ب��
� االعت�ار من ِق�ل الوزارات المعن�ة، 

ا ما يتم وضع تلك األمور �� ت��د من ت�ال�ف المعامالت ��عة، ول�ن نادر�
� هذا الشأن. وتمّثل إعادة ص�اغة النظام �أ�مله خطوة مح�ذة، ح�ث 

ة المدى �� � من رؤ�ة قص��
� تعا�� وال��

� الوقت ذاته من تنافس�ة 
ا وفاعل�ة لسالمة الغذاء والذي �عزز �� � ا أ��� تأث�� إن ذلك ال يوفر للدولة فقط نظام�

� دعم الصادرات. ولذلك تؤثر الب��ة 
� الوقت ذاته عامً� �الغ األهم�ة ��

ا �� صناعة األغذ�ة �ل إنه قد �مثل أ�ض�
� لنموذج نظام سالمة الغذاء للدول ذات 

� إعادة الص�اغة تلك. و�رد عرض ب�ا��
ا �� � ا كب�� � التحت�ة للجودة تأث��

� الش�ل 2.6.
الدخل المنخفض والمتوسط ��

و�مكن استخالص عدة عنا� لنظام سالمة الغذاء ودور خدمات الب��ة التحت�ة للجودة من خالل العرض 
� للش�ل 2.6. توفر الجهة الوطن�ة للغذاء مواصفات وطن�ة �س�ند عليها لوائح الغذاء الخاصة �جهة 

الب�ا��
 �

� ع� المستوى المح�� ع� اس��فاء المتطل�ات �� ات والمف�ش�� الغذاء المرك��ة. وتؤكد العد�د من المخت��
ات جم�عها  المخت�� اع. وتعد تلك  � ال�� � حاالت 

الفصل �� القول  المركزي   � الوط�� المخت��  األسواق. و�ملك 
ولوج�ا الخاصة بها �ش�ل مت�بع وفق المواصفات الوطن�ة الموضوعة من  معتمدة و�تم معايرة أجهزة الم��

� للمعايرة. المعهد الوط��
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ن�ع خدمة الب��ة 
التحت�ة للجودة

خدمة ب��ة تحت�ة للجودة 
أول�ة (وجود ب��ة تحت�ة 

للجودة ضع�فة)

ب��ة تحت�ة للجودة أساس�ة 
(نهج الدول ذات الدخل 

المنخفض إ� المتوسط أو  
ا) الدول األقل نمو�

ب��ة تحت�ة للجودة متقدمة 
(نهج اقتصادي شامل،

(  وتخصص قطا��

ب��ة تحت�ة مكتملة للجودة 
(تكنولوج�ا مبتكرة ومتطورة 

وتوف�� للخدمات)

ولوج�ا قانون�ة قد تكون التداب�� واإلجراءات م��
موضوعة �الفعل ول�ن 

ها غ�� واضح. تأث��

اتخاذ تداب�� و�جراءات �شأن 
المنتجات المب�عة �ش�ل غ�� 

م�ا�� (مثل جملة منتجات 
� وحجمها) من  المستهل���

خالل خدمات معروفة

تعد تحت المظلة األساس�ة 
للب��ة التحت�ة للجودة ول�نها 

تمتد ل�شمل المنتجات 
الجاهزة والم�اە وعدادات 

ال�ه��اء ونطاقات إنفاذ 
القانون المحددة

اإلجراءات �شمل مجاالت 
التجارة و�نفاذ القانون والصحة 

والسالمة �أ�ملها

معايرة علم�ة 
ومقاي�س وطن�ة

تعد مواصفات عمل إدارة 
المقاي�س القانون�ة �� 
ولوج�ا  مواصفات الم��

� الفعل�ة.  الوط��

ات  عدد صغ�� من مخت��
ولوج�ا األساس�ة (�ما  الم��

 ( � ذلك المستوى الق�ا��
��

ذات الخدمات المعروفة

� ذلك 
ات (�ما �� المخت��

ولوج�ا والمعايرة)  قدرات الم��
المحددة من خالل 

استقصاءات اقتصاد�ة شاملة 
ات قطاع�ة دول�ة  ومؤ��

ات مقاي�س مرجع�ة  مخت��
القطاعات اإل�داع�ة

تعت�� اإلدارة الحكوم�ة مواصفات
ولوج�ا الوطن�ة  جهة الم��

�دون أي ب��ة تحت�ة 
لتط��ر مواصفات وطن�ة أو 
ها، وقد تملك خدمات  ���

معلومات�ة أول�ة.

تعتمد ب��ة تحت�ة أساس�ة 
وت��� مواصفات دول�ة، أي 

خدمات معلومات�ة أول�ة
�ك  عضو مراسل لآليزو و��

� برنامج الدولة التا�عة لآلي 
��

إي ��

� وجود ب��ة تحت�ة أ���  �ع��
ا لتط��ر المواصفات  تقدم�

ها، وجود  الوطن�ة و���
خدمات معلومات�ة متطورة 

�ش�ل ج�د
� اآليزو 

عضوة ��
� آي إي �� 

وعضو من�سب ��
والدولة 

� جهة الدستور 
عضوة ��

�
الغذا��

عمل�ات مكتملة لتط��ر و��� 
ور�ة من  أي مواصفة ��

الصناعة والسلطات، أي مركز 
معلومات متطور

� اآليزو وآي إي �� 
عضو ��

� جهة الدستور 
والدولة عضو ��

� واالتحاد الدو�� 
الغذا��

لالتصاالت

ورة، اعتماد ال �عد االعتماد ��
ولذلك ال يتم الحصول ع� 

خدمات من خارج الدولة

يتم توف�� االعتماد من 
جهات االعتماد خارج الدولة 

من خالل اتفاق�ة ثنائ�ة أو 
إقل�م�ة

ف بها  إ�شاء جهة اعتماد مع��
ا، أي أن خدمات  ا مؤخر� دول��

االعتماد قا�ة ع� القطاعات 
األساس�ة 

ف بها �ش�ل  جهة اعتماد مع��
تام من خالل المنظمة الدول�ة 

ات ومنتدى  العتماد المخت��
االعتماد الدو�� ح�ث توفر 

جميع خدمات االعتماد
جهات 

التفت�ش 
�عض جهات التفت�ش التا�عة 

للقطاع الحكو��
�عض جهات التفت�ش 

التا�عة للقطاع الحكو�� ذات 
ف بها  الخدمات المع��

� الغالب �التفت�شات 
تختص ��

التنظ�م�ة ل�ن مع خدمات 
 � تفت�ش القطاع الخاص ال��

� العمل التنظ��� 
ت�دأ ��

�ن  والعمل ل��ار المش��

تور�د خدمات التفت�ش 
ا لم�ادئ  ا وفق� المحددة تمام�

السوق الحر

ات � مخت�� قد تتضمن مخت�� أو اثن��
ات القطاع العام  من مخت��

ذات العمالة المنخفضة 
وغ�� المعتمدة

�عض معامل اخت�ار القطاع 
العام ذات الخدمات 

ف بها المع��

العد�د من معامل اخت�ار 
� العد�د من 

القطاع العام ��
ات  الوزارات واألجهزة ومخت��
القطاع الخاص تحت اال�شاء

ات القطاع  ال�ث�� من مخت��
الخاص الموردة للسوق ح�ث 

ات القطاع  تقل أهم�ة مخت��
العام �ش�ل ملحوظ

توفر جهة المواصفات عدم وجود جهة ترخ�ص منح شهادات
خ�ص للمنتجات  الوطن�ة ال��

والنظم مع الخدمات 
ف بها المع��

توفر جهة المواصفات الوطن�ة 
 �

خ�ص للمنتجات والنظم �� ال��
ظل التنافس مع عدد صغ�� 
من جهات ترخ�ص القطاع 

الخاص

خ�ص  تور�د خدمات ال��
ا من خالل  المحددة تمام�

م�ادئ السوق الحر مع العد�د 
خ�ص متعددة  من جهات ال��

الج�س�ات الفعل�ة

جدول  2.1 مستوى نضج خدمات الب��ة التحت�ة للجودة

، IEC = اللجنة ال�هروفن�ة الدول�ة، ILAC = المنظمة الدول�ة العتماد  ولوج�ا، IAF = منتدى االعتماد الدو�� ، CMCs = قدرات المعايرة والم�� �
ملحوظة: CAC = جهة الدستور الغذا��

ا، NSB = الجهة الوطن�ة للمواصفات، QI = الب��ة التحت�ة للجودة. ات، ISO = المنظمة الدول�ة للتقي�س، ITU = االتحاد الدو�� لالتصاالت، LDC = ال�لدان األقل نمو� المخت��
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�مجرد منح شهادات للنظام و��شاء األجهزة المختلفة، �جب مواءمة الب��ة التحت�ة للجودة لتوف�� الخدمات 
المحددة.  �عد وضع خطة تنف�ذ�ة مب��ة ع� إطار الس�اسة المصدق عليها، أي ع� س��ل المثال س�اسة جودة 
ا وس�حتاج ل�ضع  ا هائً� ومعقد� وطن�ة وس�اسة سالمة غذائ�ة أو س�اسة مشابهة، ل�شغ�ل النظام �أ�مله أمر�
ا لدى العد�د من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط  � ا كب��

�
� إل�ماله، ول�ّن هذا األمر س�حدث فارق سن��

 �
�� �

� تعا�� � مستوى سالمة الغذاء وس�قلل �ش�ل ملحوظ من ت�لفة المعامالت الخاصة �صناعة األغذ�ة، وال��
��

األغلب من تداخل اللوائح المفروضة من أ��� من سلطة تنظ�م�ة.

تقي�م ارتفاع االحت�اجات 2.2.4

� تحد�د الطلب 
� تحتاج إ� دعم الب��ة التحت�ة للجودة (انظر القسم 2.2.1)، ي���� �مجرد تحد�د القطاعات ال��

التقي�م  حالة   �
�� السائد  األمر  وهو  مفصل،  �ش�ل  ول�س  ��ــــع  �ش�ل  للجودة  التحت�ة  الب��ة  خدمات  ع� 

� الوحدة 
الشامل للطلب. س�كون من الج�د فعل ذلك األمر وفق عنا� الب��ة التحت�ة للجودة المذكورة ��

9 (أداة ال�شخ�ص ال��ــــع وأداة ال�شخ�ص الشامل) ل�سه�ل وضع مذكرة مفاه�م (انظر الوحدة 1: ملخص 
تنف�ذي، القسم 1.2، ”دل�ل ال�دء ال��ــــع“).

المواصفات
� �جب طرحها و�جا�اتها ف�ما �خص الحاجة إ� المواصفات:  ف�ما ��� األسئلة ال��

الوطن�ة •  المواصفات  أنها �س�ند ع�  أم  إقل�م�ة  أو  المنتجات ع� مواصفات دول�ة  هل �س�ند متطل�ات 
لألسواق المستهدفة؟ 

هل تعد مواصفات المنتج صناعة �عينها أم أنها مواصفات خاصة ول�ست مواصفات عامة؟• 
� ش�ل مواصفات وطن�ة أوً�؟ إذا �ان األمر • 

هل �مكن استخدام المواصفات �ما �� أم �جب اعتمادها ��
كذلك، هل �مكن اعتمادها؟

هل من السهل الحصول ع� المواصفات وهل أسعارها معقولة أم أنها �اهظة الثمن؟ إذا �انت متاحة، هل • 
المواصفات سهلة الفهم والتطبيق؟

الش�ل 2.6 
نموذج نظام سالمة الغذاء لدى الدول ذات الدخل المنخفض إ� المتوسط

� الدو�� (س�دا). تم الحصول ع� موافقة س�دا إلعادة ��� المحتوى، ير�� طلب 
المصدر: مقت�س من فوس 2005. ©الو�الة الس��د�ة للتعاون اإلنما��

إذن س�دا إلعادة االستخدام.

وزارة التجارة القطاع الخاص
وزارة الصحةوزارة الزراعةوالصناعة

الجهة الوطن�ة 
الجهة المرك��ة لسالمة الغذاءللمواصفات

� المف�شون المحليون المخت�� الوط��
ات  والمخت��

� للق�اسجهة االعتماد الوطن�ة المعهد الوط��
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� االعت�ار. عادة ما يواجه قطاع 
�� � �الرغم من كون �عض األسئلة �ديه�ة إال أنه �جب أخذ المستخِدم��

الحالة  � هذە 
و�� الدول�ة،  المواصفات  ت�لفة  �شأن  تحد�ات  �ش�ل خاص  والمتوسطة  ة  الصغ�� المؤسسات 

س�كون من المف�د اعتمادها  �مواصفات وطن�ة وجعلها متاحة �سهولة أ��� و�ت�لفة أقل. وعل�ه، هل تملك 
تتاح عادة  ها �صورة ��عة؟  المواصفات و��� الالزمة لوضع تلك  المقومات  للمواصفات  الوطن�ة  الجهة 
خ�ص  ال�� مشار�ــــع  من  دخلها  �ستمد  ها  ت���  � ال�� المنظمات  ألن  وذلك  ت�لفة  �دون  الخاصة  المواصفات 
المصاح�ة لها. (للم��د من المعلومات عن هذە المواصفات الخاصة، انظر الوحدة 3: المواصفات، القسم 

.(3.3

ولوج�ا  الم��
ولوج�ا  � اإلنتاج واخت�ار المنتجات، ح�ث �جب معايرة معدات الم��

� التح�م ��
ولوج�ا �� تتمثل أهم�ة الم��

ذات الصلة. و�عد السؤال الذي �جب طرحه واإلجا�ة عل�ه هو إذا ما �انت قدرات المعايرة الخاصة بهذە 
 � � الدولة. �اإلضافة لذلك، هل �ستطيع المعهد الوط��

األدوات المحددة وفئات التص��ف الخاصة بها متاحة ��
ولوج�ا  ات المعايرة �ش�ٍل قا�ل للت�بع ع� مستوى مواصفات الم�� للق�اس معايرة المواصفات الخاصة �مخت��
الدول�ة، أم هل �جب إرسال مواصفات العمل تلك لتتم معايرتها خارج الدولة؟ قد يتضمن هذا حاالت تأخ�� 

وت�لفة أع�.
� للق�اس إ�جاد القدرة الالزمة إذا لم تكن موجودة �الفعل أو إذا �انت  قد �كون من المناسب للمعهد الوط��
� لدراسة الت�لفة والفوائد. ول�ّن ذلك سوف  ا إ� العائد اإل�جا�� ور�ة ل��ادة دقة قدراتها الق�اس�ة، اس�ناد� ��
ولوج�ا الوطن�ة �جب أن تكون موجودة ومن ثم يتم  ف الموارد و�ستغرق الوقت ألن مواصفات الم�� � س�ت��
 � � المقارنات ب��

� للق�اس �� اك المعهد الوط�� � للق�اس ذي مستوى أع�، و�جب اش�� معايرتها من معهد وط��
ات و��شائها  المخت�� الحاجة إ� تصم�م �عض  الحاالت، قد تظهر  � �عض 

ات إل�جاد ذات الصلة. �� المخت��
� اعت�ار 

ا أ��� و�تطلب موارد إضاف�ة. �جب اخت�ار علماء المقاي�س وتدر�بهم، و����� وهو مما �ستغرق وقت�
� �عنا�ة، وذلك �س�ب ت�لفتها واستغراقها للوقت،  � المسؤول�� � تخضع عادة لمراق�ة المخطط�� المقاي�س ال��

ا �الغ الحي��ة لإلنتاج والعد�د من خدمات الب��ة التحت�ة للجودة األخرى. وهو ما �عد أمر�

االعتماد
�جب أن تكون خدمات تقي�م المطا�قة والمعايرة مؤهلة من الناح�ة الفن�ة ومنّفذة �ح�اد�ة وذلك �له بوض�ح 
�ن والسلطات التنظ�م�ة. و�تم بناء تلك الثقة من خالل االعتماد وفقا   � الموردين والمش�� ليتم بناء الثقة ب��
� اعتماد تقي�م المطا�قة وخدمات المعايرة  .  ولذلك، يتع�� المواصفات الدول�ة الخاصة �اآليزو وآي إي ��
� طرحها واإلجا�ة عليها ف�ما �خص تحد�د  � يتع�� ال�� الطلب.  وتتضمن األسئلة  المحددة من خالل تحل�ل 

: الفجوات، إن وجدت، ما ���

� ال�لد �الفعل أم لم يتم إ�شاؤها ح�� اآلن؟• 
هل تم إ�شاء جهة وطن�ة لالعتماد ��

هل توجد جهة اعتماد إقل�م�ة قائمة �مكن استخدام خدماتها؟• 
اف المت�ادل •  � ع� اتفاق�ات االع�� هل تعد الجهة الوطن�ة لالعتماد أو جهة االعتماد اإلقل�م�ة أحد الموقع��

� تلك العمل�ة �عد؟
، أم لم ت�دأ �� ات ومنتدى االعتماد الدو�� �المنظمة الدول�ة العتماد المخت��

الوطن�ة لالعتماد أو جهة االعتماد اإلقل�م�ة خدمات تقي�م •  �الجهة  الخاص  الخدمات  هل يتضمن نطاق 
مطا�قة تحتاج إ� االعتماد؟

ا من الدولة حال إ�شائها؟ •  اف �جهة االعتماد الوطن�ة أو تم تعي�نها رسم�� هل تم االع��

األمر  أن  التج��ة  ُتظهر  ح�ث  ط��ً�،  ا  مسار� بها  دو��  اف  اع�� ع�  والحصول  اعتماد  جهة  إ�شاء  �عد 
� الحصول  � الدولة �الفعل جهة وطن�ة لالعتماد، فقد يتع�� �ستغرق من خمس إ� سبع سنوات. إذا لم ت���
ع� خدمات االعتماد من خالل جهة وطن�ة لالعتماد لدولة أخرى أو من خالل جهة اعتماد إقل�م�ة إذا �ان 
فهل حصلت ع�   ، الدو�� اف  االع�� الحصول ع�  � طور 

�� لالعتماد  الوطن�ة  الجهة  �انت  إذا  ا.  متاح� ذلك 
� هذە الحالة، قد يتم إصدار تراخ�ص اعتماد �ش�ل 

ف بها؟  و�� ”اتفاق�ة توأمة“ مع جهة وطن�ة لالعتماد مع��
ك. قد �ستغرق توسيع نطاق خدمات االعتماد الخاصة �الجهة الوطن�ة لالعتماد �عض الوقت ح�ث  مش��
� تط��ر التوثيق والس�� للحصول ع� موافقة المنظمة الدول�ة العتماد 

، ولذلك ي���� � � تدر�ب المق�م�� يتع��
. ات أو منتدى االعتماد الدو�� المخت��
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خدمات تقي�م المطا�قة 
ا ع� متطل�ات المنتج  خ�ص اعتماد� ا من التفت�ش واالخت�ار وال�� قد تتضمن خدمات تقي�م المطا�قة م��ج�
� للمقاي�س والجهة الوطن�ة لالعتماد عادة  � أن الجهة الوطن�ة للمواصفات والمعهد الوط�� � ح��

أو الخدمة. ��
�ات  � توف�� الخدمات، ف�مكن توف�� خدمات تقي�م المطا�قة من خالل عدد من ��

ما تحتكر الدور األ��� ��
القطاع العام أو الخاص. إن التحدي الذي يواجه معظم الدول هو معرفة مدى توفر خدمات تقي�م المطا�قة 

المتاحة خاصة خدمات االخت�ار.
�شأن  نوع�ة  معلومات  ع�  الحصول  المهم  من  فإن  الملحوظة،  الفجوات  مع  التعامل   �

�� التفك��  ق�ل 
� ال�لد مثل القدرات واإلم�ان�ات وال�فاءات الفن�ة. س�تم اإلشارة إ� مراجعة 

�ة �� مجمل الخدمات المخت��
� �لد ذي دخل منخفض إ� متوسط. ومن ثم 

ا ط��ً� �� � أن �ستغرق ذلك وقت�
لتحد�د الصورة العامة، وال ي����

�مكن اتخاذ قرارات فعالة �خصوص الفجوات وك�ف�ة سدها.
ا. ول�ن  عادة ما تكون مجموعة جهات منح الشهادات (المنتج وكذلك النظام) أصغر �كث�� ومعروفة ج�د�
ا ما ُ�فتقر إ�  خ�ص وكفاءتها الفن�ة إ� م��د من الفحص. وغال�� قد �حتاج نطاق الخدمات الخاص �جهات ال��
اعتماد الم�اتب المحل�ة لجهات منح الشهادات متعددة الج�س�ات، ح�ث ”تعتمد“ هذە الم�اتب ع� اعتماد 

م�اتبها الرئ�سة.
ُ�عد القرار الرئ�س ف�ما يتعلق بتط��ر القدرات الجد�دة هو ما إذا �ان �جب أن تكون جهة تقي�م المطا�قة 
ات  � جهة من القطاع العام أو الخاص. وسوف �عتمد ذلك ع� جمارك الدولة وممارساتها، �ما �عتمد ع� مم��
ا  أ�ض� و�ستغرق  التم��ل.   واستدامة  الخاص  �القطاع  مقارنة  العام  للقطاع  التجار�ة  الممارسات  وعيوب 
� أقل من 

ا، ح�ث �عد الق�ام �ذلك األمر �� الحصول ع� اعتماد لموفر خدمة تقي�م مطا�قة حد�ث اإل�شاء وقت�
ا.  ا صع�� 9 أشهر أمر�

التقي�م الشامل لالحت�اجات 2.2.5

استقصائ�ات  �انت  و�ن  ما. ح��  �لد   �
�� للجودة  التحت�ة  الب��ة  متطل�ات  لتحد�د  الطرق  من  العد�د  هناك 

� صورة قائمة مليئة �خدمات ب��ة تحت�ة للجودة �حاجة إ� اإل�شاء، وهو ما ال 
السوق مف�دة إال أنها تظهر ��

� تقد�مه ب�ساطة. لذلك، ف�مجرد تحد�د الخدمات الشاملة للب��ة التحت�ة للجودة  �ستطيع برامج الدعم الف��
� العمل  � للمقاي�س والجهة الوطن�ة لالعتماد ودخولهم ح�� و��شاء الجهة الوطن�ة للمواصفات والمعهد الوط��
� اإلطار األسا�� للب��ة التحت�ة للجودة (انظر القسم 2.2.2) فإن هذا يوفر الفرصة للنظر إ� خدمات الب��ة 

��
التحت�ة للجودة �صورة أ��� تفص�ً� وذلك لتط��ر خدمات الب��ة التحت�ة للجودة من المستوى األسا�� إ� 
. ��د الجدول 2.1 السمات العامة للمست��ات المتقدمة  �

المستوى المتقدم ومنه إ� مستوى النضج النها��
والمكتملة ول�ن ُيتطلب الحصول ع� م��د من المعلومات لتحد�د السمات ذات المستوى األع� الخاصة 

�حالة �لد �عينه.
االنطالق  نقطة   (2.2.1 القسم  (انظر  المحتملة  التصدير  األول��ة وفرص  ذات  القطاعات  تحد�د  يوفر 
ا، وقد أظهر تحل�ل سالسل الق�مة أنه أداة فعالة إلجراء ذلك. و�عد االهتمام  �� لتحل�ل احت�اجات أ��� ترك��

ى جد�دة إل�شائها ولت�دأ عملها. ا فعاً� قد �ستلزمه صناعة ك�� �مجموعات الب��ة التحت�ة  نهج�

تحل�ل سالسل الق�مة
مجموعة  إ�  اإلشارة   �

�� بورتر  ما��ل  االقتصادي  وضعه  الذي  الق�مة  سالسل  مصطلح  ُ�ستخدم 
ما  صناعة   �

��  �
النها�� استخدامه  وح��  الفكرة  من  �دا�ة  خدمة  أو  �منتج  المتعلقة  األ�شطة 

� والتجار- الذين �عمل �ل  � والمصنع�� � �سمح للمنتج�� (بورتر 1985). وتعد سالسل الق�مة إحدى اآلل�ات ال��
منهم ع� حدة - ب�ضافة ق�مة تدر�ج�ة إ� المنتجات والخدمات وذلك �انتقالها من إحدى محطات السلسلة 

ا). ا أو عالم�� � (سواء محل��
إ� األخرى وح�� وصولها إ� المستهلك النها��
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ومن المنطلق ذاته، إذا تم إصالح الب��ة التحت�ة للجودة ع� الصع�د االقتصادي، فقد يتم إرشاد الحكومات 
أثناء علم�ة اإلصالح من خالل تطبيق منهج�ة سالسل ق�مة ع� الصناعات التنافس�ة، وعل�ه يتم ضمان إجراء 
ا ع� عمل�ة إصالح الب��ة التحت�ة للجودة.  تعد أداة �ال�دينا منهج�ة مثمرة للتخط�ط لخدمات  �� أ��� ترك��
 �

� للق�اس �� � سالسل الق�مة، و�� أداة مستخدمة من ِق�ل المعهد الوط��
الب��ة التحت�ة للجودة المطل��ة ��

ألمان�ا (PTB, for Physikalisch-Technische Bundesanstalt) (هارمس-ل�دتم وش�ل 2016).
� ألمان�ا منذ عام 2009. 

� للق�اس �� وأداة �ال�دينا عمل�ة مب��ة ع� منهج�ة تفاعل�ة ينفذها المعهد الوط��
� الجودة داخل سالسل الق�مة، إضافة 

� تحد�د الفجوة ��
: (أ) المساعدة �� � تتكون أهداف أداة �ال�دينا من شق��

� الحصول ع� فهم أفضل الحت�اجات 
إ� وضع خطة عمل لسدها، و(ب) لمساعدة الب��ة التحت�ة للجودة ��

سالسل الق�مة ولتط��ر وفرة خدمات الب��ة التحت�ة للجودة وتحس�نها. 

ا  �دء� �مفردها،  األ�شطة  �أداء جميع  �ات  ال�� إحدى  تقوم  أن  العال��  السوق   �
�� المعتاد  و�عد من غ�� 

�ات المصنعة  . تورد ال�� �
من تصم�م المنتج و�نتاج المكونات وح�� التجميع وال�سل�م إ� المستهلك النها��

� كث�� من 
، ع�� العد�د من ال�لدان �� � للمعدات األصل�ة المكونات من عدد ال �ح� من الموردين الفرعي��

األح�ان، ومن ثم تتو� الو�االت أمور ال�س��ق والمب�عات و�عمل متعهدو الشحن المتخصصون ع� ضمان 
انتقال المنتج من المصنع إ� المستهلك. �عتمد المصنعون والموردون ع� مجموعة من موفري الخدمات 
 � الوط�� �ــــع  ال��� س�اق  ع�  �عتمدون  �ما  العام،   القطاع  خدمات  إ�  �اإلضافة  والمال�ة  والتجار�ة  الفن�ة 
� مختلف القطاعات، تحت مظلة 

. وتصبح مختلف األ�شطة التجار�ة �� والعال�� والمناخ الس�ا�� االجتما��
سالسل الق�مة، إ� حد ما متصلة وم�سقة. و�غ�� تحل�ل سالسل الق�مة النظام �أ�مله الذي تعمل المنظمة 

من خالله (الش�ل 2.7)

� �ل مرحلة من مراحل سالسل 
��  � الف�� الدعم  للجودة وص�اغة  التحت�ة  الب�نة  �مكن تخط�ط خدمات 

المنتجات  موردي  إ�فاء  عدم  إ�  العكس  يؤدي  ح�ث  وفعال�ة؛  �كفاءة  الخدمات  تلك  مثل  لتوف��  الق�مة 
� ب�ئة أعمال 

، أي أنهم سوف �ستمرون �العمل �� � السوق العال��
والخدمات إ� الحد األد�� من المتطل�ات ��

دون المستوى األمثل. ع� نحو أسوأ، إذا لم تِف دولة ما �المتطل�ات العالم�ة، فقد يتعرض منتجوها لضغوط 
ا �امً� من المنتجات مثل األغذ�ة ذات المصدر 

�
شد�دة لالنضمام إ� سالسل التور�د العالم�ة، أي أن نطاق

� ال �مكن تصديرە إ� األسواق ذات الدخل المرتفع ع� األقل. 
الحيوا��

الس�اق العال�� 
� و��ئة التمك��

الس�اق 
� و��ئة  الوط��

� التمك��

موردو 
المدخالت

المنتجون

المستهل�ون  
العالميون

التجار 
المحليون

المصنعون

المستهل�ون 
الوطنيون

التجار 
الدوليون

تدخالت تط��ر سالسل الق�مة

ص
ع الخا

 القطا
دمات

خ

عام
ع ال

 القطا
دمات

خ

ت القطاع العام
خدما
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الش�ل 2.7 
سالسل الق�مة الشاملة
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وع. وع ما أو كجزء أسا�� من الم�� � تقي�م الطلب إلعداد م��
و�مكن استخدام أداة �ال�دينا ��

يتم تنظ�م عمل�ة �ال�دينا خالل ثالث مراحل (هارمس-ل�دتم وش�ل 2016):

المرحلة 1: اإلعداد. يتم اخت�ار سلسلة الق�مة ذات العالقة، و��ضاح التوقعات وتحد�د مقد�� العمل�ة. • 
المرحلة 2: �دء ورشة العمل. خالل ورشة عمل �ال�دينا 2.5 اليوم�ة، �حلل الممثلون ذوو العالقة �سلسلة • 

� تواجه سلسلة الق�مة و�ضعون  ا فجوات الجودة والتحد�ات ال�� الق�مة ومعاهد الب��ة التحت�ة للجودة مع�
خطة عمل.

المرحلة 3: المتا�عة. تراقب لجنة متا�عة عمل�ة تنف�ذ خطة العمل.• 

� لتحل�ل سلسلة الق�مة والتخط�ط لخدمات الب��ة التحت�ة للجودة المطل��ة  يتم توضيح المثال النموذ��
ذات  الدول   �

��  � والمسوق��  � المنتج�� لط��قة دخول  تحل�ً�  يوضح  والذي  المانجو،  لزراعة  الش�ل 2.8   �
��

إ� جميع  الق�مة  التخط�ط لسلسلة  ن��جة  . �ش��  � األورو�� االتحاد  والمتوسط إ� سوق  المنخفض  الدخل 
� �جب العمل  خ�ص ال�� المواصفات ذات الصلة واللوائح الفن�ة إضافة إ� متطل�ات التفت�ش واالخت�ار وال��
� هذە الحالة،   ف�جب دعم 

�� � � سوق االتحاد األورو��
ا �� بها ق�ل إم�ان�ة تصدير المانجو إ� أسواق أ��� ر�ح�

ولوج�ا واالعتماد المناس�ة. هذە المواصفات من خالل خدمات الم��
� من أجل إ�شاء خدمات الب��ة التحت�ة للجودة لمنتج �س�ط  يوضح المثال مدى تعق�د برنامج الدعم الف��
ا  ة.  و�ظل هذا نهج� مثل المانجو واستغراقه للوقت، ومع ذلك فإنه سوف �دعم الصناعة والدولة �صورة كب��
ات  ات وتقوم ع� اعتمادها ول�ن هذە المخت�� ا من المخت�� � عدد� � ت��� ە من المناهج العامة ال�� أفضل من غ��

تكون غ�� مختصة �احت�اجات ال�لد السوق�ة.
مجموعات دعم صناعة جد�دة

قد تظهر الحاجة إ� تط��ر القدرات الخاصة �مجموعات الصناعة عند إ�شاء صناعة جد�دة وذلك لتوف�� 
المنتجات والخدمات أثناء مرحلة البناء وما �ليها أثناء مرحلة ال�شغ�ل الخاصة بتلك الصناعة. �عد النموذج 
 ، ان�ا �عد ا��شاف حقول الغاز الطب��� � � ت��

األمثل ع� ذلك األمر هو تط��ر صناعة الغاز الطب��� المسال ��
ا، ع� سواحلها، فأثناء بناء مصانع إنتاج الغاز الطب��� المسال بواسطة االتحادات الدول�ة  المطل��ة اقتصاد��
ط  �ات والصناعات المحل�ة ��� ذات الصلة، �مكن توف�� عدد كب�� من المنتجات والخدمات من ِق�ل ال��
 ، � ، واالتحاد األورو�� اس��فائها المواصفات والجودة المطل��ة من ِق�ل هذە االتحادات الدول�ة (البنك الدو��

ووزارة التنم�ة الدول�ة 2014).
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الش�ل 2.8 
سلسلة ق�مة المانجو

مان وك�لر 2014. ©منظمة األمم المتحدة للتنم�ة الصناع�ة (اليون�دو)  وأمانة الدولة للشؤون االقتصاد�ة.  تم الحصول ع� موافقة س�دا  المصدر: مقت�س من  ك�ل��
إلعادة ��� المحتوى، ير�� طلب إذن س�دا إلعادة االستخدام.

، Global G.A.P. =ممارسات (مواصفة) الزراعة الج�دة العالم�ة، GHP =ممارسات التعامل الج�دة، HACCP= تحل�ل الخطر ونقاط  � ملحوظة: EU = االتحاد األورو��
التح�م الحاسمة، ISO= المنظمة الدول�ة للتقي�س، PS= سالمة المنتج، SPS= الصحة والصحة الن�ات�ة.

معالجة الفا�هة إنتاج المزرعةالمدخالت
الطازجة

التص�يع:التقطيع، 
والتجف�ف، والع�

التعل�ب

السوق 
المحل�ة

الصادرات

المواصفات، واللوائح الفن�ة، و�جراءات اتفاق�ة تطبيق تداب�� الصحة والصحة الن�ات�ة
قواعد الممارسة الخاصة • 

�أدوات الزراعة
�ة محظورة  •  مب�دات ح��

الزراعة
ممارسات زراع�ة ج�دة• 
تحل�ل المخاطر ونقاط • 

التح�م الحاسمة �سالمة 
الغذاء

الزراعة العض��ة• 
المواصفة العالم�ة • 

للممارسات الزراع�ة 
الج�دة أو التجارة 

العادلة
� المب�دات • 

التح�م ��
�ة الح��

المواصفات • 
االجتماع�ة

مواصفات جودة • 
المنتج

معالجة الم�اە• 
مواصفات الزراعة • 

العض��ة
الجودة وسالمة • 

الغذاء

مواصفات ع� • 
الفا�هة

نظم إدارة الجودة • 
آيزو 22000، وآيزو 

 9001
تحل�ل المخاطر • 

ونقاط التح�م 
الحاسمة، والزراعة 

العض��ة

المواصفات االخت�ار�ة• 
لوائح الدولة• 
قانون سالمة الغذاء• 
 •� لوائح االتحاد األورو��
�قا�ا المب�دات• 
اتفاق�ة تطبيق تداب�� • 

الصحة والصحة الن�ات�ة، 
و�جراءات الت�بع

الملصقات• 

التفت�ش ومنح شهادات
مف�شو اتفاق�ة تطبيق تداب�� الصحة والصحة الن�ات�ة، وممارسات • 

الزراعة الج�دة العالم�ة وممارسات التعامل الج�دة
مدققو الجودة وسالمة المنتج• 

منح شهادات منتجات• 
منح شهادات لنظام إدارة الجودة• 
مف�شو الجودة• 

خ�ص االخت�اري الخاص (الزراعة العض��ة، والتجارة العادلة، وممارسات الزراعة الج�دة العالم�ة) ال��

التفت�ش ومنح شهادات
�ة•  فحص  ال��
�ة•  المب�دات الح��

�ة•  فحص �قا�ا المب�دات الح��
الفحص المجهري• 

المقاي�س واالعتماد

ك  � �مكن أن �ش�� � مثل تلك الحاالت، يتم تحد�د التحل�ل الشامل للمجموعات االقتصاد�ة ال��
و��

ة من  � بناء المصنع الجد�د و�شغ�له. و�مجرد تحد�د جميع المجموعات، �مكن اخت�ار قائمة قص��
��

� أداة �شخ�ص القطاع 
أ��� المجموعات الواعدة من ح�ث ”مدى استحسانها“ �ط��قة مماثلة �ما ��

الخاص للدول (انظر القسم 2.2.1). ومن ثم، �مكن الق�ام بتحل�ل سلسلة الق�مة لتحد�د احت�اجات 
خدمات الب��ة التحت�ة للجودة الخاصة �المجموعات. 
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توقع احت�اجات الب��ة التحت�ة للجودة المستق�ل�ة
أغلب   �

�� للوقت  مستغرقة  عمل�ة  الدو��  اف  االع�� وا��ساب  للجودة  التحت�ة  الب��ة  خدمات  إ�شاء  ُ�عد 
� ع�  الموقع�� أحد  لتصبح  7 سنوات  إ� حوا��  ا  الم�شئة حديث� لالعتماد  الوطن�ة  الجهة  تحتاج  الحاالت. 
. و�حتاج وضع  ات أو منتدي االعتماد الدو�� اف المت�ادل �المنظمة الدول�ة العتماد المخت�� اتفاق�ات االع��
علماء  ع�  �جب  ح�ث  �استمرار،  جد�دة  ات  مخت�� إ�شاء  إ�  المستوى  عال�ة  علم�ة  مقاي�س  خدمات 
المستوى،  رف�عة  للمقاي�س  الوطن�ة  المعاهد  لدى  ة  الخ�� وا��ساب  التدر�ب  ع�  الحصول  ولوج�ا  الم��
� ال�شغ�ل. ومن ثم، تحتاج المعاهد الوطن�ة للمقاي�س إ�  �ما �جب تور�د المعدات و�ناؤها ودخولها ح��
ولوج�ا والمعايرة الخاصة �المعاهد الوطن�ة للمقاي�س،  � المقارنات الب�ن�ة لتحد�د قدرات الم��

اك �� االش��
� ع� إ�شاء الجهة الوطن�ة للمواصفات عقود �ل 

وهو ما قد �ستمر ح�� 10 سنوات أو ما ي��د. قد تم��
ة حال مقارنتها  وقد �كون لديها عمل�ة تط��ر لمواصفات العمل، ول�ن قد ُتظهر �عض أوجه القصور الخط��
سخة ع�� العرف والممارسة ع� مدار  �ممارسات التقي�س الج�دة. ومع ذلك، فإن إعادة ه��لة عمل�ة م��

ا.  سنوات عد�دة ل�ست مهمة سهلة �ما أنها �ستغرق وقت�
ح هذە  ا �� أ�ض� يتم  التحت�ة للجودة عمل�ة مض��ة.   للب��ة  الج�� أن وضع نظام حد�ث  ، فمن  و�التا��
الب��ة  � خدمات  ا�ط ب�� ال�� يتم تفص�ل  (الش�ل P2.1)، ح�ث  للجودة  التحت�ة  الب��ة    :2 الجزء   �

العمل�ة ��
ا أن تكّون الدولة فكرة واضحة عن المسار الذي �سل�ه ف�ما �خص  التحت�ة للجودة. وعل�ه، فمن المهم جد�
� إطار س�اسة الجودة الوطن�ة وكذلك 

ات�ج�ة ط��لة المدى �� الب��ة التحت�ة للجودة، فمن المهم وضع إس��
خطة التنف�ذ المصاح�ة لها. و�دون أي منهما، فإن الدولة لن تكون قادرة ع� وضع ب��ة تحت�ة للجودة فعالة 

وكفؤة لتناسب احت�اجاتها.
بها  الخاصة  للجودة  التحت�ة  الب��ة  إ�شاء  تحدي  الضع�فة  للجودة  التحت�ة  الب��ة  ذات  الدول  تواجه 
� السابق)  � تمر �مرحلة انتقال�ة (مثل دول االتحاد السوفي�� وخدماتها من قاعدة منخفضة. وتواجه ال�لدان ال��
الممارسات  مع  تتوافق  ال  قد  ل�نها  راسخة  للجودة  تحت�ة  ب��ة  الدول  هذە  تملك  فقد  مختلفة،  تحد�ات 
ا  � مثل هذە الدول تتضّمن مسار�

، فإن تنم�ة الب��ة التحت�ة للجودة �� الدول�ة الج�دة المتعلقة �السوق. و�التا��
� نظم معمول بها لعقود- مثل 

ا. وقد تتمثل �� ا من ”الخروج عن ط��ق“ عمل الب��ة التحت�ة للجودة سا�ق� صع��
 . � الوقت الحا��

� التخ�� عنها �� ى يتع�� إلزام�ة جميع المواصفات، والتنف�ذ المدعوم من جهات تفت�ش ك��
 �

ا�� � االعت�ار ضمان عدم حدوث فراغ اف��
عالوة ع� تحد�ات إعادة اله��لة التنظ�م�ة الهائلة، �جب األخذ ��

. �دون ذلك، قد تتعرض سالمة وصحة الس�ان والحيوانات والن�اتات  � السوق ف�ما يتعلق �المجال التنظ���
��

� مثل 
وع �� � التخط�ط للم��

ا �� للخطر أثناء عمل�ة إعادة اله��لة. ولذلك تعد االتفاق�ات االنتقال�ة عامً� مهم�
هذە الدول.
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: � هذا اإلصدار �ما ���
�ستخدم تع��ف الب��ة التحت�ة للجودة ��

ا  مع� العالقة  ذات  الجهات  ضم  ع�  �عمل  الذي  النظام 
واإلطار  الس�اسات،  مع  الخاص)  أو  العام  القطاع  من  (سواء 
المطل��ة  والممارسات  العالقة،  صاحب  والتنظ���   �

القانو��
لل�ضائع،  الب�ئ�ة  والسالمة  والسالمة،  الجودة،  وتع��ز  لدعم 

والخدمات، والعمل�ات.

الفعال  ال�شغ�ل  أثناء  للجودة  التحت�ة  الب��ة  وجود  ُ�ستلزم 
ا لتمكينها من  اف الدو�� بها مهم� لألسواق المحل�ة، و�عد االع��
� تع��ز 

ا �� دخول األسواق األجن��ة، ح�ث �عد ذلك عامً� حي���
الب�ئ�ة  الرفاه�ة  إ�  إضافة  واستدامتها  االقتصاد�ة  التنم�ة 

واالجتماع�ة.

واالعتماد،  والمقاي�س،  المواصفات،  ع�  األمر  ذلك  و�عتمد 
وتقي�م المطا�قة.

2
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للجودة  التحت�ة  الب��ة  اعت�ار  �مكن  التع��ف،  ا هذا 
�
وانطالق

�ستطيع  لن  �دونها   � وال�� أساس�ة،  عنا�  ثالثة  من  مكونة 
 �� العنا�  وهذە  أمثل.  نحو  ع�  العمل  األخرى  مكّوناتها 
المواصفات، والمقاي�س، واالعتماد. وتتضمن الخدمات المب��ة 
ع� هذە العنا� الثالثة المعايرة (و�� جزء من نظام المقاي�س) 
�ش�ل  إليها  (والمشار  شهادات  ومنح  واالخت�ار،  والتفت�ش، 
� عنا� الب��ة التحت�ة  جما�� �اسم تقي�م المطا�قة). العالقة ب��

� الش�ل أدناە.
� معروضة �� للجودة ع� المستوى الوط��

أن  أي  �ط�عها،  اخت�ار�ة  العنا�  هذە  �ل  تكون  أن  �مكن 
ام  � � أن عدم االل�� ي؛ �مع�� ا للمورد أو المش�� ام بها �عد خ�ار� � االل��
ط  �ش�� ذلك،  من  الرغم  ع�  ل�ن  قانون�ة.  ج��مة  �عد  ال  بها 
� حاالت �عينها، والمعروفة �اللوائح 

 إلزام�ة ��
ً
الحكومات مطا�قة

�ستخدم  قانون�ة.  ج��مة  حينها  ام  � االل�� عدم  و�عد  الفن�ة، 
تنم�ة اللوائح الفن�ة وتنف�ذها �ل العنا� األساس�ة والخدمات 
الخاصة �الب��ة التحت�ة للجودة، �ما تؤّدي عمل�ة مراق�ة السوق 

  . إ� تع��ز إرساء الب��ة التحت�ة للجودة �ش�ٍل أ���
الصع�دين  للجودة ع�  التحت�ة  �الب��ة  ا االهتمام  أ�ض� �مكن 
المؤسسات  من  كب��  عدد  إ�شاء  تم  ح�ث   ، والدو�� اإلقل��� 
الحكوم�ة الدول�ة وغ�� الحكوم�ة �مرور السنوات.  عالوة ع� 
� تتعامل مع العنا� األساس�ة  المؤسسات اإلقل�م�ة والدول�ة ال��
�ات متعددة  العد�د من ال�� التحت�ة للجودة، فإن هناك  للب��ة 
ا من خدمات تقي�م المطا�قة  ا ع��ض� � توفر قطاع� الج�س�ات ال��

� العد�د من ال�لدان.
��
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 P2.1 الش�ل
الب��ة التحت�ة للجودة الوطن�ة 

المصدر: مقت�س من جواش وآخرون 2007. 
ملحوظة: تحدد الخطوط المتقطعة ”المواصفات والتعار�ف“ ؛ وتحدد الخطوط الصل�ة ”عمل�ات تقي�م المطا�قة.“

الجهة الوطن�ة 
للمواصفات

�ات  ال��

 � المعهد الوط��
للمقاي�س

الجهة الوطن�ة لالعتماد

تع��ف الوحدات 
� المواصفات)

(�ما هو مطلوب ��

مواصفات 
جهة االعتماد

معايرة المراجع 
ومواصفات 
ق�اس العمل 

مواصفات 
جهة منح 
الشهادات

مواصفات 
جهات التفت�ش

مواصفات 
معامل االخت�ار 

ات  مواصفات مخت��
المعايرة 

اتجهات التفت�شجهات منح شهادات  ات المعايرةمخت�� مخت��

مواصفات 
المنتجات 
والعمل�ات 

شهادات تق��ر االخت�ارتق��ر التفت�شمنح شهاداتوالنظم
المعايرة

المنتجات والخدمات

السلطات والمستهل�ون والجمهور العام

ف تقي�م المطا�قة �أنه إث�ات الس��فاء المتطل�ات المحددة المتعلقة �منتج أو عمل�ة أو نظام أو فرد أو  ُ�عرَّ
ا، فإن عنا� تقي�م المطا�قة تتضمن التفت�ش  جهة (ISO IEC 2004b). �ش�ل عام، و�ما هو موضح مس�ق�

ا من المقاي�س �خالف تقي�م المطا�قة. خ�ص. تعد المعايرة جزء� واالخت�ار وال��
� التع��ف 

ا من أهم عنا� الب��ة التحت�ة للجودة- وهو المواصفات- والمحددة �� تغ�� الوحدة 3 واحد�
. ومن  � 4 و5 ع� التوا�� � الوحدت��

أعالە. و�تم تناول العنا� األساس�ة األخرى- و�� المقاي�س واالعتماد- ��
ثم تناقش الوحدة 6 تقي�م المطا�قة الذي �ش�� �ش�ل عام إ� عدد من الخدمات المب��ة ع� هذە الوظائف 
األساس�ة. تغ�� الوحدة 7 اللوائح الفن�ة، ب�نما تعرض الوحدة 8 ك�ف�ة عمل الب��ة التحت�ة للجودة كنظام 

� العام والخاص. � القطاع�� ا�ة مرن ب�� ��





التعار�ف وأنواع المواصفات 3.1

التعار�ف 3.1.1

وط االستخدام الشائع والمتكرر، ف�ما يتعلق �المشا�ل الفعل�ة أو  � ب�رساء �� ُ�عرف التقي�س �أنه �شاط �ع��
� (آيزو 1700 وآي إي ��  � س�اق مع��

ت�ب �� المحتملة، والذي يهدف إ� تحقيق الدرجة القصوى من ال��
 � 2004a). يتكون ال�شاط بوجه خاص من العمل�ات المطل��ة لص�اغة مواصفٍة و�صدارها وتنف�ذها لتحس��
� تواجه التجارة و�سه�ل  مالءمة المنتجات والعمل�ات والخدمات ألغراضها المقصودة؛ أي تذل�ل العق�ات ال��

. � التعاون التكنولو��
) المواصفة ع� أنها  وُتعرف المنظمة الدول�ة للتقي�س (اآليزو) واللجنة ال�هروفن�ة الدول�ة (آي إي ��
� توفر القواعد والم�ادئ التوجيه�ة الخاصة  ف بها، وال�� وث�قة موضوعة �اإلجماع وموافق عليها من جهة مع��
 �

ت�ب �� �االستخدام الشائع والمتكرر أو سمات األ�شطة أو نتائجها، بهدف تحقيق الدرجة القصوى من ال��
� (آيزو وآي إي �� 2004a 17000). �جب أن تكون المواصفات مب��ة ع� أساس النتائج المث�تة  س�اق مع��

ة �ل وتهدف إ� تع��ز الغا�ة القصوى من فوائد المجتمع. من العلم والتكنولوج�ا والخ��
أمام  الفن�ة  الحواجز  �شأن  العالم�ة  التجارة  اتفاق�ة منظمة  لدى  المواصفة  تع��ف  فإن  و�خالف ذلك، 
ا (منظمة التجارة العالم�ة 1994).1 و�عد التنف�ذ  التجارة يوضح أن تنف�ذ المواصفة أمر اخت�اري ول�س إلزام��
لوائح  ال�لدان  ل�عض  أو اإلج�ار�ة  اإللزام�ة  المواصفات  تعد   ، الوح�د. و�التا�� الفن�ة  اللوائح  اإللزا�� مجال 
� تعلق تع��ف اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن 

� للمواصفة �� � هذين التع��ف�� فن�ة. يتمثل الفرق اآلخر ب��
التجارة قا�ة ع�  أمام  الفن�ة  الحواجز  اتفاق�ة  �المنتجات، وذلك ألن  التجارة فقط  أمام  الفن�ة  الحواجز 
� تطب�قه ومن شأنه كذلك أن يتضمن 

ا أوسع �� المنتجات وعمل�اتها. و�عد تع��ف اآليزو وآي إي �� تع��ف�
 17000 إي ��  (آيزو وآي  نتائجها“  أو  ”�األ�شطة  الخاصة  العامة  نطاق مصطلحاته   �

�� والخدمات  النظم 
 .(2004a

عام  �مصطلح  إل�ه  النظر  يتم  ح�ث  التقي�س؛  س�اق   �
�� ا 

�
أح�ان مواصف�ة“  ”وث�قة  مصطلح  و�ستخدم 

� هذا اإلصدار �أ�مله مع 
للمواصفات، وقواعد الممارسة وما إ� ذلك. و�ستخدم مصطلح ”المواصفات“ ��

ا للمواصفات وقواعد الممارسة والوثائق المواصف�ة األخرى. � االعت�ار أنه ُمتضمن أ�ض�
الوضع ��

المواصفات العامة والخاصة 3.1.2

� تط��رها، والمنظمة المعن�ة بتط��ر 
� إطار محت��اتها، واآلل�ات المستخدمة ��

�مكن تص��ف المواصفات ��
ا من المواصفات المحتملة. � ا كب�� � الش�ل 3.1، والذي �عرض قطاع�

ا �� المواصفة. و�تم توضيح التص��ف ب�ان��
� من المواصفات، وهما المواصفات العامة  � ع��ضت�� اف �ش�ل عام، ضمن هذا التص��ف، �فئت�� و�تم االع��
ا للم�ادئ المالئمة  والخاصة. توضع المواصفات العامة تحت رعا�ة الجهات الدول�ة واإلقل�م�ة والوطن�ة وفق�
لمتطل�ات اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة. يتم وضع المواصفات الخاصة 
ا ألهدافها و�دون شفاف�ة، أو  ها وفق� من االتحادات وجهات منح شهادات والمنظمات غ�� الحكوم�ة، وغ��

�احة أو اعت�ارات التوافق عادة. 

3
المواصفات

43
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العد�د من األسواق ول�ن �ش�ل عام ال �مكن  الخاص مهمة لدى  القطاع  الصادرة عن  المواصفات  إن 
ورة، �ذات الم�ادئ �أي منظمة تقي�س رسم�ة (مثل م�ادئ  م، �ال�� � � اللوائح الفن�ة ألنها ال تل��

استخدامها ��
أمام  الفن�ة  الحواجز  �شأن  العالم�ة  التجارة  منظمة  اتفاق�ة  لدى  واإلجماع  والح�اد�ة  واالنفتاح  الشفاف�ة 
ورة، تداب�� الملحق 3 الخاص �اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز  التجارة) وال �ستخدم، �ال��

الفن�ة أمام التجارة (”قواعد الممارسة الج�دة إلعداد المواصفات واعتمادها وتطب�قها“).2

�
المحتوى الف��

عمل�ة التط��ر

الهدف

ن�ع الوث�قة

المتطل�ات

م�ادئ التط��ر

االدراة

مواصفة المرجع• 
مواصفة المصطلح• 
مواصفة االخت�ار• 
مواصفة المنتج• 
مواصفة مسار• 
مواصفة الخدمة• 
مواصفة التقارب• 
� س�تم تقد�مها•  مواصفة الب�انات ال��

خصائص• 
الط��قة• 
الدل�ل• 
المصطلح• 
قواعد الممارسة• 
التص��ف• 

مواصفة التصم�م• 
مواصفة األداء• 

االنفتاح• 
الشفاف�ة• 
الح�اد�ة• 
اإلجماع• 
الفاعل�ة• 
المالءمة• 

كة•  ال��
التجمعات• 
قطاع الصناعة• 
منظمة غ�� حكوم�ة• 
الجهة الوطن�ة للمواصفات• 
الجهة اإلقل�م�ة للمواصفات• 
الجهة الدول�ة  للمواصفات• 
منظمة دول�ة تجمع جهات الموافقة • 

الحكوم�ة للمواصفات

الش�ل 3.1 
تص��ف المواصفات
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المواصفات الدول�ة واإلقل�م�ة والوطن�ة العامة 3.2

المواصفات الدول�ة 3.2.1

. َتمنح اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة  � االقتصاد العال��
تعد المواصفات الدول�ة مهمة ��

ا من الصلة �المواصفات الدول�ة؛ ع� س��ل المثال، �جب أن تكون المواصفات  أمام التجارة مستوى عال��
ا للمواصفات الدول�ة و�جب أن �س�ند اللوائح الفن�ة الوطن�ة ع� المواصفات الدول�ة (انظر  الوطن�ة اعتماد�
للم�ادئ  ال�املة  المعرفة  مع  ها  المواصفات و��� تلك  تط��ر  يتم  القسم 7.4).  الفن�ة،  اللوائح   :7 الوحدة 
الم�ادئ ��  وتلك  التجارة؛  أمام  الفن�ة  الحواجز  �شأن  العالم�ة  التجارة  منظمة  اتفاق�ة  لجنة  من  المفصلة 
ا�ط واالهتمام �ال�عد التنموي، وانخراط  الشفاف�ة واالنفتاح والح�اد�ة واإلجماع والفعال�ة والمالءمة وال��
� أو التنف�ذ للمواصفات الدول�ة واإلقل�م�ة  صحاب المصلحة، واإلجراءات القانون�ة الواج�ة، واالعتماد الوط��

�
أ

(انظر القسم 3.4 ”ممارسات التقي�س الج�دة“).
يتم ��� المواصفات الدول�ة بواسطة العد�د من المنظمات الدول�ة الحكوم�ة أو غ�� الحكوم�ة. �عت�� 
ا ع� قطاع محدد، ول�ّن القل�ل منها �عّد واسع النطاق وع� الرغم من عدم ذكر ذلك ع�  معظمها قا��
مات  � اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة، فإّن ثالث منظ�

وجه الخصوص ��
، واالتحاد الدو�� لالتصاالت، تعدُّ أبرز جهات مواصفات دول�ة، واأل��� صلة �اتفاق�ة  �� األيزو، وآي إي ��
�شأن  العالم�ة  التجارة  منظمة  اتفاق�ة  وتعدد  التجارة.  أمام  الفن�ة  الحواجز  �شأن  العالم�ة  التجارة  منظمة 
تداب�� الصحة والصحة الن�ات�ة ثالث منظماتهم- االتفاق�ة الدول�ة لوقا�ة الن�اتات، والمنظمة العالم�ة لصحة 
لمنظمات  موجز  وصف   ��� ف�ما  االتفاق�ة.3  بهذە  صلة  األ���  بوصفها   - �

الغذا�� الدستور  وجهة  الحيوان، 
المواصفات الدول�ة الست تلك:

�ِش�ت عام 1906 ومقرها جي��ف و�� • 
�
): �� منظمة غ�� حكوم�ة أ اللجنة ال�هروفن�ة الدول�ة (آي إي ��

ممثلة لعض��ة المنظمات الوطن�ة ذات النطاق المماثل، وتوفر المواصفات الدول�ة للمنتجات ال�ه��ائ�ة 
ون�ة. واإلل���

�ِش�ت عام 1946 ومقرها جي��ف و�� ممثلة • 
�
المنظمة الدول�ة للتقي�س (اآليزو): �� منظمة غ�� حكوم�ة أ

� ال يتعامل  لعض��ة المنظمات الوطن�ة ذات النطاق المماثل، وتصدر المواصفات الدول�ة للمجاالت ال��
معها اآلخرون.

�ِش�ت عام 1897 ومقرها • 
�
االتحاد الدو�� لالتصاالت: �� منظمة حكوم�ة دول�ة (جزء من األمم المتحدة، أ

جي��ف، وتصدر المواصفات الدول�ة لالتصاالت. 
�ِش�ت عام 1963 ومقرها • 

�
أ : �� منظمة حكوم�ة دول�ة (جزء من األمم المتحدة)  �

جهة الدستور الغذا��
روما، وتصدر المواصفات الدول�ة للمنتجات الغذائ�ة. 

عام •  �ِش�ت 
�
أ المتحدة)  األمم  من  (جزء  األطراف  متعددة  معاهدة  الن�اتات: ��  لحما�ة  الدول�ة  االتفاق�ة 

1951 ومقرها روما، وتصدر المواصفات الدول�ة لحما�ة الن�اتات. 
�ِش�ت عام • 

�
ا من األمم المتحدة) أ المنظمة العالم�ة لصحة الحيوان: �� منظمة حكوم�ة دول�ة (ل�ست جزء�

1924 (�اسم المكتب الدو�� لألو�ئة) ومقرها �ار�س، وتصدر المواصفات الدول�ة لصحة الحيوان. 
� المجال 

عالوة ع� هذە المنظمات الست، تصدر المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة مواصفاٍت هامة ��
�ِش�ت عام 1955 ومقرها �ار�س. وتصدر المنظمة الدول�ة 

�
أ التجاري و�� منظمة معاهدة حكوم�ة دول�ة 

للمقاي�س القانون�ة توص�ات ومواصفات للمقاي�س القانون�ة.
لوقا�ة  الدول�ة  واالتفاق�ة   ، �

الغذا�� الدستور  وجهة  لالتصاالت،  الدو��  االتحاد  أعضاء  جميع  و�حصل 
� اآليزو وآي 

الن�اتات، والمنظمة العالم�ة لصحة الحيوان ع� نفس الصفة ل�ن �درجات عض��ة مختلفة ��
والعضو  المن�سب  العضو  اآلخرون مثل  و�تمتع  العض��ة.  أع� درجات  ال�املة  العض��ة  ،  وتعت��  إي ��

� اللجان الفن�ة الحصول ع� العض��ة ال�املة. 
المراسل �مزا�ا أقل. وتتطلب المشاركة ال�املة ��
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� الخاص �ص�اغة المواصفات  � يتم بها إجراء العمل الف�� � المنظمات ف�ما يتعلق �الط��قة ال�� توجد فروق ب��
� وفق نظام ال مركزي ح�ث ُتمنح 

الدول�ة من لجانها الفن�ة. وتعمل اآليزو وآي إي �� وجهة الدستور الغذا��
� اللجان الفن�ة الخاصة، ب�نما تعمل االتفاق�ة الدول�ة لوقا�ة الن�اتات واالتحاد 

الدول األعضاء المسؤول�ة ال�املة ��
اء والمدارة من  العالم�ة لصحة الحيوان من خالل اجتماعات ع� مستوى الخ�� الدو�� لالتصاالت والمنظمة 
العالم�ة  التجارة  � متطل�ات منظمة 

المنظمات �سو�� الرغم من ذلك، فإّن جميع تلك  العامة. ل�ن ع�  األمانة 
الخاصة �المواصفات الدول�ة.

� اتفاق�ة 
تعد عمل�ة اعتماد المواصفات الدول�ة لتصبح مواصفاٍت وطن�ة �� المسار المو� �ه المذكور ��

المواصفات  تحول  خطر  تقل�ل   �
المنط�� فمن  التجارة،  أمام  الفن�ة  الحواجز  �شأن  العالم�ة  التجارة  منظمة 

ور�ة أمام التجارة. والعتماد مواصفات اآليزو وآي إي �� �مواصفات وطن�ة، فمن  الوطن�ة لحواجز غ�� ��
� للجهات اإلقل�م�ة 

وري الحصول ع� عض��تهما �س�ب حقوق الطبع وال��� لمواصفاتهما الدول�ة.4 و����� ال��
. ال  ، عمل ترت��ات خاصة مع اآليزو وآي إي �� � مواصفات اآليزو وآي إي �� � تب��

� ترغب �� للمواصفات، ال��
�مثل أي من هذا مش�لة للمواصفات المصدرة من جهات المواصفات الدول�ة ذات الصفة الحكوم�ة الدول�ة.

المواصفات اإلقل�م�ة 3.2.2

ا أفضل المواصفات اإلقل�م�ة المعروفة.  � غال�� ف بها من االتحاد االورو�� � المع�� تمثل مواصفات النظام األورو��
�اسم  والمعروفة   � األورو�� لالتحاد  الفن�ة  اللوائح  تنف�ذ  لدعم  و�صدارها،  المواصفات  هذە  وضع  ا  أ�ض� يتم 
التوجيهات، من ثالث منظمات إقل�م�ة للمواصفات و�� اللجنة األورو��ة للتقي�س، واللجنة األورو��ة للتقي�س 
 � � لمواصفات االتصاالت. يتم العمل �اتفاق�ات لمواءمة مواصفات النظام األورو�� � والمعهد األورو�� ال�هروتق��
مع المواصفات الدول�ة مثل اتفاق�ة فيّنا (اآليزو واللجنة األورو��ة للتقي�س) واتفاق�ة فرانكفورت (آي إي �� 
أنها ل�ست  إال  � واسعة االن�شار  النظام األورو�� ). قد تكون مواصفات  � ال�هروتق�� للتقي�س  واللجنة األورو��ة 

المواصفات اإلقل�م�ة المصدرة الوح�دة من نوعها.
� مسؤول�اتها 

� عدد من المنظمات للتعامل مع مشا�ل التقي�س ع� الصع�د اإلقل��� ول�نها قد تختلف �� ���
�
أ

ُتع��    � ال�� تلك  الس�اس�ة خاصة  للقرارات  كنتاج  للمواصفات  اإلقل�م�ة  المنظمات  �عض  �ش�ت 
�
وأ وأ�شطتها. 

المنظمات كذلك. تضع  � هذە  كة. توجد اختالفات ب�� المش�� اإلقل�م�ة  السوق   �
التقي�س ومواءمته �� بت�سيق 

ملحوظة: AIDMO = المنظمة الع���ة للتنم�ة الصناع�ة والتعدين، ARSO = المنظمة األف��ق�ة للتقي�س، CEN = اللجنة األورو��ة للتقي�س، CENELEC = اللجنة األورو��ة 
 ETSI ،ولوج�ا، و�صدار الشهادات � الدول للتقي�س، والم�� ك ب�� � اآلسيوي المش�� ، COPANT = لجنة المواصفات لل�لدان األم��ك�ة، EASC = المجلس األورو�� � للتقي�س ال�هروتق��

� لمواصفات االتصاالت، PASC = مؤتمر مواصفات منطقة المح�ط الهادئ، SARSO = منظمة المواصفات اإلقل�م�ة لجنوب آس�ا. = المعهد األورو��

خ��طة 3.1 
تغط�ة للجهات اإلقل�م�ة للمواصفات، 2016

COPANT
PASC
COPANT AND PASC
AIDMO
ARSO
AIDMO AND ARSO
 ARSO AND PASC
EASC
SARSO
CEN, CENELEC, AND ETSI

البنك الدو�� لإل�شاء والتعم�� 44147 | يناير 2019 
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واللجنة  للتقي�س،  األورو��ة  اللجنة  (مثل  ها  وت��� إقل�م�ة  مواصفاٍت  للمواصفات  إقل�م�ة  منظمات  �ضع 
المنظمات  �عض  تعمل   � ح��  �

�� االتصاالت)  لمواصفات   � األورو�� والمعهد   ، � ال�هروتق�� للتقي�س  األورو��ة 
كة (مثل تعاون  المش�� � أعضاء السوق  الوطن�ة ب�� المواصفات  � تضمن مواءمة  األخرى �آل�ات ت�سيق وال��
 �

� مجال المواصفات). تعمل �عض المنظمات اإلقل�م�ة للمواصفات ��
�� �

الجماعة اإلنمائ�ة للجنوب األف����
اآلخر ع��  �عضها  �عمل  ب�نما  األف��ق�ة)  القارة   �

�� للتقي�س  األف��ق�ة  المنظمة  (مثل عمل  مناطق جغراف�ة 
القارات (مثل مؤتمر مواصفات منطقة المح�ط الهادئ)

� تعمل  ، وال�� ا �ممثل من اآليزو وآي إي �� �شمل المنظمات اإلقل�م�ة للمواصفات المصدق عليها عموم�
معها لتع��ز التعاون، ما ��� (خ��طة 3.1):

AIDMO: المنظمة الع���ة للتنم�ة الصناع�ة والتعدين• 
ARSO: المنظمة األف��ق�ة للتقي�س• 
CEN: اللجنة األورو��ة للتقي�س• 
 •� CENELEC: اللجنة األورو��ة للتقي�س ال�هروتق��
COPANT: لجنة المواصفات لل�لدان األم��ك�ة• 
� الدول للتقي�س•  ك ب�� � اآلسيوي المش�� EASC: المجلس األورو��
� لمواصفات االتصاالت•  ETSI: المعهد األورو��
PASC: مؤتمر مواصفات منطقة المح�ط الهادئ• 
SARSO: منظمة المواصفات اإلقل�م�ة لجنوب آس�ا• 

، تم  عالوة ع� المنظمات اإلقل�م�ة للمواصفات المصدق عليها �ممثل للمنطقة من اآليزو وآي إي ��
ا  كة األصغر حجم� إ�شاء عدد من المنظمات دون اإلقل�م�ة للمواصفات لخدمة مصالح السوق اإلقل�م�ة المش��
 ، �

ق أف��ق�ا، والجماعة االقتصاد�ة لدول غرب أف��ق�ا، والجماعة اإلنمائ�ة للجنوب األف���� مثل جماعة ��
� القارة. وتتضمن المنظمات دون اإلقل�م�ة للمواصفات 

ها �� ق وجنوب أف��ق�ا وغ�� كة ل�� والسوق المش��
: ما ���

CROSQ: المنظمة اإلقل�م�ة للجماعة ال�ار���ة للمواصفات والجودة• 
ق أف��ق�ا للمواصفات•  لجنة جماعة ��
 •� GSO: جهة التقي�س لدول مجلس التعاون الخل���
� مجال المواصفات• 

�� �
SADCSTAN: تعاون الجماعة اإلنمائ�ة للجنوب اإلف����

� �عض المنظمات، مثل لجنة 
من المث�� لالهتمام مالحظة حصول �عض الدول ع� عض��ة مزدوجة ��

المواصفات لل�لدان األم��ك�ة مع مؤتمر مواصفات منطقة المح�ط الهادئ، أو المنظمة األف��ق�ة للتقي�س مع 
مؤتمر مواصفات منطقة المح�ط الهادئ. من غ�� الواضح إذا ما �ان �مكن الحفاظ ع� العض��ة المزدوجة 
� ال�لدان األعضاء. ما زالت المنظمات األخرى مثل المعهد 

�مجرد تط��ر المواصفات اإلقل�م�ة العتمادها ��
اإلقل��� للمواصفات وتقي�م المطا�قة واالعتماد والمقاي�س التا�عة لمنظمة التعاون االقتصادي- و�� جمع�ة 
� طور اإلعداد وقت ص�اغة هذا ال�تاب.

ق األوسط وش�ه القارة اآلسي��ة الجن���ة - �� � ال��
للدول اإلسالم�ة ��

� المنظمات اإلقل�م�ة للمواصفات، 
� �لٍد ما، أن �شارَك ��

عادًة ما ُ�طلب من الجهة الوطن�ة للمواصفات ��
للمواصفات  الوطن�ة  الجهة  أن  � ذلك اإلقل�م؛ أي 

كة �� المش�� السوق  المنظمات مواصفات  � تضع هذە  ح��
ا، وستعتمد العض��ة  ا �شأن هذا األمر. وتملك المنظمات اإلقل�م�ة للمواصفات األخرى خ�ار� ال تملك خ�ار�
� المنظمات اإلقل�م�ة 

� تجد الدولة نفسها فيها مع األعضاء اآلخ��ن �� ع� التحالفات الس�اس�ة والتجار�ة ال��
مواصفات   � تب�� ك  المش�� اإلقل���  للسوق  للمواصفات  الوطن�ة  الجهة  ع�   � يتع�� ما  وعادًة   للمواصفات. 
إقل�م�ة �مجرد الموافقة عليها، وسحب مواصفاتها الوطن�ة ذات النطاق المماثل، وذلك حال إصدار المنظمات 

ك. اإلقل�م�ة للمواصفات �اختصاص التفاق�ة أو بروتوكول سوق مش��
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المواصفات الوطن�ة 3.2.3

لمواصفة  القانون�ة  الحالة  تعت��  بها.  ف  المع�� للمواصفات  الوطن�ة  الجهة  الوطن�ة من  المواصفات  تْصدر 
� اللوائح الفن�ة. وتعمل 

�ــــع، �ما �� � ال���
ا لضمان أن المواصفة �مكن اإلشارة إليها �سهولة �� وطن�ة معامً� مهم�

 �
ا كجهة وطن�ة للمواصفات ب�نما �طَبق نظام أ��� المرك��ة �� � االقتصادات األصغر حجم�

منظمة واحدة ��
� �مكن العمل بها مع العد�د من منظمات تط��ر  االقتصادات ذات الدخل المرتفع لتط��ر المواصفات ال��
ا ما �ان النظام المعمول �ه، فإن الحكومة  ف بها من الجهة الوطن�ة للمواصفات القائمة. أ�� المواصفات المع��
ال�د أن ت��قن من أن المنظمات العاملة ع� تط��ر المواصفات الوطن�ة مستوف�ة لمتطل�ات اتفاق�ة منظمة 
� منظمة التجارة العالم�ة.

ا �� التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة، وذلك حال كون الدولة عضو�
� اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة 

� الملحق 3 ��
ترد المتطل�ات وث�قة الصلة بتط��ر المواصفات الوطن�ة ��

وتطب�قها“  واعتمادها  المواصفات  إلعداد  الج�دة  الممارسة  ”قواعد  التجارة  أمام  الفن�ة  الحواجز  �شأن 
امها �الملحق  � ا عن موافقتها وال�� (منظمة التجارة العالم�ة 1994). �جب أن تعرب جهات المواصفات رسم��
يتم تعم�م اإلخطارات �موجب  التجارة.  أمام  الفن�ة  الحواجز  العالم�ة �شأن  التجارة  اتفاق�ة منظمة  3 من 
G/TBT/[رقم] سلسلة الوثائق المحددة من خالل �

الملحق 3 من األمانة العامة لمنظمة التجارة العالم�ة ��
وط الملحق 3  /CS/N، �ما �مكن إ�جاد القائمة ال�املة من الجهات الوطن�ة للمواصفات الموافقة ع� ��
� قبول الجهات الوطن�ة  � ح��

ون�ة لمواصفات اآليزو الخاصة �منظمة التجارة العالم�ة.5 �� � البوا�ة اإلل���
��

ام، فل�س من المسلم �ه أن عمل�ات إحدى الجهات الوطن�ة  � � لالل��
وط الملحق 3 �إعالن ذا�� للمواصفات ل��

ام �الملحق  � ا مع المتطل�ات. و�سلط تقي�م مستقل لعمل�ات تط��ر مواصفات االل�� للمواصفات تتوافق دائم�
� تمثل تحد�ات للعد�د من الجهات الوطن�ة للمواصفات. 3 الضوء �استمرار ع� الجوانب ال��

 �
م عمل�ة تط��ر المواصفات الوطن�ة �م�ادئ ممارسات التقي�س الج�دة المذكورة �� � ا أن تل�� و�جب أ�ض�

القسم 3.4. وعل�ه، فإن سلسلة الق�مة ال�املة لتط��ر المواصفات تحتاج إ� إدارة سل�مة من الجهة الوطن�ة 
للمواصفات. و�جب إعداد عمل�ات رسم�ة ل�ل خطوة من خطوات سلسلة الق�مة (الش�ل 3.2). و�جب أن 

تكون هذە المراحل معروفة ومفهومة للجمهور. 

الش�ل 3.2 
سلسلة ق�مة تط��ر المواصفات 

ملحوظة: NSB = الجهة الوطن�ة للمواصفات، TC = اللجنة الفن�ة.

ح المق��

وث�قة العمل

مسودة المواصفة 

استفسارات عامة

الموافقة

المواصفة

� برنامج 
وع �� � الم�� � لجنة فن�ة و�تم تضم�� ح و�قّ�م، وُتع��ّ ُيوضع المق��

العمل المصدر الخاص �الهئ�ة الوطن�ة للمواصفات.

توضع أول وث�قة عمل وتنظر اللجنة الفن�ة فيها من اللجنة الفن�ة من ثم 
تليها وثائق عمل أخرى، و�تم إجراء اخت�ار أو�� إذا لزم األمر.

� تم الوصول إليها ب�جماع اللجنة الفن�ة إ�  ُتحال مسّودة المواصفة ال��
لمان). الرأي العام (�عد تعد�ل ال��

ا ع� األقل و�تم  ُتعرض مسّودة المواصفة ع� الرأي العام لمدة 60 يوم�
جمع اآلراء والنظر فيها من اللجنة الفن�ة.

� تتضمن تعل�قات من االستفسارات العامة  ُتعّدل المسّودة النهائ�ة للمواصفة ال��
للوصول للجودة ومن ثم تقد�مها للجنة الموافقة ع� المواصفات.

� قائمة 
ون�ة. و�تم تضمينها �� � صورة مطبوعة أو إل���

�سّوق المواصفة المعتمدة ��
� برنامج المراجعة المستمر لخمس سنوات.

مواصفات الجهة الوطن�ة للمواصفات و��



|  49المواصفات

� صورة ”مواصفة 
� ق�ام الجهة الوطن�ة للمواصفات ب�صدار هذە العمل�ات ��

هناك اتجاە متطور يتمثل ��
ا ألي طرف مهتم. ومن ثم �س�ند تدر�ب رئاسة اللجنة الفن�ة واألمانة العامة ع� 

�
تلو اآلخرى“ و�تاحتها مجان

هذە المواصفة.

� تتما�� مع م�دأ ”مواصفة تلو اآلخرى“ و�س�ند إ� م�ادئ آيزو  ا إ� تعل�مات العمل الداخل�ة - ال�� �شار أ�ض�
� نزاهة نظام تط��ر المواصفات.6

9001، ع� س��ل المثال - ل��ادة الثقة ��
� صورة �سخة مطبوعة. وع� الرغم من ذلك، �س�� االتجاە السائد، 

ا �� �ان يتم �س��ق المواصفات سا�ق�
الوطن�ة  الجهات  تتعرض   ، و�التا�� ون�ة.  اإلل��� والمب�عات  المعلومات  مثل  ون�ة  إل��� نظم  نحو  �التأ��د، 
� تق�ل النظم الحديثة لتكنولوج�ا المعلومات لمواصفات المعلومات والمب�عات، 

� تفشل �� للمواصفات، ال��
ون�ة �ط��قة ال ت�تهك مواصفات  � ه��لة المعلومات والمب�عات اإلل��� للخسارة. ل�ن �الرغم من ذلك، يتع��
ائها من عدد  ق�ل �� للقراءة فقط  المواصفات  لجعل  المواصفات  آل�ات  إعداد  يتم   . وال��� الطبع  حقوق 
ا لمساعدة العمالء. وما تزال ال�سخ المطبوعة للمب�عات مهمة  من الجهات الوطن�ة للمواصفات األ��� تقدم�
هذە   �

�� نت.  اإلن�� إ�  الوصول   �
�� صع��ة  والمتوسطة  ة  الصغ�� المؤسسات  فيها  تواجه   � ال�� لالقتصادات 

� تواجه  الحالة، تكون أنظمة الط�اعة عند الطلب أ��� كفاءة �كث�� من ط�اعة حجم كب�� من المواصفات ال��
حتم�ة اإللغاء �عد سنوات قل�لة �س�ب المراجعة.

� ع� الجهة الوطن�ة للمواصفات �شغ�ل خدمة معلومات المواصفات، و�جب أن توفر هذە الخدمة  يتع��
المعلومات �شأن المواصفات الوطن�ة والمواصفات الدول�ة واإلقل�م�ة ذات العالقة حال طلبها. �مكن أن يتم 
� خدمة معلومات  ا ما ُتع��ّ � أو �ط��قة شخص�ة ع�� ز�ارة العم�ل. غال��

و�� �د اإلل��� الطلب ع�� الهاتف أو ال��
ا كنقطة استعالم وطن�ة التفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة  المواصفات أ�ض�

� منظمة التجارة العالم�ة.
ا �� من الحكومة حال كون الدولة عضو�

المواصفات الصادرة عن القطاع الخاص 3.3

ا تحت مس� ”المواصفات الخاصة“، وعادة ما ُتعّد إحدى  ة من الوثائق المواصف�ة مع� ُتجمع مجموعة كب��
ف بها“ ع�  الوثائق المواصف�ة المعدة والمصدرة من منظمة من غ�� منظمات تط��ر المواصفات ”المع��
ا�د) من المواصفات  �  خاصة. ال يوجد فقط نطاق كب�� (وم��

ً
، أو الدو�� مواصفة ، أو اإلقل��� � المستوى الوط��

المواصفات  هذە  بتط��ر  المعن�ة  المنظمات  أو  الجهات   �
�� جوه��ة  اختالفات  ا  أ�ض� تتواجد  �ل  الخاصة 

المتعلقة �جوانب مثل جانب الحو�مة ومنهج�ة التط��ر وانخراط أصحاب المصلحة والشفاف�ة واإلجماع 
وما إ� ذلك.

: توجد أس�اب عد�دة الرتفاع عدد المواصفات الخاصة، ول�ن تتمثل األس�اب األساس�ة ف�ما ���

ا •  � إ� ثالث سنوات وهو ما �عد وقت� س�ستغرق ”وقت �س��ق“ المواصفات الدول�ة ما ال �قل عن س�ت��
� بتط��ر مواصفة خاصة �عد ذلك ف�ما  � التكنولوج�ات الم�سارعة والمعني��

ط��ً� لممو�� المواصفة ��
. � وقت أق� �كث��

ب�نهم ��
 •. � ة سوق�ة عن المنافس�� � قد تقوم االتحادات بتط��ر مواصفة منتج خاص ال��ساب م��
ل�عض •  االمتثال  مورديهم  من  ا�د  � م�� �ش�ل  التجزئة  وتجار  العالم�ة  التجار�ة  العالمات  منتجو  �طلب 

ثّم  ومن  لضغوط عمالئهم،   
ً
استجا�ة ذلك   �

و�أ�� المعينة،  السالمة  وقواعد  والب�ئ�ة  االجتماع�ة  القواعد 
ع�   � يتع��  � ال�� الم�ادئ  أو  التوجيه�ة  الم�ادئ  أو  الخاصة  المواصفات   �

�� القواعد  بهذە  ا  رسم�� ُف  ُ�ع��
ام بها �صورة تعاقد�ة. � مورديهم االل��

ات اجتماع�ة و��ئ�ة محددة إ� وضع •  و�ــــج إ� تغ�� �س� حر�ات المنظمات غ�� الحكوم�ة الساع�ة لل��
مواصفات خاصة وخطط ترخ�ص للوصول إ� أهدافها.

 خاصة وتنفذ نظام • 
ً
ا، وتضع مواصفة ا ُمحدد� ا سوق�� تحدد جهات منح الشهادات متعددة الج�س�ات �شاط�

ا. ا سل�م� ا تجار�� ترخ�ص متعدد الج�س�ات �اعت�ارە عرض�
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 �
�� ا  هام� عامً�  أص�حت  الخاصة  المواصفات  مثل هذە  فإن  مواصفة خاصة،  أس�اب وضع  �انت  ما  ا  أ��

ق آس�ا. هناك  أسواق ��  �
ا �� أ�ض� �ل وتن���  المتحدة  والوال�ات  أورو�ا   �

المتقدمة �� األسواق  إ�  الدخول 
� مرحلة التك��ن- يتعلق �مواءمة المواصفات الخاصة ووضع مقاي�س لها، استجا�ة للنمو 

- ما زال �� اتجاە أخ��
�ن لمواءمة المتطل�ات.   ع� الرغم من هذا  � عددها وتنوعها وكذلك ضغط الموردين ع� المش��

الهائل ��
ة منتظمة (منظمة األمم المتحدة  � المواصفات الخاصة، فإّن هناك مواصفات جد�دة تظهر وفق وت��

التعدد ��
.(ISO 26000 2010 اد ، ومركز �شجيع االست�� �

و�ج�ة للتعاون اإلنما�� للتنم�ة الصناع�ة، والو�الة ال��

� قطاع تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت 3.3.1
المواصفات الخاصة ��

ة ط��لة بوجود  اف منذ ف�� إضافة إ� �سلسل المواصفات العامة الدول�ة واإلقل�م�ة والوطن�ة فقد تم االع��
ت��ات  � ال��

�ات أو �� � ال�� كة مستخدمة داخل�ا أو ب�� � ش�ل مواصفات صناع�ة أو مواصفات ��
ط�قة أخرى ��

 �
�� برزت  الخاصة،  مواصفاتها  وضع   �

�� الصناع�ة  المصالح  هذە  لمثل  واستجا�ة  الموردين.  مع  التعاقد�ة 
� مجال تكنولوج�ا 

� وأوائل ال�سعينات ظاهرُة االتحادات والمنتد�ات، ال سّ�ما ��
أواخر ثمان�نات القرن الما��

�ات.  المعلومات واالتصاالت، وذلك بهدف بتط��ر مواصفات صناع�ة خاصة بهذا القطاع/ أو بهذە ال��
�ات  ُم�شأة من �� االتحادات والمنتد�ات األو� ع�ارة عن مجموعات مغلقة  � حاالت عد�دة، �انت 

��
� تنف�ذها خاصة لمنافسة األسال�ب  تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت لتط��ر مواصفات �مكن للمشارك��
اك مع جميع األطراف المهتمة،  ورة �س� إ� االش�� � األسواق. لم تكن هذە المجموعات �ال��

المنافسة ��
� ت�س�قات  � لالستفسار العام. و�تضمن المثال النموذ�� � وضعتها متاحة �ش�ل منه�� ولم تكن المواصفات ال��
 �

طة الف�ديو الممغنطة �� ) ألنظمة أ�� �
كة سو�� كة ف�كتور) و��تاما�س (من �� �� (من ��

� نظام الف�ديو الم��
� وكذلك ص�غة �سج�ل وقراءة ف�ديو عال�ة الجودة ألنظمة الف�ديو الرقم�ة 

أواخر س�عينات القرن الما��
ها. ) والعد�د غ�� �

�ات �اناسون�ك وسو�� (من ��
اف صناعة تكنولوج�ا  ا وحصلت ع� اع�� �مرور الوقت، أص�حت العد�د من هذە المجموعات أ��� انفتاح�
اف الواسع �مواصفات محددة قد ُوضعت بوصفها مواصفاٍت فعل�ة  المعلومات واالتصاالت، وشهدت االع��
المحمول.  للهاتف  الّنقالة  لالتصاالت  الشاِمل  الّنظام  ومواصفة  المضغوط  القرص  مثل  الدول�ة،  للسوق 
المعلومات  تكنولوج�ا  صناعة   �

�� اك  لالش�� وسعت  التطورات  هذە  تجاهل  التقي�س  جهات  �ستطع  لم 
كة الخاصة بتكنولوج�ا المعلومات لدى اآليزو وآي  واالتصاالت. وأدى ذلك إ� عرض اللجنة الفن�ة المش��
خالل  من  والمنتد�ات  االتحادات  طورتها   � ال�� المواصفات  معالجة  �مكن  ح�ث  خاصة  إلجراءات   �� إي 

.(ISI 690 2010 آيزو) �� النظام العام للتقي�س لتح��لها إ� مواصفات دول�ة من اآليزو وآي إي

� صناعات التجزئة واألغذ�ة الزراع�ة 3.3.2
مواصفات المنظمات الخاصة ��

التجارب  مع  ا  تواز�� والتجزئة  الزراع�ة  األغذ�ة  قطاعات   �
�� الخاصة  المنظمات  مواصفات  دخول  ُ�ظهر 

� و�ن لم تكن دوافعهما واحدة. وتعد المواصفات الدول�ة  � قطاع تقن�ة المعلومات واالتصاالت ح��
السا�قة ��

ا �اسم الممارسات الزراع�ة الج�دة األورو��ة) نظام منح شهادات  للممارسات الزراع�ة الج�دة (المعروفة سا�ق�
مورديهم  إلدارة   � األورو�� االتحاد   �

�� التجزئة  جار 
ُ
ت �ستخدمها   � وال�� الج�دة  الزراع�ة  للممارسات   

ً
مستق�

� لسالمة الغذاء. تم�ل هذە الم�ادرات إ� أن  عالوة ع� المتطل�ات المفروضة من توجيهات االتحاد األورو��
�ات الرائدة. تدار من مجموعات من ال��

م  � اء الصناعة، إال أنها ال تل�� �الرغم من إم�ان�ة انتفاع هذە المواصفات �مستوى عاٍل من مدخالت خ��
العامة (و�� م�ادئ الشفاف�ة واالنفتاح  م بها منظمة المواصفات الدول�ة  � � تل�� الم�ادئ ال�� ورة �ذات  �ال��
ومواصفات  الفن�ة  الحواجز  �شأن  العالم�ة  التجارة  منظمة  �اتفاق�ة  الخاصة  ها  وغ�� واإلجماع  والح�اد�ة 
العالم�ة  التجارة  اتفاق�ة منظمة  ورة م�ادئ ملحق 3 من  �ال�� �التجارة)، وال �ستخدم  الخاصة  المنظمات 

�شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة (قواعد الممارسة الج�دة) (آيزو 2010). 
� لجنة منظمة التجارة العالم�ة 

أع��ت �عض الدول - ال سّ�ما الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ��
�شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة وتداب�� الصحة العامة والصحة الن�ات�ة - عن مخاوفها حول تجاوز هذە 
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الموضوعة من  المواصفات  الدول�ة مثل  المواصفات   �
الموضوعة �� المتطل�ات  ا 

�
أح�ان الخاصة  المواصفات 

ورة إقامة  � ع� س��ل المثال، وعل�ه، فإن المواصفات الخاصة وتنف�ذها يتضمن �ال��
جهة الدستور الغذا��

� منظمة التجارة العالم�ة مع ش�اوى الدول ذات الدخل  حواجز أمام التجارة. �الرغم من التعاطف العام للجن��
ا من المواصفات الخاّصة لم ُتعت�� لوائَح فنّ�ة.  ، ألّن ا�� ء كث�� �

المنخفض والمتوسط إال أّن ذلك لم يؤدِّ إ� ��
ول�ّن صناعة بيع الغذاء �التجزئة لمست الحاجة إ� إضافة �عض النظام ع� هذا الوضع الفوضوي ذي 
� عام 2000 بناًء 

الت�لفة غ�� الفعالة المحتمل. ع� س��ل المثال، تم إ�شاء م�ادرة سالمة الغذاء العالم�ة ��
و�ــــج للتط��ر المستمر ألنظمة سالمة الغذاء  � لتجار تجزئة المواد الغذائ�ة لل�� ع� طلب المدراء التنف�ذي��
، وذلك �التوازي مع وضع مقاي�س لمتطل�ات  � � توف�� غذاء آمن إ� المستهل���

ولضمان الثقة واالستمرار�ة ��
� ومواءمتها.    � تطورت ح�� ذلك الح�� عدد كب�� من المواصفات الخاصة ال��

المواصفات الخاصة لألهداف االجتماع�ة والب�ئ�ة 3.3.3

المرت�طة  �المتطل�ات  والب�ئ�ة  االجتماع�ة  �األهداف  الخاصة  للمواصفات  ا  تنوع� األ���  ال�عد  يتعلق  ر�ما 
ال���ون،  ان�عاثات  الخاصة مواضيع مثل  المواصفات  امج. وت�ناول هذە  ال�� بها، و�منح شهادات و��سم�ة 
الحيوي  والوقود  األسماك،  ومصائد  (للغا�ات،  الطب�ع�ة  للموارد  المستدامة  واإلدارة  الب�ئ�ة،  والملصقات 

ها)، وممارسات التجارة العادلة، والمساءلة التنظ�م�ة، والمسؤول�ة االجتماع�ة. وغ��
يتم إعداد هذە المواصفات الخاصة ع� �د عدد كب�� من واض�� المواصفات الخاصة سواء من اتحادات 
و�ــــج  تجار التجزئة من أجل خطط ال�سم�ة الخاصة بهم أو حر�ات المنظمات غ�� الحكوم�ة الساع�ة لل��
� من خالل مواصفاتها وأ�شطة منح الشهادات الخاصة بها. ت�ن�ع ممارسات تط��ر  إ� تط��ر اجتما�� و�ي��
 � لتحس�� ة  األخ�� السنوات   �

�� الجهود  �عض  ُ�ذلت  وقد  ا.  � كب�� ا  تنوع� المنظمات  بهذە  الخاصة  المواصفات 
وط الداعمة لمثل هذە األ�شطة إضافة مع برامج تقي�م المطا�قة ذات الصلة مثل منح  ا�ساق الم�ادئ وال��

شهادات ISO 22000 أو العالمة (اآليزو 2010).
ا فقط  � تناولتها مس�ق� � ترسيخ عدد من الموضوعات ال��

ة، ساعد نظام التقي�س العام �� � السنوات األخ��
و��

المواصفات الخاصة بتوف�� �عض� من المواصفات الدول�ة المهمة المتعلقة �الموضوعات االجتماع�ة والب�ئ�ة 
� هذە األمثلة (اآليزو 26000):

المهمة ع� النحو الوارد ��

، مواصفات دول�ة ت�ناول موضوعات مثل اإلدارة •  � � الجانب البي��
المواصفات الب�ئ�ة. يوفر اآلن اآليزو، ��

الب�ئ�ة (مثل اآليزو 14001)، والعالمات الب�ئ�ة (اآليزو 14020)، وتقي�م دورة الح�اة (اآليزو 14040)، 
ب  ال�� وم�اە  (اآليزو 14064)،  والتحقق، ومنح شهادات  الحراري،  االحت�اس  غازات  ان�عاثات  وق�اس 

وخدمات ال�ف الص�� (اآليزو 24510).
اك أصحاب المصلحة لتط��ر مواصفة •  ا مكثفة إل�� مواصفات المسؤول�ة االجتماع�ة. �ذلت اآليزو جهود�

وع المعروض، الذي �ضم أ��� من 400  اآليزو 26000 الجد�دة عن المسؤول�ة االجتماع�ة. وأظهر الم��
ّ من 91 دولة و42 منظمة دول�ة حكوم�ة وغ�� حكوم�ة، آل�ة تناول عمل�ة تط��ر المواصفات  � دو�� خب��

الدول�ة للقضا�ا المجتمع�ة واالستدامة المعقدة.

مستق�ل مواصفات منظمات القطاع الخاص 3.3.4

 �
� استدامتها، إال أّن العد�د منها يتحول إ� مواصفات عامة ��

يتمثل الهدف من وضع المواصفات الخاصة ��
ظل ظروف معينة: 

� وضعت �عد اإلجماع عليها، ول�نها تتحول إ� •  عادة ما �سبق المواصفات الخاصة المواصفات العامة ال��
� تصدرها. ة ال�س��ق�ة لالتحادات ال�� � مواصفات عامة �مجرد إث�ات مالءمتها للسوق أو ضعف الم��

اتفاق�ة •  � عادة متطل�ات 
الفن�ة ألنها ال �ستو�� اللوائح   �

ال �مكن �ش�ل عام استخدام مواصفات خاصة ��
منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة لم�ادئ تط��ر المواصفات. ومن ثم، إذا عالجت المواصفات 
ق�ل  العامة  المواصفات  نظام  إ�  تح��لها  ف�جب  إدارتها،   �

�� الحكومات  ترغب   � ال�� السوق  إخفاقات 
استخدامها �أساس لإلجراءات الفن�ة.
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� تغ�� نفس المنتجات •  ا من المواصفات الخاصة ال�� � ا كب�� � السوق، أّن عدد�
� النها�ة، عندما ُ�الحظ ��

و��
ور�ة، فإّن واض�� المواصفات العاّمة �لجؤون  وعمل�ات منح الشهادات المتصلة بها، تض�ف ت�لفة غ�� ��

إ� الت�ف بوصفهم وسطاء أمناء، لوضع مواصفة مالءمة �ستخدمها الجميع.

المستق�ل. وذلك   �
�� الخاصة  المواصفات  استخدام  ز�ادة  �ستمر  فقد  االتجاهات،  الرغم من هذە  ع� 

عمل�ة  من  أ�ع  الخاصة  المواصفات  عمل�ة وضع  ُتعد  منها.  القل�ل  الذكر سوى  �ستحق  ال  أس�اب  لعدة 
وضع المواصفات العامة وذلك حال إدارتها من قطاع صنا�� خاص أو صاحب خطة �عتمد عليها �األساس، 
ا وفق االحت�اجات المحددة وتتضمن االبت�ار عن أساس ح�ي، إال أنه عادة  وتكون الخطة مصممة خص�ص�
. تتاح المواصفات العامة للجميع لالطالع عليها وتطب�قها دون اس�ثناء، و�التا��  ما يتم تجاهل العن� األخ��
اع. ع� النق�ض، فإن  النظام الحاصلة ع� براءة اخ�� � عنا� المنتج أو  ال �مكن، من ح�ث الم�دأ، تضم��
ق�مة  ُ�عزز  مما  العنا�،  هذە  مثل   � تضم�� �ستط�عون  الخاصة  المواصفات  المب��ة ع�  الخطط  أصحاب 
 � اع الخاصة بهم، تلك الحقوق ال�� � حما�ة حقوق براءة االخ��

الخطة ألنفسهم. قد يرغب أصحاب الخطط ��
� أحد المواصفات العامة.

اع �� � التكنولوج�ا الحاصلة ع� براءة اخ�� قد �ضطرون للتخ�� عنها إذا تم تضم��

ممارسات التقي�س الج�دة 3.4

ما المقصود �ـ ”ممارسات التقي�س الج�دة“؟ 3.4.1

األ���  االستخدامات  وتتضمن  ات�ج�ة،  اإلس�� اإلدارة  إحدى مصطلحات  الج�دة  ”ال�شغ�ل“  ممارسات  ُتعد 
الج�دة،  المعمل�ة  والممارسة  الج�دة،  التص�يع  وممارسة  الج�دة،  الزراع�ة  الممارسة  لمصطلح  ا  تحد�د�
ممارسات  تعد  عام،  �ش�ل  الج�دة.   الق�ا��  التوح�د  ممارسة  ا  أ�ض� واآلن  الج�دة،  ال����ة  والممارسة 
”ال�شغ�ل“ الج�دة ط��قة أو آل�ة تم الموافقة عليها �ش�ل عام �اعت�ارها أع� من مث�التها وذلك ألنها تتوّصل 
� يتّم التوّصل إليها عن ط��ق األسال�ب األخرى، أو ألنها أص�حت ط��قة مقبولة  إ� نتائج أع� من النتائج ال��

� تنف�ذ المهام.
��

ها، ع� المست��ات الوطن�ة أو اإلقل�م�ة أو الدول�ة، مما �ساهم،  تضع جهات متعددة المواصفات وت���
، وضعت  � � إعداد تقار�رها �عد اإلجماع عليها. و�فضل نمو التجارة العالم�ة والتعاون التكنولو��

�ش�ل عام، ��
وضع   �

�� المستخدمة  الج�دة  الممارسات  ضمن  أص�حت   � وال�� للتعاون  ا 
�
وطرق تداب��  المواصفات  جهات 

� االتفاق�ات الدول�ة مثل اتفاق�ة 
المواصفات ع� جميع األصعدة. أص�حت �عض هذە الممارسات مدونة ��

 : 59 لآليزو�آي إي �� � مواصفات مثل ”الدل�ل 
ها �� الفن�ة، وغ�� الحواجز  العالم�ة �شأن  التجارة  منظمة 

� قواعد المعرفة الجوه��ة لجهات 
ممارسات التقي�س الج�دة“ (اآليزو وآي إي �� 1994)، و�وجد العد�د ��

المواصفات حول العالم، والمعروفة �ش�ل عام �اسم ممارسات التقي�س الج�دة.

م�ادئ ممارسات التقي�س الج�دة 3.4.2

� تحد�د م�ادئ ممارسات التقي�س الج�دة هو ”قرار [لجنة الحواجز الفن�ة أمام التجارة] �شأن 
�عد األصل ��

من   3 والملحق  و5   2 �المادة  العالقة  ذات  والتوص�ات  واإلرشادات،  الدول�ة،  المواصفات  تط��ر  م�ادئ 
اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة“ و�شار إليها فما �عد �اسم (منظمة التجارة 
العالم�ة 2000). ُ�عدد هذا القرار ستة م�ادئ �جب أن تمتثل لها المواصفات الدول�ة ق�ل إقرارها من منظمة 

التجارة العالم�ة، مثل:

الشفاف�ة• 
االنفتاح• 
الح�اد�ة والتوافق• 
الفاعل�ة والمالءمة• 
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ا�ط•  ال��
ال�عد التنموي• 

وعزز اآليزو هذە المواصفات الستة ب�ضافة ثالثة أخرى:

اك أصحاب المصلحة•  إ��
ضمان الحقوق• 
� للمواصفات الدول�ة واإلقل�م�ة•  االعتماد أو التنف�ذ الوط��

ا اآلن  ، إال أنها �ستخدم أ�ض� � األساس للتوح�د الق�ا�� العال��
�الرغم من وضع هذە المواصفات ال�سعة ��

. يتم مناقشة  � � تحد�د ممارسات التوح�د الق�ا�� الج�دة ع� الصع�دين اإلقل��� والوط��
�صورة روت�ن�ة ��

� األقسام الفرع�ة أدناە. �مكن الحصول ع� التفاص�ل الخاصة 
الم�ادئ الثان��ة للجهة الوطن�ة للمواصفات ��

و�صدارات  التجارة“  أمام  الفن�ة  الحواجز  �شأن  العالم�ة  التجارة  منظمة  اتفاق�ة  من  الدول�ة  �المواصفات 
اآليزو ذات الصلة (اآليزو 2010، واآليزو وآي إي �� 2005، 2018، ومنظمة التجارة العالم�ة 2000).

م�دأ 1: من ممارسات التقي�س الج�دة: الشفاف�ة
الس�ب  معرفة  و(ب)  واإلجراءات،  والعمل�ات  والخطط  القواعد  ع�  الضوء  �سل�ط  (أ)  الشفاف�ة   � تع��
واضحة  �صورة   � العامل�� الفن�ة  اللجنة  وأعضاء  والمدي��ن   � المسؤول�� و(ج)  والعدد،  والصفة  وال��ف�ة 
� خارج المؤسسة القادر�ن ع�  ومفهومة فضً� عن إعداد التقار�ر الخاصة �أعمالهم، و(د) األشخاص العامل��
�عتمد   � ال�� والمؤسسات  اِألشخاص   �

الثقة �� تع��ز  المؤسسة، و(ه)  � داخل 
�� � العامل�� محاس�ة األشخاص 

عليها التقي�س.
وعل�ه، �جب توف�� جميع المعلومات الالزمة الخاصة بوضع المواصفات الوطن�ة و�صدارها للجمهور 
عقدين  أو  عقد  منذ  عل�ه  �ان  عما  األمر  هذا  سهولة  من  نت  اإلن�� زاد  لقد  إليها.  الوصول  �سهل  �ط��قة 
� صورة �سخة مطبوعة. و�الرغم من ذلك، فإن المش�لة ت�من 

،  عندما �ان �جب توف�� المعلومات �� � ماضي��
� �جب توافرها  � للجهة الوطن�ة للمواصفات. تتضمن المعلومات ال��

و�� � التحد�ث المستمر للموقع اإلل���
��

التجارة  ومنظمة  و2018،   ،2005  �� إي  وآي  واآليزو   ،2010 (اآليزو   ��� ما  المعن�ة  األطراف  من  ألي 
العالم�ة 2000):

امات الملحق 3 من اتفاق�ة منظمة •  � �جب توافر برنامج العمل المحدث �ل ستة أشهر ع� األقل وفق ال��
ا وذلك  ا تحد�ث الموقع شه��� التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة، �ل ُ�ستحسن تحد�د�
التجار�ة  المتطل�ات  ورة  �� اقتضت  وقد  االعت�ار،   �

�� العمل  برنامج  ع�  تطرأ   � ال�� ات  التغ�� لوضع 
ة ذلك.  والتنظ�م�ة األخ��

�جب إتاحة معلومات عن إ�شاء اللجنة الفن�ة. �جب أن ترسل الجهة الوطن�ة للمواصفات �صفة اعت�اد�ة • 
ا ع�  أ�ض� إ�شاء لجنة فن�ة جد�دة. �جب  � تعرفها �مجرد  ال�� المعن�ة  دعوات لمشاركة جميع األطراف 
المعن�ة  لألطراف   �

و�� اإلل��� موقعها  ع�  جد�دة  فن�ة  لجنة  تأس�س  إعالن  للمواصفات  الوطن�ة  الجهة 
� سجالتها.

الذين ر�ما ال ُتدرج أسماءهم ��

ا للملحق 3 من اتفاق�ة منظمة •  ا ع� األقل وفق� �جب ط�ح مسودة المواصفات للرأي العام لمدة 60 يوم�
التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة. وافقت لجنة منظمة التجارة العالم�ة منذ عدة سنوات 
 �

نت. تتمثل الممارسة الج�دة �� ا�د لإلن�� � ا وذلك �النظر إ� االستخدام الم�� ع� جعل مدة الط�ح 45 يوم�
� لتط��رها، ل�ن �دون ��� 

��� إشعار للتعليق يتضمن عنوان ونطاق مسودة المواصفة واألساس المنط��
� إتاحة النص ال�امل لألطراف المعن�ة عند الطلب. �مكن فرض رسوم قل�لة ول�ن �جب 

النص �أ�مله. ي����
إلزام الجميع �دفعها.

�جب إصدار المواصفات المعتمدة ��عة �عد الموافقة عليها. من غ�� المجدي تأج�ل إصدار المواصفات • 
ألسابيع أو شهور �عد إصدارها مهما �ان عذر التأج�ل.
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ف �ه أّن إصدار اإلخطارات أو اإلشعارات أو مسودات المواصفات أو التعل�قات أو المواصفات  من المع��
 �

ا مف�دة لضمان توف�� المعلومات ��
�
نت، م�� أمكن) ي�يح طرق ا (ع�� اإلن�� ون�� المعتمدة أو برامج العمل إل���

 �
ا أّن الوسائل الفن�ة المطل��ة قد تكون غ�� متاحة �� ف �ه أ�ض� � الوقت ذاته، ومن المع��

الوقت المناسب. و��
� الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. لذا، فمن المهم وضع إجراءات إلتاحة 

�عض الحاالت ال س�ما ��
�سخ مطبوعة من هذە الوثائق عند الطلب.

م�دأ 2: من ممارسات التقي�س الج�دة: االنفتاح
� جميع مراحل عمل�ة 

� تط��ر الس�اسة ��
ُ�ع�� �االنفتاح إعطاء الفرص الجادة لألطراف المعن�ة للمشاركة ��

الحاجة إ� وجود مواصفات وذلك �س�ب صغر  الجمهور �شأن  المواصفات. عادة ال �صل صوت  تط��ر 
منتدى  للمواصفات  الوطن�ة  الجهات  من  العد�د  وضعت  لذلك  للمواصفات.  الوطن�ة  الجهة  ه��ل  حجم 
األطراف  لجميع  �مكن  �ح�ث  السنة،   �

��  � مرت�� أو  مرة   �
تلت��  � وال�� أصغر  آل�ات  أو  للمواصفات  ا  اس�شار��

المعن�ة ط�ح آرائها. 
المواصفات  الطل�ات من مصادر متنوعة �شأن  العد�د من  للمواصفات ع�  الوطن�ة  الجهة  قد تحصل 
بنفس  الطل�ات  جميع   �

�� للمواصفات  الوطن�ة  الجهة  تنظر  أن  المهم  ومن  تط��رها.   � يتع��  � ال�� الجد�دة 
عامل  من  ُمقدم  أو  المصدر  معروف  غ��  ألنه  الطلب  ودون رفض  المصدر،  النظر عن  المستوى، ��ف 
 �

اتخاذ قرار �شأن االستمرار �� ثم  الرسم�ة ومن  للمواصفات  ا  الطل�ات وفق� تقي�م جميع  . �ما �جب  صغ��
الطلب من عدمه. و�ذا  لم يتم التوصل لقرار، ف�جب ع� الجهة الوطن�ة للمواصفات تقد�م أس�اب رفض 

الطلب لمقدم الطلب.
م  � � المشاركة. تل��

�جب ع� أعضاء اللجنة الفن�ة االنفتاح ع� جميع األطراف المعن�ة الذين يرغبون ��
ال�املة ع�  الس�طرة  من   � مع�� يتمكن طرف  ال  التمث�ل ح��  موازنة  �محاولة  للمواصفات  الوطن�ة  الجهة 
الفعال�ات. ع� الصع�د اآلخر، �عدُّ رفض طلب عض��ة أي طرف من األطراف المعنّ�ة؛ ألّن الجهة الوطنّ�ة 
ا. ح�� و�ن  � التعامل مع الموقف أ�ض�

ا، أحد الممارسات الس�ئة �� ٌ جد� للمواصفات ترى أن حجم اللجنة كب��
ا لوحدها ع�  ، إال أّن الدل�ل العم�� ُيرجح أنها س�ستقر ق���� � �دأت اللجنة الفن�ة �عدد كب�� من المشارك��

حجم �مكن إدارته.
لتناقشها  عند جمعها  منها،  المس��عدة  المواصفات، ح��  �التعل�قات ع� مسودة  االهتمام  ا  أ�ض� �جب 

اللجنة الفن�ة.
غ��  المعن�ة  لألطراف  الطعن  إجراءات  ُتطبق  أن  للمواصفات  الوطن�ة  الجهة  ع�  �جب  النها�ة،   �

��
الراض�ة �قرارات اللجنة الفن�ة أو لجنة إقرار المواصفات. �جب أن ينظر مجلس أو لجنة من الجهة الوطن�ة 

� الطعون عال�ة المستوى.
للمواصفات ��

الم�دأ 3: من ممارسات التقي�س الج�دة: الح�اد�ة والتوافق
� الح�اد�ة اإلنصاف والعدل. عالوة ع� ذلك، ف�جب أن �س�ند القرارات ع� مواصفات موضوع�ة دون  تع��
، �جب أن �س�ند عمل�ة  وعة. �التا�� � أو تحامل أو منح المنفعة لشخص ع� حساب آخر ألس�اب غ�� م�� تح��
� لمصلحة مورد أو منتج �عينه، �ل �جب وضع المواصفات  تط��ر المواصفات ع� عدم منح امت�از أو التح��
� �س� إ� االهتمام �آراء جميع األطراف المعن�ة و�س��ة المناقشات المتنازعة  من خالل عمل�ة اإلجماع ال��

.(2004a �� اآليزو وآي إي)
ا، ح�ث  ا هين� �عد الوصول إ� التوافق هو جوهر ممارسات تط��ر المواصفات الج�دة. ال �عد هذا أمر�
� األطراف المعن�ة وأعضاء اللجنة الفن�ة. ال ترتكز هذە اآلراء عادة ع�  ا آراء ق��ة متضار�ة ب��

�
توجد أح�ان

الصفة الفن�ة �ل ع� التأث�� االقتصادي المحتمل ألحد المواصفات الوطن�ة ع� أحد أصحاب المصالح أو 
� السلطات المنظمة  � والموردين، أو ب�� � المستهل��� ، أو ب�� � � الصناعي�� � المنافس�� هم. قد �حدث ذلك ب�� غ��

والموردين، أو العد�د من أصحاب المصالح المتضار�ة األخرى.
الفن�ة إل�جاد أرض�ة  اللجنة  للمواصفات ورئ�س  الوطن�ة  الجهة  ا لمهارات ف��ق عمل  �مثل ذلك تحد��
أنهما  اللجنة الفن�ة ع�  كة يوافق عليها الجميع. �جب النظر إ� الجهة الوطن�ة للمواصفات ورئ�س  مش��
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� ت�بثق  � مثل هذە المناقشات والمواجهات، و�ال، فإّن مصداق�ة العمل�ة �أ�ملها والمواصفة ال��
ا �� محا�دان تمام�

ا  ا حي��� منها س�تعرض للخطر. لذلك، فإّن برامج التدر�ب الفّعالة لرئ�س اللجنة الفن�ة واألمانة العامة ُتعّد أمر�
� هذا الصدد. 

��

م�دأ 4: من ممارسات التقي�س الج�دة: الفاعل�ة والمالءمة
ور�ة وعدم �ش��ه السوق  �جب ع� المواصفات الوطن�ة �سه�ل التجارة و�زالة الحواجز التجار�ة غ�� ال��
. ولتلب�ة جميع هذە المتطل�ات، �جب ع�  � وتلب�ة االحت�اجات السوق�ة والتنظ�م�ة ومراعاة التطور التكنولو��

المواصفات اس��فاء المقاي�س التال�ة:

للسمات، ح�� •  الدقيق  الوصف  �دً� من  أمكن ذلك  �لما  األداء  مقاي�س  المواصفات ع�  �س�ند  أن  �جب 
، قد تواجه هذە التطورات عوائق إذا �انت  � � ظل التطور التكنولو��

�� . � و�ن �دا ذلك صفة جديرة �التضم��
� أن التقن�ات الجد�دة �مكن اخت�ارها بناًء ع� متطل�ات  � ح��

المواصفات إلزام�ة ف�ما يتعلق �السمات، ��
األداء.7

� الغالب • 
� تط��ر المواصفة ح�� و�ن �انت المواصفات تعتمد ��

� آخر التقن�ات الموجودة ��
�جب النظر ��

ع� فن�ة مؤكدة.
ا، فلن يتم •  � المواصفة االحت�اجات السوق�ة والتنظ�م�ة الواضحة. إذا لم �كن ذلك ممكن�

من المهم أن �ستو��
� س��ل تطور تلك المواصفة مهدرة. ومن ثم، �جب أن 

استخدام المواصفة، وستكون الموارد الم�ذولة ��
� عمل�ة صنع القرار �شأن تط��ر المواصفة.

تظهر هذە االحت�اجات الواضحة �قوة ��
ع� •  سنوات  خمس  �ل  مرة  المعلنة  المواصفات  مراجعة  ورة  �� إ�  الج�دة  التقي�س  ممارسات  �ش�� 

ا. قد ال تتغ�� �عض  � �عض التقن�ات المتطورة ��ع�
ا ط��ً� ح�� �� األقل. قد �ستغرق هذە المراجعة وقت�

المواصفات، مثل عدم تغي�� المواصفة الخاصة �قوالب الطوب لعقود، ول�ن من المف�د مراجعة المواصفة 
، يتم إعادة منح الشهادات ع� المواصفة.  � أدائها. إذا لم �طرأ أي تغي��

لالستفادة من التطورات الحديثة ��
ا إذا لم تعد قا�لة 

�
ات، فإنه �جب تعد�ل المواصفة، ومراجعتها، أو ح�� اس��عادها أح�ان ل�ن إذا طرأت تغي��

لالستخدام.
ا�ة البناءة مع منظمات المواصفات الدول�ة واإلقل�م�ة، واستخدام مواصفاتها �أساس للمواصفات •  تعد ال��

ا ط��ً� نحو فعال�ة المواصفات الوطن�ة ومالءمتها. ، مسار� الوطن�ة وح�� اعتمادها �دون تغي��

ا�ط م�دأ 5: من ممارسات التقي�س الج�دة: ال��
، �ال�س�ة للمواصفات الوطن�ة،  � ا�ط خاص�ة إعمال المنطق واال�ساق لتك��ن وحدة �املة. وهذا �ع�� �عد ال��
ا�ط أ��� صع��ة ح��  تجنب المواصفات الوطن�ة المتضار�ة، وال �كون هذا الم�دأ متبع عادة. �صبح تحقيق ال��
� نطاق عملهم 

و�ن استطاعت الجهة الوطن�ة للمواصفات إدارة العد�د من اللجان الفن�ة، مع وجود تقارب ��
. فع� س��ل المثال، ت�حث إحدى اللجان الفن�ة عن مواصفة للغساالت، ب�نما ت�حث لجان أخرى  �ش�ل كب��
ل�ة. و�ذا لم تت�َخ الجهة الوطن�ة للمواصفات الحذر، فقد تقوم  � عن مواصفة السالمة ال�ه��ائ�ة لألدوات الم��

� مواصفاتها الخاصة.
� ب�دراج متطل�ات سالمة مختلفة �� � الفن�ت�� �ال اللجنت��

المواصفات، ف�عان  ما تتو�  ا من منظمات تط��ر  إذا ”أقرت“ الجهة الوطن�ة للمواصفات عدد� ا،  ثان��
� يتداخل نطاق عمل  �لٌّ من منظمات تط��ر المواصفات والجهة الوطن�ة للمواصفات إدارة  اللجان الفن�ة ال��
� لذات  � مختلفت�� � وطن�ت�� ا. و�مكن أن يؤدي ذلك إ� وجود مواصفت�� �ل منهم إما �ش�ل طف�ف أو ح�� �ل��
 لزجاجات الم�اە، ب�نما تضع اللجنة الفن�ة للجهة الوطن�ة للمواصفات 

ً
السلعة، �أْن تضع وزارة الصحة مواصفة

ب ع� س��ب المثال.  أخرى للم�اە الصالحة لل��
ً
مواصفة

� ضمان ترا�ط المواصفات الوطن�ة وتجنب حدوث 
تقع المسؤول�ة ع� عاتق الجهة الوطن�ة للمواصفات ��

تداخل مهما �لغت الت�لفة.



ضمان الجودة لتحقيق الوصول إ� األسواق العالم�ة  56 |

م�دأ 6: من ممارسات التقي�س الج�دة: االهتمام �ال�عد التنموي 
ة والمتوسطة.  وعات الصغ�� ا، ال س�ما الم�� �جب مراعاة القيود المفروضة ع� األطراف المعن�ة األقل تقدم�
ا، من أجل المشاركة  � معظم ال�لدان تق����

�� ، � ة والمتوسطة ومنظمات المستهل��� وعات الصغ�� تناضل الم��
ا ألنها تفتقر إ� الموارد المناس�ة مثل التم��ل، والمعرفة، الالزمة  � عمل�ات تط��ر المواصفات، نظر�

الفّعالة ��
لمثل هذە المشاركة.

�جب أن تتوصل الجهة الوطن�ة للمواصفات إ� طرق مبتكرة ل�سه�ل ودعم مشاركة مثل هذە األطراف 
بناء  برامج  أو  المثال،  س��ل  ع�  الما��  الدعم  خالل  من  وذلك  المواصفات  تط��ر   �

�� ا  تقدم� األقل  المعن�ة 
القدرات الخاصة وطرق أخرى تعتمد ع� األعراف والممارسات الخاصة �الدولة. �مكن أن �كون من المف�د 
 � امج، وذلك ع� غرار ت�ادل المناهج الوطن�ة الخاصة بورش العمل ال�� ات الخاصة �مثل هذە ال�� ت�ادل الخ��

تنظمها لجنة الحواجز الفن�ة أمام التجارة لدى منظمة التجارة العالم�ة.

اك أصحاب المصلحة م�دأ 7: من ممارسات التقي�س الج�دة: إ��
ا جادة للمشاركة  � منحهم فرص�

�ان ح�اة الجهة الوطن�ة للمواصفات، و����� �عد أصحاب المصلحة �مثا�ة ��
مشاركة  الرش�دة ع�  الق�ا��  التوح�د  ممارسات  م�ادئ  معظم  تعتمد  والمواصفات.  الس�اسات  تط��ر   �

��
ا من العمل�ة، و�تطلب ذلك عادة  اك األشخاص ومنحهم الفرصة ل�ص�حوا جزء� � إ�� أصحاب المصلحة. يتع��
العمل ع�  المواصفات وتطب�قها. �جب  �مزا�ا  أ��� درا�ة  والتوع��ة لجعلهم  و�ج�ة  ال�� األعمال  العد�د من 

ّ هذا األمر �النفع؟“ : ”ك�ف س�عود ع�� إقناعهم �ما ���
وكحاٍم  تطورها،  دعم  ب�م�انه  للصناعة  صديق  أنها  ع�  للمواصفات  الوطن�ة  الجهة  إ�  ُينظر  أن  �جب 
 من 

ّ
�ك قّ�م للسلطات المنظمة- أي كوس�ط ذي ثقة، وال �مكن تحقيق ذلك �له إ� لمصالح المستهلك، و��

�ــهة من الجهة الوطن�ة مع أصحاب المصلحة. وال �مكن تحقيق ذلك  � خالل المشاركة الواع�ة والمستمرة وال��
� عش�ة وضحاها، ول�ن من خالل العمل المستمر. ب��

 �
اك أصحاب المصلحة، �عضها عالم�ة وال�عض اآلخر مقت� ع� �لدان معينة. �� هناك طرق ش�� ِإل��

اإلسهامات  من  المواصفات  ت�سيق  منتدى  أو  للمواصفات  االس�شاري  المنتدى  �عد  الشاملة،  العمل  برامج 
اك  � فيها ع� إ�� ك�� اك مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة. أما المواصفات الوطن�ة، في�دأ ال�� الج�دة إل��
ا ب�رسال دعوات خاصة للتعليق  � اللجان الفن�ة ومرور�

أصحاب المصلحة، ب�رسال دعوات خاصة للمشاركة ��
مواصفات  لعرض  معينة  لقطاعات  عمل  ورش  عقد  مع  ذلك  �ظهر  أن  و�مكن  المواصفات،  مسودات  ع� 

جد�دة ع� أصحاب المصلحة.
�شأن  المصلحة  أصحاب  لمشاركة  الخاصة  األسال�ب  �عض  للمواصفات  الوطن�ة  الجهة  ترا��  أن   �

ي����
� ذلك:

تط��ر المواصفات �ما ��

اك أصحاب •  العمل�ة، و�لما �ان إ�� ا من  ا جوه��� التقي�س جان�� � عمل�ة 
تعد مشاركة أصحاب المصلحة ��

الخاصة  المشاورات  فاعل�ة  زادت  م�كر،  وقت   �
�� الجد�دة  األ�شطة  ومجاالت  العمل  بنود   �

�� المصلحة 
الجد�دة  حات  المق�� من  �االستفادة  المصلحة  أصحاب  لجميع  هذا  س�سمح  الجد�د.  العمل  حات  �مق��

للمواصفات و��داء مالحظات قّ�مة للجهة الوطن�ة للمواصفات.
� �المعدات الالزمة •  � �ش�ل �اٍف والمؤهل�� � مؤهل�� اء وممثل�� اك مع خ�� من المهم ه��لة اللجان الفن�ة �االش��

 �
وعة �� للمهمة، والقادر�ن ع� التمث�ل الواسع لجميع مجموعات أصحاب المصلحة ذات المصلحة الم��

ها المحتمل. من المهم أن تكشف ق�ادة الجهة الوطن�ة للمواصفات واللجنة الفن�ة  وع، والواع�ة لتأث�� الم��
اء للجنة فن�ة. شيح خ�� عن الفجوات المحتملة ومن ثم مخاط�ة المنظمات ذات الصلة ل��

الفن�ة أو جم�عها. يؤدي تن�ع صور •  اللجان  التن�ع ستطبق ع� أي من  أّن جميع أش�ال  اض  � اف��
ال ي����

التنف�ذ�ة  للجان  �ال�س�ة  وذلك  المواصفات  لتط��ر  مصداق�ة  أ���  عمل�ة  وجود  إ�  المناس�ة  المشاركة 
الوضع  �خص  ف�ما  المثال،  س��ل  (ع�  العامة  للمصلحة  أوسع  مشاركة  تتطلب  موضوعات  ت�ناول   � ال��
� وما إ� ذلك). �جب تحد�د عنا� التن�ع تلك  � الج�س�� � والمساواة ب��

� والتن�ع الجغرا�� االقتصادي الوط��
وع جد�د أو لجنة فن�ة جد�دة. � مستهل م��

� مرحلة م�كرة ع� قدر المستطاع ��
��
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أ�شطة •  والمناقشة خالل  للمشاورة  وطن�ة  لش��ات  للمواصفات  الوطن�ة  الجهة  استخدام  �ه  المو�  من 
الفن�ة خاصة  اللجنة  المدخالت ع� مستوى  لتدع�م  ؛  � الوط�� المستوى  ودعمها ع�  المواصفات  تط��ر 
� تط��ر المواصفات الدول�ة. �مكن إعطاء أحد الش��ات غ�� الرسم�ة من الجهة الوطن�ة 

خالل المشاركة ��
للمواصفات ومنتد�ات أصحاب المصلحة الفرصة لعقد حوار مع مجموعات أوسع من أصحاب المصلحة  
 � �خصوص األمور األ��� أهم�ة و ذلك ق�ل انعقاد اجتماعات اللجنة الفن�ة، ف�ما يتعلق ب�عض الجوانب ال��

تتطلب مشاركة مكثفة ألصحاب المصلحة.

م�دأ 8: من ممارسات التقي�س الج�دة: اإلجراءات القانون�ة الواج�ة
� عمل�ة تط��ر المواصفات توف�� جميع الخطوات �اإلضافة إ� سلسلة 

ُ�قصد �اإلجراءات القانون�ة الواج�ة ��
� العمل�ة و�قطع 

الق�م الخاصة بتط��ر المواصفات �ط��قة معروفة ورسم�ة، مما يوفر الوض�ح واال�ساق ��
 وطن�ة 

ً
� العمل�ة. وقد ّطورت العد�د من الجهات الوطن�ة للمواصفات مواصفة

ا ط��ً� نحو بناء الثقة �� شوط�
� ال�ث�� من الحاالت، يتم 

تها ووصفت فيها هذە الخطوات، وأشارت إليها �اسم ”مواصفة تلو اآلخرى“. �� و���
ا، و�التا�� ُتعزز شفاف�ة العمل�ة.

�
إتاحة هذە المواصفة الوطن�ة مجان

وع تط��ر المواصفات، وك�ف�ة  تصف ”مواصفة تلو األخرى“ ع� نطاق واسع ك�ف�ة الموافقة ع� م��
إ�شاء اللجنة الفن�ة، والخطوات األساس�ة لتط��ر المواصفات، وعمل�ة التح��ر والتوز�ــــع للحصول ع� تعل�قات 
� عمل�ة الطعون ع� مختلف المست��ات. يتعامل  ، �ما س�تم تضم�� � والموافقة وال���

الجمهور والتح��ر النها��
م�دأ ”مواصفة تلو األخرى“ عامة مع الم�ادئ والخطوات الواسعة للعمل�ة.

� وثائق إدارة الجودة 
� الجهة الوطن�ة للمواصفات ��

� تعل�مات العمل التفص�ل�ة الخاصة �موظ�� �جب تضم��
� اآليزو 19001 (”نظم 

الخاصة �الجهة الوطن�ة للمواصفات. �عد استخدام الم�ادئ والمتطل�ات المتضَمنة ��
ا. ا مف�د� وط“) توجه� إدارة الجودة— ال��

� للمواصفات الدول�ة أو اإلقل�م�ة
� أو التطبيق الوط��

م�دأ 9: من ممارسات التقي�س الج�دة: تب��
ا مع المواصفات الدول�ة واإلقل�م�ة. ا م�سق� �جب أن �ش�ل المواصفات الوطن�ة نظام�

ور�ة. لذا، فإن اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن  ، ستواجه المواصفات الوطن�ة عوائق تجار�ة غ�� ��
ّ

و��
� أن �س�ند إ� المواصفات الدول�ة �قدر 

أّن المواصفات الوطن�ة ي���� الحواجز الفن�ة أمام التجارة  �ش�� إ� 
ا�ط. اإلم�ان لتع��ز هذا ال��

� وسعها إلقناع اللجنة 
� أّن الجهة الوطن�ة للمواصفات �جب أن ت�ذل أق� ما �� ومع ذلك، فإّن هذا �ع��

ا، 
�
ات �س�طة قدر اإلم�ان. ال تح�ذ الصناعات المحل�ة، أح�ان � المواصفات الدول�ة مع إحداث تغ�� الفن�ة ب�ب��

هذە الفكرة وتحاول فرض عوائق تجار�ة خف�ة ع� المنتجات المستوردة بوضع مواصفة وطن�ة مختلفة عن 
المواصفات الدول�ة دون وجود أس�اب فن�ة، خاصة إذا �انت هذە المواصفة موضوعة لالستخدام ع� أساس 
� الجهد 

ات �س�ند إ� دالئل علم�ة ق��ة، مثل ت�اين أ��� �� اح وجود تغي�� اللوائح الفن�ة. ال �س��عد هذا االق��
� المواصفة الدول�ة) 

� إمداد ال�ه��اء (ع� س��ل المثال، �س�ة 10± �المائة �دً� من �س�ة 5 �المائة ��
�� �

ال�ه��ا��
� المواصفة الدول�ة) 

ى (مثل المناخ األ��� حرارة مقارنة �المناخ األ��� برودة المحدد �� ات المناخ�ة ال��� والتغ��
وما شا�ه ذلك.

�جب أن تعمل الجهة الوطن�ة للمواصفات جاهدة لمواجهة هذا األسلوب غ�� الصائب. إذا �انت الدولة 
 �

� تط��ر المواصفات الدول�ة واإلقل�م�ة و�انت اللجنة الوطن�ة التا�عة �شارك مشاركة تامة ��
�شارك �فعال�ة ��

العمل�ة فتقل احتمال�ة حدوث مثل هذە األسال�ب.

ام �ممارسات التقي�س الج�دة 3.4.3 � االل��

تط��ر  حول  اماتها  � وال�� التجارة،  أمام  الفن�ة  الحواجز  �شأن  العالم�ة  التجارة  منظمة  اتفاق�ة  تنف�ذ  منذ 
� ع� 

ي����  � ال�� الم�ادئ  التجارة حول  أمام  الفن�ة  الحواجز  لجنة  من  الصادرة  الالحقة  وأح�امها  المواصفات 
، وأصبح  � ا للصع�د الوط�� ، والمتجاوز حال�� � ع� الصع�د الدو�� ك�� ام بها، تم تكث�ف ال�� � التقي�س الدو�� االل��
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� التجارة العالم�ة، مما أدى إ� ضغط السوق ع� جهات المواصفات 
ا �� ا ان�شار� � ا أ��� استخدام المواصفات أمر�

� الوصول إ� السوق“ من خالل المواصفات المناس�ة.
� أدائها ولتصبح ”أ�ع �� لتحس��

ا عن طرق وأسال�ب لتكون أ��� فاعل�ة وكفاءة. أص�حت  ومن ثم، فإن �عض جهات المواصفات ت�حث جد��
� مجال تط��ر المواصفات و�صدار النظم لعدة سنوات راض�ة 

� عملت �� �عض جهات المواصفات األخرى، وال��
اآلن.  �عد  الج�دة  التقي�س  ممارسات  مع  متوافقة  غ��  تكون  قد   � وال�� بها  الخاصة  والممارسات  الطرق  عن 
مناس�ة  تط��ر عمل�ات  � طور 

�� تزال  وما  ا،  إ�شاؤها حديث� تم   � ال�� األخرى  المواصفات  �عض جهات  وتوجد 
� هذا الشأن.

لتط��ر المواصفات و�صدارها وت�حث عن التوج�ه المناسب ��
� لجهات المواصفات مراعاة ممارسات التوح�د الق�ا�� الحديثة �أساس لتقي�م 

� جميع هذە الحاالت، ي����
��

وتحديثها  و�صدارها  المواصفات  بتط��ر  الخاصة  ممارستها  إ�شاء  الجهات،  لهذە  �مكن  و�ذلك،  ممارساتها. 
والحفاظ عليها وجعلها متوافقة مع ممارسات التقي�س الج�دة الحديثة، مما يؤدي إ� إ�جاد ممارسات أ��� 
ا شامً�، وأّن  ، �مكن اعت�ار الحاجة إ� المعرفة الخاصة �ممارسات التقي�س الج�دة أمر� فعال�ة وكفاءة. �التا��
ا، بتدر�ب ف��ق عملها  ا إ� األ��� تقدم� ا من األقل تقدم� ذلك س�عود �النفع ع� جميع جهات المواصفات، �دء�

ع� ممارسات التقي�س الج�دة.

الوثائق المواصف�ة األخرى 3.5

الحظت  و�صدارها.  الوطن�ة  المواصفات  تط��ر   �
�� الوطن�ة  المواصفات  لجهات  الرئ�سة  المسؤول�ة  تتمثل 

العد�د من جهات المواصفات (مثل الجهة الوطن�ة للمواصفات ومنظمات تط��ر المواصفات) أن هذا األمر ال 
ا  ا لتلب�ة الطلب ع� الوثائق اإلعالم�ة أو المواصف�ة المن�ثقة من الصناعة والمجتمع. لذلك، توفر أ�ض� �عد �اف��
� ال �مكن تص��فها �مواصفات وطن�ة ألنها تقت� ع� م�ادئ  ا من الوثائق ال�� العد�د من جهات التقي�س أنواع�

: االنفتاح والشفاف�ة واإلجماع الالزمة لتط��ر المواصفات. تتمثل نماذج هذە األنواع من المس�ندات ف�ما ���

، ل�ّنها لم تخضع لألسال�ب الشاملة لإلجماع والتعل�قات العامة، إال •  � وثائق مواصف�ة أعّدها ف��ق عمل مع��ّ
أنهم �قدمون توص�ات عمل�ة ج�دة �شأن الموض�ع ق�د االخت�ار. وتعد سلسلة اآليزو�المواصفات المتاحة 
�المواصفات  �المواصفات المتاحة للجمهور أو اآليزو�المواصفات الفن�ة، وآي إي �� للجمهور، وآي إي ��

الفن�ة أمثلة نموذج�ة لهذە الوثائق.
� تطبيق مواصفة وطن�ة • 

ها لمساعدة المنظمات �� � وضعتها جهة التقي�س وقامت ب��� إرشادات التنف�ذ ال��
ة والمتوسطة �شأن تطبيق مواصفة اآليزو  وعات الصغ�� معينة — مثل اإلرشادات الخاصة �قطاع الم��
و�رشادات  وط  الب�ئ�ة —�� اإلدارة  (”نظم  اآليزو 14001  أو  وط“)  ال�� الجودة —  إدارة  (”نظم   9001

االستخدام“).
، ع� س��ل المثال، جميع المواصفات •  � مجموعات المواصفات الوطن�ة مع مالحظات إرشاد�ة عن قطاع مع��

. الوطن�ة الم�شورة لسالمة الس�ارات أو البناء والتعم��

أو  الصناعة  احت�اجات  حسب  والمواصف�ة  اإلعالم�ة  الوثائق  هذە  مثل  عن  األمثلة  من  الم��د  توجد  قد 
ا �� األقدر ع� تحد�د هذە االحت�اجات  � دولة معينة، وتعد الجهات الوطن�ة للمواصفات األ��� تقدم�

المجتمع ��
أنها  ع�  الوثائق  لهذە  النظر  عدم  ضمان  للمواصفات،  الوطن�ة  للجهة   �

ي���� ذلك،  ومع  �شأنها.  والت�ف 
مواصفات وطن�ة من خالل أرقامها ومسم�اتها.

معلومات المواصفات: مجان�ة أم غ�� مجان�ة؟ 3.6

� أنه  ال تعد المواصفات مف�دة إال عند تنف�ذها من جانب الجهات الصناع�ة والسلطات والمجتمع، وهذا �ع��
نت  � هذا الصدد، ح�� اإلن��

�جب أن تكون موجودة ومتاحة لألطراف المعن�ة �م��د من ال�فاءة والفعال�ة. و��
ة ع� سهولة ال�حث عن المواصفات والحصول عليها. � اآلونة األخ��

بتأث�� كب�� ��
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إن المواصفات الدول�ة لآليزو وآي إي �� محم�ة �موجب حقوق  الطبع وال��� و تحجب �ل منهما هذە 
ا لتع��ف  الحقوق من ح�ث الم�دأ. تزعم هذە المنظمات أّن هذە المواصفات تقع ضمن ”المل��ة الفك��ة“ وفق�
ا س�منع اآليزو وآي 

�
المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة (و�بو). عالوة ع� ذلك، فإّن إتاحة هذە الحقوق مجان

ا لتم��ل الم��د من تط��ر  إي �� والجهة الوطن�ة للمواصفات من اعت�ارها مواصفات وطن�ة تدر دخً� ج�د�
، و�مكن الحصول ع� مواصفاتها  المواصفات. ال يوجد لدى جهات المواصفات الدول�ة األخرى هذە التداب��
� إ� عدم إساءة استخدام هذا الجانب من ح��ة المعلومات. � تدعو العد�د منها المستخدم�� � ح��

ا، ��
�
الدول�ة مجان

ا العد�د من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ع� مجان�ة المواصفات الوطن�ة للصالح  وحثت أ�ض�
ا من االهتمام  عند  � هذا النداء م��د�

العام، وذلك ألن الحكومات ُتمول تط��ر المواصفات الوطن�ة. قد ُ�ض��
العد�د من   �

�� ا“، 
�
ا مجان �كون ”متاح� أن  ��� �جب  ال��� النص  الفن�ة، ألن  اللوائح   �

�� المواصفات  إ�  اإلشارة 
ا“ من �لد ألخر.

�
ا مجان ، ول�ن �ختلف تأو�ل مع�� ”متاح� � كحق أسا�� ال�لدان، ألي طرف مع��

، ول�ن �ش�ل عام، �جب أن تكون المواصفات غ�� مجان�ة. ّط�قت اآليزو وآي  � ة لدى �ال الطرف�� � هناك م��
� الوقت 

ا من اإلجراءات لحما�ة حقوق الطبع وال��� مما �سهل �� إي �� والجهات الوطن�ة للمواصفات عدد�
اء. تتضمن �عض  ائها وخفض ت�ال�ف ال�� ذاته األمر ع� األطراف المعن�ة لالطالع ع� المواصفات ق�ل ��

: هذە اإلجراءات ما ���

. قد تكون ت�لفة المواصفة الوطن�ة المعتمدة •  الت�لفة المخفضة للمواصفات المعتمدة لآليزو أو آي إي ��
. توافق �ل من  ا من الت�لفة األصل�ة لمواصفة اآليزو أو آي إي �� من مواصفة اآليزو أو آي إي �� جزء�
اآليزو وآي إي �� ع� هذە الممارسات إال أنها تحث ع� تحد�د هذا الخفض. �ال�س�ة لآليزو، فإن س�استها 
ام أعضائها  � � ال��

لحما�ة حقوق الطبع وال��� (اتفاق�ة حقوق الطبع وال��� والمل��ة الفك��ة لآليزو) تقت��
بتوف�� الم�ادئ التوجيه�ة الخاصة بهذا األمر.8

الرقم�ة •  الحقوق  إلدارة  بها  المعمول  المختلفة  األسال�ب  من  العد�د  ا  حال�� هناك  الرقم�ة.  الحقوق  إدارة 
العالمات  وضع  ُ�عد  األسال�ب.  هذە  من  الم��د  تقي�م  و�تم  ال���  حقوق  انتهاك  من  المواصفات  لحما�ة 
. تم تطبيق أسال�ب أخرى لمنع تغي�� الملفات  المائ�ة الرقم�ة أحد األسال�ب المختارة من اآليزو وآي إي ��
� س�اق عروض محددة مثل خدمات الدفع مقا�ل 

أو مشاركتها أو �سخها من أعضاء اآليزو أو آي إي �� ��
اك. االطالع أو االش��

. ُ�عد جعل اإلصدارات القانون�ة •  ام �حقوق ال��� � حوافز وخ�ارات أخرى لحث محتوى المواصفات لالل��
من  عدد  �ستخدمها   � ال�� األسال�ب  �أحد  الم�سوخة  اإلصدارات  من  وفائدة  ا 

�
استحسان أ���  للمواصفات 

موز�� المواصفات الدول�ة والوطن�ة. ُ�قدم أعضاء �ل من اآليزو وآي إي ��  العد�د من الخ�ارات المختلفة 
� لمحتوى المواصفات- ع� س��ل المثال توف�� 

�ات ومستخد�� المواصفات من أجل االستخدام القانو�� لل��
� واحد واستخالص أجزاء من أحد 

و�� ون�ة وط�اعة العد�د من ال�سخ من ملف إل��� الم��د من ال�سخ اإلل���
�ات أو دل�ل المستخدم أو ال�ت��ات أو ما شا�ه ذلك. � الوثائق الداخل�ة إلحدى ال��

المواصفات لتضمينه ��

وه��ة  المل��ة  بها حق  الخاصة  وال���  الطبع  وتح�� حقوق  المل��ة  المواصفات ضمن  اعت�ار  اآلن  يتم 
م جهات المواصفات �ضمان تطبيق المواصفات �أوسع نطاق ممكن  � � الوقت ذاته، تل��

جهة المواصفات. ل�ن ��
، يتم تحد�د سعر المواصفات  ا. �التا�� ا مناس�� � �حتاجون إليها استخدام� � للمواصفات ال�� واستخدام المستخدم��
المثال،  دولة ألخرى. ع� س��ل  ذلك من  �ختلف  وقد   ، � المستهدف�� يناسب مستخدميها  � مستوى 

�� ل�كون 
� Sw F 135 من اآليزو  وط“) أو ت�ال�ف بيع المواصفة الوط�� اآليزو 9001:2005 (”نظم إدارة الجودة — ال��
ا)، أو  ا أم��ك�� � للمواصفات (± 148 دوالر�

�طا�� ا من المعهد ال�� لي��� ا اس�� ا)، أو 114 جنيه� ا أم��ك�� (± 134 دوالر�
ا)، أو K Sh 2,980.80 من المكتب  ا أم��ك�� � للمواصفات (± 36 دوالر�

R 485.64 من المكتب الجنوب إف����
� وقت ص�اغة هذا ال�تاب.

ا) �� ا أم��ك�� � للمواصفات (± 28 دوالر� ال�ي��
ت هذە 

�
ُحل  . أ��� ا  الفن�ة تحد�� اللوائح  �ــــع مثل  ال���  �

إليها �� الُمشار  للمواصفات  اإلتاحة ”المجان�ة“  ُتمثل 
الداعمة   � األورو�� النظام  لمواصفات  االخت�ار�ة  اله��ة  ع�  الحفاظ  خالل  من   ، � األورو�� االتحاد   �

�� المش�لة 
� تحتفظ �حقوق الطبع وال��� وت��عها من خالل  لتطبيق توجيهات جد�دة، أي أن مواصفات النظام األورو��
ا. استطاعت �عض الوال�ات القضائ�ة 

�
� و�� متاحة ول�نها غ�� متوفرة مجان � االتحاد األورو��

جهات التقي�س ��
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� قانون المواصفات، وذلك 
� محدد ��

� �كون لها وضع قانو�� حما�ة حقوق الطبع وال��� للمواصفات الوطن�ة ال��
توف��  للمواصفات  الوطن�ة  الجهة  لذا، �ستطيع  الفن�ة.  اللوائح   �

إليها �� �موجب مادة معينة ح�� مع اإلشارة 
اماتها لحما�ة حقوق الطبع وال��� ال س�ما  � � �ال��

� ل�ن مع رسوم تغط�ة و�ذلك ت�� المواصفة ألي طرف مع��
مواصفات اآليزو وآي إي �� المعتمدة �مواصفات وطن�ة.

ع� الرغم من ذلك، ال تهتم أغلب الوال�ات القضائ�ة بهذە القض�ة وال تحدد جزاء �عينه �أي ط��قة. من 
الوطن�ة  الجهة  الوطن�ة إ� عزوف  للمواصفات  الطبع وال���  النظ��ة، قد يؤدي عدم حما�ة حقوق  الناح�ة 
للمواصفات عن اعتماد مواصفات اآليزو وآي إي �� �مواصفات وطن�ة. �عت�� هذا الرأي محل خالف عند 
� مثل هذە 

� حالة العد�د من ال�لدان. ال تل��
ة لمواصفات اآليزو وآي إي ��  �ما �� اإلشارة المرجع�ة الم�ا��

ا.
�
اإلشارة المرجع�ة صالح�ة حقوق الطبع وال��� لمواصفات اآليزو وآي إي �� �ما أنها ال ت��حها مجان

التأث�� االقتصادي للمواصفات 3.7

العقود   �
�� وجودتها  المنتجات  خصائص  تحدد  مواصفات  وجود  ورة  و�� العالم�ة  التجارة  نمو  إ�  �النظر 

لهذە  الهائل  النو��  التأث��  إغفال  ألحد  �مكن  ال  فإنه  الفن�ة  للوائح  األساس  كونها  وكذلك  الفرد�ة  التجار�ة 
المواصفات (انظر الوحدة 2: أهم�ة إصالح الب��ة التحت�ة للجودة وتقي�م االحت�اجات، القسم 2.1).  ال ُ�عد 
ا سهً�. أج��ت عدد من الدراسات ع� مر السنوات لتحد�د التأث�� االقتصادي للمواصفات  التأث�� النو�� أمر�

� األقسام الفرع�ة التال�ة.
� والمورد الفردي.  و�تم ذكر عدد من األمثلة المختارة �� ع� المستوى الوط��

تق��ر التجارة العالم�ة 2005 3.7.1

األهم�ة  إ�  العالم�ة  التجارة  منظمة   �
�� االقتصاد  اء  خ�� أعّدە  الذي   “2005 العالم�ة  التجارة  ”تق��ر  �ش�� 

 50 � ا�دة للمواصفات الدول�ة، و�عت�� اآليزو وآي إي �� واالتحاد الدو�� لالتصاالت أهم المنظمات من ب�� � الم��
أو نحو ذلك من المنظمات العالم�ة للتقي�س المعروفة لدي منظمة التجارة العالم�ة (منظمة التجارة العالم�ة 
� عوامل أخرى، وذلك من خالل طلب المستهلك ع�  � �شاط التقي�س، من ب��

ح التق��ر ال��ادة �� ��� .(2005
� التجارة العالم�ة وز�ادة اهتمام العد�د 

ا واألع� جودة واالبت�ارات التكنولوج�ة والتوسع ��
�
المنتجات األ��� أمان

ا إ� الدور المهم الذي لعبته  � من الحكومات والمنظمات غ�� الحكوم�ة �شأن القضا�ا االجتماع�ة والب�ئ�ة، مش��
� تلب�ة هذە االحت�اجات. ي�ناول التق��ر ثالثة مجاالت رئ�سة:

هذە المواصفات ��

الجوانب االقتصاد�ة للمواصفات ف�ما يتعلق �التجارة الدول�ة.• 
الوضع المؤس�� الذي �جري ف�ه وضع المواصفة وتقي�م المطا�قة. • 
� �س��ة استخدامات الس�اسة القانون�ة للمواصفات من خالل نظام • 

دور اتفاق�ات منظمة التجارة العالم�ة ��
ي. � تجاري مفت�ح وغ�� تمي��

� للتقي�س: المزا�ا االقتصاد�ة للمواصفات 3.7.2
المعهد األلما��

� أجرت دراسات تخص المزا�ا  ا من أوائل الجهات الوطن�ة للمواصفات ال�� � للتقي�س واحد�
ُ�عّد المعهد األلما��

� عام 2000 
� للتقي�س جامعة در�سدن الفن�ة وجمع�ة فراونهوفر ��

االقتصاد�ة للتقي�س. �لف المعهد األلما��
وألمان�ا  النمسا  من  ُمّوردين  � شملت  ال�� الدراسة،  أظهرت  دراسة.  ب�جراء   (2000 للتقي�س   �

األلما�� (المعهد 
� عمل�اتها. ع� أي حال، تقلل  � تحس��

�ات �ان لها األثر األ��� ع� المشار�ــــع �� وس���ا، أّن مواصفات ال��
مع  التجار�ة  �العالقات  يتعلق  ف�ما  السوق  وتحافظ ع� وضع  المعامالت  ت�ال�ف  من  الصناع�ة  المواصفات 
� شملها استطالع المواصفات األورو��ة  � المئة من المشار�ــــع ال��

. استخدمت �س�ة 84 �� � الموردين والمستهل���
ات�ج�اتها التصدي��ة. ف�ما ��� النتائج المهمة األخرى للدراسة: والدول�ة كجزء من إس��

خ�ص للنمو االقتصادي.•  اع أو ال�� تقدم المواصفات مساهمة أ��� من براءات االخ��
� فتح أسواق جد�دة.• 

ات�ج�ة �� �ستخدم القطاعات الصناع�ة ذات التوجه التصديري المواصفات �إس��
ات التكنولوج�ة.•  �سهل المواصفات التغي��

� أظهرت  � دول أخرى وال��
� للمواصفات عدٌد من الدراسات المماثلة ��

� أجراها المعهد األلما�� أعقب الدراسة ال��
تأث�� المواصفات ع� الناتج المح�� اإلجما�� لهذە الدول (جدول 3.1).
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السنوات  ة  �ف�� الخاصة  الب�انات  ومراعاة  سنوات،   10 �عد  للمواصفات   �
األلما�� المعهد  دراسة  تحد�ث  تم 

الخمس من 1960 إ� 2006 (Blind, Jungmi�ag, and Mangelsdorf 2010). اعت�� انخفاض إسهامات 
أول   �

�� المذكورة  �المائة   0.9 ب�س�ة  مقارنة  �المئة)   0.72 (ب�س�ة  قل�ً�  ا  انخفاض�  06-2002  �
�� المواصفات 

ة من 1960-96. خلصت الدراسة إ� أّن المواصفات لديها تأث�� ع� استقرار  دراسة �اعت�ارها المتوسط للف��
� المائة.

نمو الناتج المح�� اإلجما�� ب�س�ة حوا�� 0.8-0.7 ��
الدراسة.   �

�� المحس��ة  المزا�ا  تتجاوز  اإل�جاب�ة  االقتصاد�ة  المزا�ا  أّن  الدراسة  توضح  ذلك،  عالوة ع� 
العمل وخفض �س�ة  تقل�ل عدد حوادث  � من شأنها  وال�� العمل  المزا�ا مواصفات لسالمة م�ان  وتضم هذە 
أنظمة  ت�لفة  � خفض 

�� �ساعد  ومواصفات سالمة  الح�اة،  من جودة  ُتحسن  ب�ئ�ة  ومواصفات  عنه،  التغ�ب 
الطابع   �

تض�� و�ذلك  الدولة  عن  العبء  المواصفات  ترفع  النحو،  هذا  ع�  ذلك.  شا�ه  وما  واألمن  السالمة 
�� ع� دعم التقي�س من خالل التم��ل العام. ال��

�جهة ال��� (التار�ــــخ)الدولة
الجدول الزم��

معدل نمو الناتج 
المح�� اإلجما�� (%)

إسهامات التقي�س 
(%)

ال�ا ال�ة (2006)أس�� 19623.60.8-2003المواصفات األس��
19812.70.2-2004مجلس المواصفات ال�ندي (2007)كندا

19503.40.8-2007المنظمة الوطن�ة الفر�س�ة للتقي�س (2009)فر�سا
� للتقي�س (2000)ألمان�ا

19603.30.9-1996المعهد األلما��
الممل�ة 
19482.50.3-2002وزارة التجارة والصناعة (2005)المتحدة

المصدر: �ليند، وجونغميتاغ، ومانج�لسدورف 2010.
� للتقي�س، DTI = وزارة التجارة والصناعة.

ملحوظة: AFNOR = المنظمة الوطن�ة الفر�س�ة للتقي�س، DIN = المعهد األلما��
ال�ا للمواصفات، SCC = مجلس المواصفات �كندا. SA= أس��

ات المواصفات ع� النمو االقتصادي جدول 3.1 الدراسات الوطن�ة لتأث��

� اقتصاد الممل�ة المتحدة 3.7.3
� للتقي�س: اإلسهام االقتصادي للمواصفات ��

�طا�� المعهد ال��

للمواصفات  االقتصادي  2015 عن اإلسهام  � عام 
ب�جراء دراسة أخرى �� للمواصفات   �

�طا�� ال�� المعهد  �لف 
� للمواصفات (2005). وقد أجرى 

� اقتصاد الممل�ة المتحدة، أي �عد 10 سنوات من دراسة المعهد األلما��
��

ة من عام 1921 إ� عام 2013  الدراسة مركز ال�حوث التجار�ة واالقتصاد�ة، و�انت دراسة شاملة، غطت الف��
 �

�طا�� � للمواصفات االخت�ار�ة للمعهد ال��
(Cebr 2015). قام التق��ر بتحل�ل تأث�� االقتصادْين ال��� والجز��

قوة  من  ا  حي��� ا  تعد جزء� المواصفات  هذە  أّن  إ�  التق��ر  ص 
�
وخل المتحدة.  الممل�ة  اقتصاد   �

�� للمواصفات 
 � � دعم النمو االقتصادي. ومن ب��

ا عادًة، �� ا خف�� ا، و�ن �ان دور� ا محور�� � الممل�ة المتحدة وتلعب دور�
الصناعة ��

ا إ� أّن المواصفات تعزز إنتاج�ة الممل�ة المتحدة وتحسن األداء، وُتطلق  نتائج أخرى، توصلت الدراسة أ�ض�
� �عض القطاعات. أظهرت األ�حاث 

� الممل�ة المتحدة �ش�ل مهم ��
االبت�ار، وتدعم التجارة المحل�ة والدول�ة ��

� تعود ع�  � �ستعملها وأن مزا�ا المواصفات ال�� ا ع� المنظمات ال�� � المواصفات �در أر�اح�
ا أّن التحقيق �� أ�ض�

�ات أ��� من ت�لفة تطب�قها. ال��
سلط التق��ر الضوء ع� المزا�ا ع�� س�عة قطاعات مهمة لدى اقتصاد الممل�ة المتحدة. تعد القطاعات 
ا للمواصفات: فع� س��ل المثال، زادت إنتاج�ة قطاع الفضاء والدفاع ب�س�ة  ها استخدام� األ��� إنتاج�ة �� أ���
� المائة. 

� الممل�ة المتحدة 4.9 ��
� 2005 و2014 ب�نما ب�نما �ان متوّسط ال�س�ة �� ة ما ب�� 20.1 �المئة للف��

� السنة �س�ب 
�� � لي�� � اإليرادات ٌتّدر �ـ 10.2 مل�ار جن�ه إس��

و�ات ز�ادة �� وشهد قطاع صناعة األغذ�ة والم��
تمت   � ال�� الس�عة  القطاعات   �

�� اإلجما��  العائد  ز�ادة   �
�� المواصفات  أسهمت  وقد  للمواصفات.  استخدامه 

� السنة.
دراستها ب�س�ة 33.3£ ��

المواصفات �عزز سمعتها، ف�ما  أّن استخدام  � شملها االستطالع،  ال�� �ات  ال�� المائة من   �
أعلنت 84 ��  

ا من الس�طرة ع� المشا�ل الب�ئ�ة، وأشارت  �ات أّن المواصفات ت�يح م��د� � المائة من ال��
�حت �س�ة 73 ��

�عات الصحة والسالمة، وأضافت 50  ام �اللوائح مثل ��� � � المائة أّن المواصفات �ساعد ع� تعظ�م االل��
�� 89

 �
� المائة أّن المواصفات �سهم ��

عزز االبت�ار من خالل ��� المعرفة، وقالت  70 ��
ُ
� المائة أّن المواصفات ت

��
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� جودة المنتجات والخدمات الموردة. � سالسل تور�دها من خالل تحس�� تحس��

المزا�ا االقتصاد�ة للمواصفات: منهج�ة اآليزو 2.0 3.7.4

�ات (اآليزو 2013).  وضعت اآليزو منهج�ة لتحد�د المزا�ا االقتصاد�ة الستخدام المواصفات ع� نطاق ال��
� أ��� من 20 دولة.

وخالل األعوام 2010-2012 أجرت اآليزو دراسات حالة عن المزا�ا االقتصاد�ة للتقي�س ��
كة؛ أي أهدافها الب�ئ�ة، والعمل�ات التجار�ة،  � مراعاة منظور ال��

� منهج�ة اآليزو ��
تتمثل الفكرة األساس�ة ��

�ات �ط��قة ممنهجة وم�سقة.  واأل�شطة. يتم تطبيق نموذج سالسل الق�مة لوصف وتحل�ل أ�شطة إحدى ال��
ات األداء  يتم تحد�د تأث�� المواصفات من خالل التحد�د ال��� للتن�ع الناتج عن استخدام المواصفات لمؤ��
 �

ات �� جمة التغي�� � صورة ق�م نقد�ة ب��
ا، يتحول التأث�� �� � ة زمن�ة ُيراعيها التقي�م. أخ�� ذات العالقة خالل ف��

كة. � إجما�� أر�اح ال��
ات األداء إ� إسهامات �� مؤ��

تم تحد�د المزا�ا الثالث المهمة للتقي�س:

 • �
�ات مما أسهم ب�س�ة 0.15-5.00 �المئة �� استخدام المواصفات من أجل ا�س�اب�ة العمل�ات الداخل�ة لل��

ائب) أو إجما�� ال��ــح. ائب (األر�اح ق�ل خصم الفوائد وال�� األر�اح ق�ل خصم الفوائد وال��

ك لإلدارة.•  �ات  بتوف�� إطار مش�� �مكن استخدام المواصفات كقاعدة للتوسع الدو�� لل��

كة �ما ي��د •  � إجما�� أر�اح ال��
تم استخدام المواصفات إل�شاء أسواق جد�دة أو الدخول إليها، واإلسهام ��

ة زمن�ة  � أسواقها لف��
� تحقيق مركز متقدم ��

�ات �� � المائة من العائد السنوي، ودعم ال��
عن �س�ة 33 ��

معينة ع� األقل.

المائة إلسهامات   �
��  2.05-1.19 ب�س�ة  نموذج�ة  نتائج  المنهج�ة  بهذە  العاملة  الس�ارات  قدمت صناعة 

ائب (جدول 3.2). �ش�� توقعات تأث�� العائد اإلجما�� للصناعة  � األر�اح ق�ل خصم الفوائد وال��
التقي�س ��

� 38 مل�ار دوالر� أم����  اوح ب�� � 2008 �ان من الممكن أن ي��
� هذا القطاع االقتصادي ��

إ� أّن تأث�� التقي�س ��
. و55 مل�ار دوالر� أم����

�ات والمعاهد األ�اد�م�ة استخدام  ُ�مكن للجهات الوطن�ة للمواصفات ومنظمات تط��ر المواصفات وال��
� توفرها اآليزو ضمن مجموعة أدوات من اآليزو. منهج�ة اآليزو ال��

مدى متوسط التأث�� (%)
اءال�حث والتط��رالمصدر ك (%)اإلنتاجال�� التأث�� المش��

�ات المصنعة للمعدات األصل�ة 1.19-0.561.70-1.810.80-0.0172.58–0.024ال��
1.43-0.642.05-1.370.91-0.671.96-0.96الموردون

المصدر: اآليزو 2013
�ات المصنعة للمعدات األصل�ة، R&D= ال�حث والتط��ر. ائب، OEMs= ال�� ملحوظة: EBIT= األر�اح ق�ل الفوائد وال��

للس�ارات من خالل  العالم�ة  الصناعة   �
للمواصفات �� ائب  الفائدة وال�� األر�اح ق�ل  3.2 إسهام مق�اس  جدول 

قطاع سالسل الق�مة 2008
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الملحوظات
ُير�� الرج�ع إ� الوحدة 7: اللوائح الفن�ة، لالطالع ع� مناقشة اتفاق�ة الحواجز الفن�ة أمام التجارة، الخاصة �منظمة التجارة العالم�ة، القسم 7.1.. 1
� المكس�ك والوال�ات المتحدة . 2 اع الخاص �اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة رقم 381 ب�� � ُير�� االطالع، ع� س��ل المثال، ع� �س��ة ال��

� 2012 إ� أّن المواصفة المستخدمة من 
� الوال�ات المتحدة. توصلت جهة االس�ئناف لمنظمة التجارة العالم�ة ��

� اآلمنة والم�اعة �� حول قض�ة منتجات  تونة الدلف��
، فازت المكس�ك �االس�ئناف  � اتفاق�ة الحواجز الفن�ة أمام التجارة. و�التا��

� م�ادئ ”المواصفة الدول�ة“ المذكورة ��
الوال�ات المتحدة (المواصفة الخاصة) ال �ستو��

“. للم��د من المعلومات، ُير�� االطالع ع� تق��ر جهة االس�ئناف لمنظمة التجارة العالم�ة ع�� الرا�ط التا��  � ضد الوال�ات المتحدة عن إجراءات ”سالمة الدالف��
WT/DS381/AB/R: h�ps://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/381abr_e..pdf

؛ ح�ث . 3 ت�ناول �لٌّ من اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة، واتفاق�ة تداب�� الصحة والصحة الن�ات�ة المواصفات وتطب�قها التنظ���
� ع�  التع��ف، للم��د من التفاص�ل  ا تداب�� الصحة والصحة الن�ات�ة. وتقت� �لتا االتفاقيت�� ت�ناول األو� المواصفات �صورة عامة وت�ناول الثان�ة تحد�د�

ُير�� االطالع ع� الوحدة 7: اللوائح الفن�ة.
� (ع� . 4 . تنقل عض��ة اآليزو وآي إي �� حق التأل�ف وال��� هذا إ� العضو الوط�� ُتعد مواصفات اآليزو وآي إي �� محم�ة �موجب حقوق الطبع وال���

� مثل هذە الحاالت، تطلب اآليزو وآي 
س��ل المثال، الجهة الوطن�ة للمواصفات) و�سمح �اعتماد مواصفات اآليزو وآي إي �� �اعت�ارها مواصفات وطن�ة. ��

ا، �ل �جب ب�عها. يوقع عضو 
�
ا ل�شمل المواصفات الوطن�ة، وال �مكن إتاحة المواصفات لألطراف المعن�ة مجان إي �� أن تمتد حما�ة حقوق الطبع وال��� أ�ض�

اآليزو، ع� س��ل المثال، ع� س�اسات حقوق الطبع وال��� و�جراءاتها وحقوق استغالل حقوق الطبع وال��� ومب�عات إصدارات اآليزو (اتفاق�ة حقوق الطبع 
� هذا الصدد مع اآليزو.

وال��� والمل��ة الفك��ة لآليزو) ��
تفضل ب��ارة بوا�ة مواصفات اآليزو الخاص �منظمة التجارة العالم�ة: . 5

.h�ps://tbtcode.iso.org/sites/wto-tbt/home.html
6 .h�ps://www.iso. : �

و�� � تحدد متطل�ات نظام إدارة الجودة. للم��د من المعلومات، تفضل ب��ارة الموقع اإلل��� �عد اآليزو 9001 المواصفة الدول�ة ال��
.org/iso-9001-quality-management.html

� صناب�� الم�اە النحاس�ة. ترشح �عض أنواع الم�اە الزنك من معدن النحاس،  مما يؤدي إ� ��ب الماء . 7
ى �� ُ�عد انحالل الزنك، ع� س��ل المثال، مش�لة ك��

� الصناب�� مما س�منع 
� غضون شهور. من األفضل عمل فحص النحالل الزنك �دً� من تحد�د الحد األد�� من �س�ة النحاس ��

�غزارة من جسم الص�بور ��
عمل�ة انحالل الزنك.

ُ�عد مصطلح POCOSA اختصار لس�اسات حقوق الطبع وال��� و�جراءاتها وحقوق استغالل اتفاق�ة حقوق الطبع وال��� ومب�عات إصدارات اآليزو.. 8

� الوحدة 3
مواصفات اآليزو المشار إليها ��

 ،(E)14020:2000 آيزو : اآليزو (المنظمة الدول�ة للتقي�س). 2000. ”العالمات واإلعالنات الب�ئ�ة لآليزو 14020—الم�ادئ العامة.“ ال�سخة الثان�ة. الرقم المرج��
جي��ف.

: آيزو (E)14040:2006 ، جي��ف. ——. 2006a. ”اآليزو 14040: اإلدارة الب�ئ�ة— تقي�م دورة الح�اة— الم�ادئ و�طار العمل.“ ال�سخة الثان�ة. الرقم المرج��
——. 2006b. ”اآليزو 1-14064: غازات االحت�اس الحراري— الجزء 1: المواصفات واإلرشادات ع� مستوى المنظمة للتحد�د ال��� و�عداد التقار�ر عن 

: آيزو(E)1:2006-14064 ، اآليزو،  جي��ف. ان�عاثات غازات االحت�اس الحراري و�زالتها.“ الرقم المرج��
 ISO : .“ الرقم المرج�� � � خدمة للمستخدم�� — إرشادات التقي�م وتحس�� ب وخدمات ال�ف الص�� ——. 2007. ”اآليزو 24510: األ�شطة المتعلقة �م�اە ال��
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المقدمة

 � � أّن األساس�� � ح��
ولوج�ا ، و�مكن القول �أنه أقدم أسس الب��ة التحت�ة للجودة، �� ولوج�ا هو علم الم�� الم��

ا. يرجع أول سجل لمواصفة ق�اس دائمة إ�� عام 2900  اآلخ��ن ( التقي�س واالعتماد) هما األحدث استخدام�
ق�ل الم�الد، عند نحت أول ذراع م�ي مل�� من الجران�ت األسود، تم اعتماد الذراع كوحدة ق�اس طول 
ولوج�ا الموحد  . �ظهر نجاح طول الم�� � ساعد الفرعون وعرض �دە، ووزعت مقاي�س مطا�قة ع� البنائ��

� المائة.
لبناء األهرامات من خالل اختالف قواعدها �ما ال ي��د ع� �س�ة 0.05 ��

ء �دون  �
ا وصف أي �� ي، فمن المستح�ل نظ��� ولوج�ا جميع جوانب الجهد ال��� اليوم، ُ�غ�� علم الم��

اء المنتجات ع� حجمها ووزنها و�ميتها، وتنظم عمل�ات اإلنتاج  الرج�ع إ� األوزان والمقاي�س. �عتمد ��
من خالل المقاي�س، وتعتمد الرعا�ة الصح�ة ع� المقاي�س، فالعلم �ال�امل �س�ند إ� المقاي�س— والقائمة 
� جميع أنحاء العالم 

ا، فهو علم �حتاج إ� التعاون �� ولوج�ا ل�صبح أحد أ��� العلوم تعق�د� تطول. تطور علم الم��
للحفاظ ع� استمرار التكنولوج�ا الحديثة.

ن�ذة تار�خ�ة 4.1

التجارة   �
الطول والوزن والحجم �� ال�م�ات مثل  لق�اس  التوافق ع� استخدام وحدات  تم  منذ زمن �ع�د، 

 �
� وجدت �� الثالثة ق�ل الم�الد، وال�� والبناء وال�ش��د. تتضمن �عض األمثلة الرائعة مثل الذراع من األلف�ة 

� الذي استخدم �مق�اس الطول  � �الد الرافدين، والذراع المل�� المشهور للم����
�قا�ا أحد المعا�د األث��ة ��

اطور�ة  الم�الد. حددت اإلم�� � تعود إ� ما �قرب من عام 350 ق�ل  ال�� لبناء األهرامات الم��ة  األسا�� 
� تكّون ثمان�ة مالعب وتم حسابها ع� أساس 5 أقدام رومان�ة (�ل  الرومان�ة المسافة �الم�ل (ألف خطوة) وال��
اطور�ة الرومان�ة  � اإلم��

ة أداة لق�اس الوزن �� ). ُتعد اللي�� ) مقا�ل الخطوة (± 1.48 م�� منها ± 296 م�� م��
(حوا�� 327.5 جرام) مقسمة ع� 12 أوق�ة لل�م�ات األصغر.

ا الخوف من الغزو،  ال تتطلب التجارة وحدها مجموعة موحدة من األوزان والمقاي�س، فقد ساهم أ�ض�
� العظ�م  � هوانج، الذي ب�� سور الص��

�� � � الحاجة إ� ذلك. أعلن �ش��
� توسيع سلطتهم ��

ورغ�ة الح�ام ��
ا  � عام 220 ق�ل الم�الد تق����

اطور�ته �� � إم��
لدحر التتار، عن مجموعة من األوزان والمقاي�س لجميع الق�ائل ��

اطور�ات وما تالها من عصور مظلمة، فقدت ال�ث�� من المعرفة  لتوط�د ح�مه، ول�ن �عد انه�ار تلك اإلم��
�انت  المقارنة  أّن  إال  المحل�ة،  ولوج�ا  الم�� أنظمة  �الرغم من شي�ع   . الق�ا�� والتوح�د  ولوج�ا  الم�� حول 
ا قانون تحد�د المقاي�س إل�جاد مواصفة لطول  صع�ة لعدم توافق العد�د من األنظمة المحل�ة. وضعت إنجل��
ة. حاول شارلمان،  � عا�� 1196 و1215، وضمت الوث�قة العظ� فقرة عن ق�اس الن��ذ والب��

المقاي�س ��
ان جم�عهم عرض نظام موحد للق�اس ول�ن لم يبَق أي من هذە األنظمة. وول�ام الفاتح والس�ا�� الفر��� تال��

4
ولوج�ا الم��

65
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ولوج�ا الحد�ث إ� الثورة الفر�س�ة، ح�ث أدى وجود دافع س�ا�� لتوح�د استخدام  تعود جذور علم الم��
� عام 

، وتم تحد�د الم�� �� ولوج�ا داخل فر�سا إ� وضع مواصفة للطول �س�ند إ� مورد طب��� وحدات الم��
� عام 1795، ووضع مواصفات ألنواع أخرى من الق�اسات. 

ي �� ي الع�� 1791. أدى هذا إ� وضع النظام الم��
� �ار�س، سنة 1775، ُعقد مؤتمر د�لوما�� حول 

ي. و�� وف�ما �عد، اعتمدت العد�د من الدول هذا النظام الم��
� عام 

ي �� ي. وجرى تحد�ث للنظام الم�� � دعمت النظام الم�� � المؤتمر اتفاق�ة الم�� الدول�ة ال��
عت ��

ّ
، ووق الم��

� المؤتمر العام الحادي ع�� لألوزان 
1960 من خالل وضع نظام الوحدات الدو�� �أحد القرارات الصادرة ��

والمقاي�س.

التع��ف والنطاق 4.2

التع��ف 4.2.1

� �لٍّ من  ولوج�ا وتطب�قه“ (المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س 2012)، فهو �جمع ب�� ولوج�ا هو ”علم الم�� الم��
� أي مجال للعلوم والتكنولوج�ا. يتكون 

التحد�دات التج����ة والنظ��ة ع� أي مستوى من مست��ات االرت�اب ��
علم المقاي�س من ثالث عنا� رئ�سة:

ولوج�ا•  التع��ف العال�� المتوافق عل�ه لوحدات الم��
ولوج�ا•  � مواصفات الم��

ولوج�ا من خالل الطرق العلم�ة �� إدراك وحدات الم��
ولوج�ا �صورة �مكن ت��عها•  ر�ط الق�اسات المعمول بها عن ط��ق الممارسة �مواصفات الم��

فئات المقاي�س 4.2.2

ولوج�ا �ش�ل عام إ� ثالثة مست��ات مختلفة من التعق�د، والدقة، والن��جة: ينقسم علم الم��

ولوج�ا، ووضع طرق جد�ة للق�اس، و�دراك •  � أع� مست��اته هو إ�شاء وحدات الم��
ولوج�ا العل�� �� ُ�عد الم��

وُ�ع��  المجمتع.1   �
��  � المستخدم�� إ�  المواصفات  هذە  من  الت�بع  إم�ان�ة  ونقل  ولوج�ا،  الم�� مواصفات 

� أد�� مست��اته بوضع مواصفات ق�اس وطن�ة والحفاظ عليها.
ولوج�ا العل�� �� الم��

ولوج�ا وأدواته •  � ت�تج عن المتطل�ات التنظ�م�ة الخاصة بوحدات الم�� � �األ�شطة ال��
ولوج�ا القانو�� يهتم الم��

� وحما�ة التجارة العادلة،  ورة حما�ة المستهل��� وأسالي�ه. وقد ت�شأ مثل هذە المتطل�ات التنظ�م�ة من ��
ائب. � ال�� والحفاظ ع� الصحة والب�ئة والسالمة العامة، وتمك��

، بتطبيق المقاي�س ع� التص�يع •  � � أو الف��
ولوج�ا التطب��� ا �اسم الم�� ولوج�ا الصنا�� والمعروف أ�ض� يهتم الم��

ولوج�ا، ومعايرتها، ومراق�ة الجودة.  � المجتمع، لضمان مناس�ة أدوات الم��
أو عمل�ات أخرى واستخدامها ��

 �
ولوج�ا الصنا�� �� نامج الم�� ا القتصاد الدولة ونموها االقتصادي، و�مكن ل�� ولوج�ا الصنا�� مهم� �عد الم��

الدولة تحد�د وضعها االقتصادي.

ولوج�ا العل�� 4.3 الم��

ولوج�ا العل�� 4.3.1 مجاالت الم��

، فهناك سبع وحدات أساس�ة: المول (تع�� �ق�اس �م�ة المادة  ولوج�ا العل�� � ت�ناول الم�� ، ال�� ا التفاق�ة الم�� وفق�
ا�دة)؛ واألمب�� (ال�ه��اء والمغناط�س�ة)؛ والم�� (الطول)؛ وال��لوجرام (ال�تلة)؛  � ال��م�ائ�ة أو البيولوج�ة الم��

دد). )؛ وال�لفن (درجة الحرارة)؛ والثان�ة (الوقت وال�� ولوج�ا اإلشعا�� والشمعة (ق�اس الضوء والم��
السبع من خالل  الوحدات  است�ملت هذە  والمقاي�س،  لألوزان  الدول�ة  للجنة  االس�شار�ة  اللجان   � ب�� من 
األخرى  وتع��  الصوت�ة  فوق  والموجات  از  � وااله�� �الصوت�ات  إحداهما  تع��   : � أخ����  � اس�شار�ت��  � لجنت��
� جميع الوحدات ال�سع األساس�ة:  كة ب�� . توجد لجنة ت�سيق اس�شار�ة مش�� �اإلشعاع الم��ن وال�شاط اإلشعا��

و�� اللجنة االس�شار�ة للوحدات.
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ولوج�ا 4.3.2 مواصفات الم��

� ال��م�اء 
� أو أي ط��قة ذات ترت�ب أع� ��

�ا�� � ولوج�ا للق�اس الف�� ولوج�ا، أو مرجع الم�� تعد مواصفة الم��
ولوج�ا الالزم لتحد�د أو اس��عاب أو حفظ أو إعادة إنتاج  ا، �ق�س األداة و�ذكر المادة أو نظام الم�� ا ماد�� مق�اس�

ا. وحدة أو ق�مة أو أ��� من ق�م ال�م�ة لتكون مرجع�
� �ساوي  � الفراغ خالل فاصل زم��

ع� س��ل المثال، ُ�عَرف الم�� �أنه طول الط��ق الذي �قطعه الضوء ��
� المستوى األول �مساعدة الموجة الضوئ�ة الصادرة من 

1/299,792,458 من الثان�ة. �مكن إدراك الم�� ��
ولوج�ا،  ، �مكن استخدام مواد ق�اس مثل كتل الم�� �

ر اله�ليوم والنيون والمث�ت �اليود. ع� المستوى الثا�� � ل��
ا إ�  ولوج�ا اس�ناد� وضمان إم�ان�ة الت�بع من خالل استخدام ق�اس التداخل ال��ي لتحد�د طول كتل الم��

ا. ر المذكور سا�ق� � � لضوء الل�� الطول المو��
ولوج�ا. و�مكن استخدام مواصفات ق�اس متنوعة  �عرض الش�ل 4.1 المست��ات المختلفة لمواصفات الم��
سال/ االس�� إم�ان�ة  إل�جاد   ،(4.1 (جدول  الفرع�ة  والمجاالت  ولوج�ا  الم�� مجاالت   �

�� ق�اس  مرجع  ل�ل 
اإلسناد�ة.

المجاالت الفرع�ةالمجال الموضو��
ق�اس ال�تلةال�تلة وال�م�ات ذات الصلة

القوة والضغط
الحجم وال�ثافة

اللزوجة

� الم�ا��ال�ه��اء والمغناط�س�ة
الت�ار ال�ه��ا��

دد � الم��
الت�ار ال�ه��ا��

� العا��
دد ال�ه��ا�� ال��

الت�ار العا�� والجهد العا��

� وق�اس التداخلالطول الطول المو��
ق�اس األ�عاد
ق�اس الزوا�ا

األش�ال
جودة السطح

دد ق�اس الوقتالوقت وال��
دد ال��

ق�اس درجة  الحرارة �التالمسق�اس درجة الحرارة
ق�اس درجة الحرارة دون تالمس

الرط��ة
ال�س�ة الممتصة- المنتجات الطب�ة

الحما�ة من اإلشعاع
ال�شاط اإلشعا��

ولوج�ا  � والم��
ولوج�ا الضو�� الم��

اإلشعا��
مق�اس اإلشعاع ال��ي

�
ولوج�ا الضو�� الم��

ق�اس األلوان
األل�اف الضوئ�ة

تدفق الغاز (الحجم)التدفق
تدفق السوائل (الحجم، وال�تلة، والطاقة)

ق�اس الشدة

الصوت�ات والموجات فوق الصوت�ة 
از � وااله��

� الغازات
�� �

ولوج�ا الصو�� الم��
ق�اس ال�سارع

� السوائل
�� �

ولوج�ا الصو�� الم��
الموجات فوق الصوت�ة

ال��م�اء الب�ئ�ةال��م�اء
ال��م�اء ال����ة

ك�م�اء المواد
ك�م�اء الغذاء

ال��م�اء العض��ة
علم األح�اء المجهري

�
ق�اس درجة الحموضة والتوص�ل ال�ه��ا��

جدول 4.1 المجاالت األساس�ة للمقاي�س

المصدر: الرا�طة األورو��ة للمعاهد الوطن�ة للق�اس 2008.
� هذا الجدول �ش�ل م�ا�� مع مجاالت العد�د من اللجان االس�شار�ة للمكتب الدو�� 

ملحوظة: ال تتوافق المجاالت المعروضة  ��
، ول�ن قد تكون هذە القائمة أ��� مناس�ة لتحد�د احت�اجات الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.  لألوزان والمقاي�س المعن�ة أ��� �التوجه العل��
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� ال��م�اء 4.3.3
ولوج�ا �� الم��

مرجع�ة  مواصفات  إ�  ت��عها  �مكن   � ال�� النتائج  د 
�
وأ� �ائ�ة  � الف�� المقاي�س  من  ولوج�ا  الم�� علم  تطور 

� ظّل تزا�د التجارة العالم�ة، وفرض 
ة، �� � اآلونة األخ��

- االرت�اب. و�� محددة-— عادة نظام الوحدات الدو��
� ال��م�اء. وعادًة ما 

ولوج�ا �� إجراءات فنّ�ة خاصة �قضا�ا السالمة والصحة وحما�ة الب�ئة، نمت أهم�ة الم��
ا  وط ق�اس األ��� تعق�د� �ائ�ة �س�ب �� � ا من الق�اسات الف�� ولوج�ا ال��م�ائ�ة أ��� تعق�د� تكون عمل�ات الم��

ات المصفوفة (جدول 4.2). وتأث��
المصفوفة  � صورة 

(أ) وضع طرق مرجع�ة، خاصة �� أنه  ال��م�اء ع�   �
ولوج�ا �� الم�� إ�  النظر  ُ�مكن 

ال�فاءة— ع�  مستوى عاٍل لتكون �مثا�ة  المرجع�ة، و(ج) توف�� برامج  المستقلة، و(ب) إعداد األدوات 
والهواء   �

المنا�� والتغي��  والطاقة،  ال��م�ائ�ة،  والمواد  الزراعة،  لدعم  ال��م�اء   �
�� ق�اس وطن�ة  مواصفات 

التح��ل�ة  والصناعات  القانون،  و�نفاذ  والمعادن،  واألدو�ة،  والب�ئة،  والصحة،  الغذاء،  وسالمة  النظ�ف، 
والتعدين.

�اءالخصائص � ال��م�اءالف��
ولوج�ا � مقارنة ال�م�ة (ع� س��ل المثال، الحرارة)الم��

� في��ل ثال��
� �لور وثنا��

مقارنة ال�م�ة (ع� س��ل المثال، ثنا��
( � � الل��

�لورو اإليتان ��
، والثان�ة، وال��لوجرامالوحدات مول لل��لوجرام، ملل�جرام لل��لوجرامالم��

ة �ش�ل التأث�� تعتمد ع� الق�اسات الم�ا��
أسا��

ولوج�ا تؤثر عدة عوامل ع� نتائج الم��

� (ع� س��ل المثال، االستخراج، والهضم)، معايرة األدواتاألثر الرئ�س
العالج ال��م�ا��

و�ستخدم األدوات المرجع�ة وأدوات عمل�ات المعايرة
تعتمد ع� العينات �قوةال تعتمد ع� العينات �قوة االرت�اط 

�ة، والدم، وما شا�ه ذلكطول الطاولة مثال � م�اە ال�حر، وال��
� الرصاص �� ترك��

المصدر: الرا�طة األورو��ة للمعاهد الوطن�ة للق�اس 2008.
 = mol/kg ،ملل�جرام لل��لوجرام =mg/kg ، � �لورو اإليتان، m =م��

� في��ل ثال��
� �لور وثنا��

ملحوظة: DDT = ثنا��
� جدول 4.3) 

مول لل��لوجرام، s = ثان�ة.(انظر إ� م��د من التع��فات ��

�اء وال��م�اء: أوجه ال�شا�ه واالختالف � � الف��
ولوج�ا �� جدول 4.2 الم��

المواد المرجع�ة المصادقة 4.3.4

المادة المرجع�ة المعتمدة �� أداٌة مرجع�ة يتّم اعتماد واحدة أو أ��� من ق�م خصائصها، وذلك عن ط��ق 
� تضّم الق�م المملوكة المذكورة. تضم �ل ق�مة  سال/ اإلسناد�ة إلدراك الوحدة ال�� إجراٍء �حّدد إم�ان�ة االس��
انتهاء.  � دفعات وتتضمن توار�ــــخ 

� المواد المرجع�ة المصادقة �� معتمدة ب�ان االرت�اب2. عادة ما يتم تجه��
� ع�� ق�اسات عينات ممثلة ل�ل شحنة. � إطار محدد منعدم ال�ق��

�جري تحد�د الق�م المملوكة ��

4.4 �
ولوج�ا القانو�� الم��

التجارة  إ� ضمان  الحاجة  ن��جة  وقد ظهر  ولوج�ا،  الم�� علم  من   �
الثا�� الصنف   �

القانو�� ولوج�ا  الم�� ُ�عّد 
� �عض ال�لدان ح�� اآلن. ُ�ع�� 

� مجال االوزان والق�اسات، وُ�عرف �اسم ق�اس التجارة ��
�ــهة، ال سّ�ما �� � ال��

ولوج�ا  � ضمان نتائج الم��
ولوج�ا، و�تمثل هذفه األسا�� �� � المقام األول �أدوات الم��

�� ، �
ولوج�ا القانو�� الم��

� المقاي�س الرسم�ة أو المعامالت التجار�ة، و�تضمن ذلك 
ولوج�ا �� � عند استخدام الم�� الصح�حة للمواطن��

ا�طة: ، �ش�ل عام، من أر�عة عوامل م�� �
ولوج�ا القانو�� التجارة و�نفاذ القانون. يتكّون نظام الم��
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ولوج�ا•  اعتماد الن�ع أو تقي�م المطا�قة ألدوات الم��
ولوج�ا المستخدمة•  المعايرة والتحقق من معدات  الم��
� نطاق الالئحة• 

ولوج�ا المشمولة �� مراق�ة السوق ألدوات الم��
ضوا�ط عمل�ات ما ق�ل التعبئة  لل�ضائع المع�أة• 

ولوج�ا  الم�� �عات  ���  �
�� القانون�ة  الص�غة  ومنحها  ا  مناس�� ا  تحد�د� العوامل  هذە  جميع  تحد�د  �جب 

ام  � واالل�� الفن�ة  اللوائح  نظم  أحد  من  يتجزأ  ال  ا  � جزء�
القانو�� ولوج�ا  الم�� ُ�عد  ثم،  ومن  ولوائحه.   �

القانو��
اإلجراءات   :7 الوحدة  (انظر  التجارة  أمام  الفن�ة  الحواجز  �شأن  العالم�ة  التجارة  منظمة  اتفاق�ة  وط  ���

� منظمة التجارة العالم�ة.
ا �� الفن�ة) إذا �انت الدولة عضو�

ولوج�ا، يتمثل ال�ث��  عالوة ع� القضا�ا المتعلقة �التجارة، هناك مجاالت مشمولة �الالئحة تتطلب الم��
، ع� س��ل  � � االتحاد األورو��

� حما�ة صحة األفراد والحيوانات والن�اتات والب�ئة وسالمتهم. يوجد ��
منها ��

الم�اە،  �شأن  اإلطار�ة  التوجيهات  مثل  ولوج�ا،  الم�� تخص  توجيه�ة  وم�ادئ  الئحة   80 من  أ���  المثال، 
الذر�ة  للطاقة  األورو��ة  للجماعة  األساس�ة  السالمة  مواصفات  وتوجيهات  ي،  المخت�� ال�شخ�ص  والئحة 

ها. (يوراتوم) وغ��

ولوج�ا الصنا�� 4.5 الم��

ع�  المقاي�س  بتطبيق   ، � الف�� أو   �
التطب��� ولوج�ا  الم�� �اسم  ا  أ�ض� والمعروف  الصنا��  ولوج�ا  الم�� ُ�ع�� 

ولوج�ا، ومعايرتها، ومراق�ة  � المجتمع، وضمان مالءمة أدوات الم��
التص�يع أو علم�ات أخرى واستخدامها ��

سال/ � المقاي�س نفسها، إال أّن إم�ان�ة االس��
ولوج�ا يتمثل �� � مسألة علم الم��

�� � ك�� الجودة. �الرغم من أّن ال��
ولوج�ا. �عد  � الم��

ورة ملحة لضمان الثقة �� ولوج�ا نفسه من خالل المعايرة تمّثل �� اإلسناد�ة لجهاز الم��
� الجودة، و�مكن أن �ش�ل ت�ال�ف 

ولوج�ا المنتظم  �درجات معلومة من االرت�اب أحد ر�ائز التح�م �� الم��
� المائة من ت�ال�ف اإلنتاج (الرا�طة األورو��ة للمعهد 

� الصناعات الحديثة، من 10-15 ��
أخد الق�اسات، ��

ا القتصاد الدولة ونموها االقتصادي، و�مكن  ولوج�ا الصنا�� مهم� � للق�اس 2008). لذلك، �عد الم�� الوط��
� الدولة تحد�د وضعها االقتصادي.

ولوج�ا الصنا�� �� نامج الم�� ل��
 � ا. إن المعهد الوط�� ا تصاعد�� � الدول االقتصاد�ة والعد�د من الدول الناشئة منهج�

أصبح التطور الطب��� ��
ف بها للصناعة، فضً�  � دولة ما ي�دأ عمله �مستوى منخفض و�ط��قة �مكن تعقبها، ومعايرة مع��

للق�اس ��
إم�ان�ة  وضمان  واإلجراءات  المعرفة  بنقل   ( كب�� �ش�ل  (الخاصة  المستقلة  المعايرة  ات  مخت�� تع��ز  عن 
 � ات المعايرة المستقلة لل�فاءة، �سحب المعهد الوط�� � للق�اس ومخت�� � ظل تط��ر المعهد الوط��

التعقب. ��
ا  ، مركز� ولوج�ا العل�� � مواردە ع� الم�� ك�� للق�اس خدمات المعايرة الخاصة �ه �مرور الوقت من السوق ل��
� واالقتصاد. ومن ثم تصبح معايرة أدوات  ع� تط��ر خدمات ق�اس�ة جد�دة لتعود �النفع ع� المستخدم��
� تقوم  ى أو المنظمات ال�� ات المعايرة المستقلة أو الصناعات ال��� ق�اس صناع�ة جد�دة من اختصاص مخت��

�ذلك األمر بنفسها.

ولوج�ا 4.6 سال�اإلسناد�ة واالرت�اب من الم�� سلسلة االس��

اإلسناد�ة 4.6.1

ولوج�ا (ش�ل 4.1).  ُتعد سلسلة اإلسناد�ة حلقة متصلة من المعايرات، �ش�� جم�عها إ� االرت�اب من الم��
أع�،  إليهما من خالل مواصفة ع� مستوى  اإلشارة  يتم  المواصفة  أو  ولوج�ا  الم�� ن��جة  أن  �ضمن ذلك 
إ�  الوصول  يتم  ما  عادة  للوحدة.  العال��  للتع��ف  ا  ماد�� ا 

�
إدرا� تمثل  أساس�ة  مواصفة  عند  ذلك  و��ت�� 

�اء �استخدام مادة مرجع�ة معتمدة و�جراءات مرجع�ة ت�ت�� إ� أع� ط��قة أو  � � ال��م�اء والف��
اإلسناد�ة ��

. �
مادة مرجع�ة تمثل أفضل تطبيق ممكن للق�اس ال��م�ا��



ضمان الجودة لتحقيق الوصول إ� األسواق العالم�ة  70 |

المعايرة 4.6.2

ات الب�ئ�ة  ا دق�قة، وال تحافظ ع� الدقة �مرور الوقت، ألن التأث�� ولوج�ا دائم� ال تكون أدوات أو أنظمه الم��
، �جب معايرة تلك األدوات من  . �التا�� المح�طة بها �س�نفد طاقتها وتثقل �اهلها أو �ستخدمها �ش�ل خا��
وقت آلخر لتحد�د دقتها الحال�ة وضمان ت�بع نتائجها للوصول إ� مواصفات ق�اس معروفة، أي أن المعايرة 

تحدد خصائص أداء إحدى األدوات، أو النظم، أو المواد المرجع�ة.
المرجع�ة  المواد  أو  ولوج�ا،  الم�� ا إ� مواصفات  ة اس�ناد� �أسال�ب مقارنة م�ا�� المعايرة عادة  تتحقق 
ولوج�ا مقارنة  المعتمدة، أو درجة أع� من الطرق المرجع�ة، وتكون جم�عها �درجة أقل من الت�قن من الم��

� س�تم معايرتها. توجد أر�عة أس�اب رئ�سة لمعايرة األدوات: �الوحدة ال��

تحد�د إم�ان�ة اإلسناد�ة و�ظهارها• 
ضمان ا�ساق قراءات األداة  مع الق�اسات األخرى (مقارنة الق�اسات)• 
تحد�د دقة قراءات األداة• 
إث�ات موثوق�ة األداة، أي أنه �مكن الوثوق بها• 

ولوج�ا 4.6.3 االرت�اب من الم��

تتعرض جميع الق�اسات إ� تقل�ات أو أخطاء منهج�ة، وعل�ه تختلف ن��جة ق�اس ما عن الق�مة الحق�قة 
�سمح  مما  ولوج�ا،  الم�� ن��جة  لجودة   ��� مق�اس  هو  ولوج�ا  الم�� من  الت�قن  عدم  إّن  المقاسة.  للوحدة 

�مقارنة نتائج الق�اسات مع نتائج، أو مراجع، أو مواصفات، أو طل�ات تنظ�م�ة أخرى.

المواصفة الوطن�ة 
األجن��ة األساس�ة

المؤتمر العام لألوزان والمقاي�س

المواصفة الوطن�ة 
األساس�ة

المعاهد الوطن�ة للق�اس أو 
الجهات الوطن�ة المعن�ة

ات المعايرة، المعتمدة عادة مخت��

الصناعة، واألوساط األ�اد�م�ة، 
، والمس�شف�ات � والمنظم��

�
المستخدم النها��

المواصفة المرجع�ة

مواصفة العمل

الق�اسات

تع��ف الوحدة

يزداد االرت�اب أسفل االسناد�ة 
الب��ة التحت�ة الوطن�ة للق�اس

� للق�اس أو أي  � الحصول ع� اإلسناد�ة �أع� مستوى دو�� من المعهد الوط��
�مكن للمستخدم النها��

� القسم 4.12). يتم مقارنة مواصفات أساس�ة 
مخت�� معايرة ثانوي معتمد (�ما هو مذكور �ش�ل أوسع ��

. مختلفة ع� مستوى دو��

المصدر: © الرا�طة األورو��ة للمعاهد الوطن�ة للق�اس 2008.تم الحصول ع� موافقة الرا�طة األورو��ة للمعاهد الوطن�ة للق�اس إلعادة ��� 
المحتوى، ير�� طلب إذن الرا�طة األورو��ة للمعاهد الوطن�ة للق�اس إلعادة االستخدام.

الش�ل 4.1 
ولوج�ا � الم��

اإلسناد�ة ��
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ە 4.7 ولوج�ا وتأث�� ورة الم�� ��

ورة االقتصاد�ة والمزا�ا 4.7.1 ال��

� أر�عة مجاالت رئ�سة ح�� ع� المدى القص�� (سوان 
ات اقتصاد�ة هامة �� ولوج�ا بتأث�� �ح�� علم الم��

.(2009

� ظل تطور 
� 18 و19 �� � القرن��

�مكن للق�اس ز�ادة إنتاج�ة المنظمات. ظهرت ال��ادة اإلنتاج�ة ألول مرة ��
ا لما �س� �النظام األم���� للتص�يع، وقد أحدث استخدام ق�اسات دق�قة  ا مهم� قطع الغ�ار، وأصبح هذا جان��
ا ال  ولوج�ا جزء� � تص�يع قطع الغ�ار ألنه سمح بتقس�م العمل �فعال�ة وكفاءة.  �عد ذلك، أصبح الم��

ثورة ��
ولوج�ا  ا للتص�يع المتقدم. �لما زادت دقة الم�� ا جوه��� � العمل�ة وال يزال �مثل عن��

يتجزأ من التح�م ��
 �

�� واإلنتاج�ة.  والجودة  ال�فاءة  كب�� ع�  أثر  لذلك  �ان  �جب ض�طها،   � ال�� الق�اسات  مالحظات  و�عة 
للمعاهد  (الرا�طة األورو��ة  �المائة من ت�ال�ف اإلنتاج  ولوج�ا نحو 15-10  الم�� الصناعات الحديثة، �مثل 

الوطن�ة للق�اس 2008).

الدينام�ك�ة  أ�حاثهما حول  ولوج�ا كجزء من  الم�� االبت�ار. استخدم األخوان را�ت  ولوج�ا من  الم�� ُ�عزز 
� جزء من الجهود لصناعة أول طائرة حق�ق�ة. تضم 

الهوائ�ة ألجنحة الطائرات، وأسهما، ع� هذا األساس، ��
� دعم االبت�ار من رولز 

� ساعدت �� ولوج�ا الممولة من القطاع العام ال�� األمثلة الحديثة األخرى أ�شطة الم��
رو�س و���نج.

 ، � ر ع� المستهل���
�
ا للمبتكر ألنه يوفر له ط��قة موضوع�ة لعرض المنتج المبتك ا مهم� ولوج�ا أ�ض� �عد الم��

� ظل غ�اب مثل تلك الق�اسات، فقد ال �قتنع المستهلك الذي يراودە 
ە. و�� وتأ��د أّن المنتج أفضل من غ��

الشك، لذا فإّن القدرة ع� ق�اس خصائص المنتج األفضل �ط��قة موضوع�ة (و�مكن التحقق منها �ش�ل 
� تجنب 

ا �� ا مهم� مستقل) تدعم الجهود ال�س��ق�ة للمنِتج المبتِكر. بهذە الط��قة، �مكن للق�اس أن �لعب دور�
� السوق.

ر الجد�د ��
�
فشل الُمنَتج الُمبتك

تتضح  وجودتها.  ة  � المتم�� المنتجات  نقاء  ولوج�ا إلظهار  الم�� استخدام  �مكن  ا،  أ�ض� المثال  س��ل  ع� 
كة طورت أجهزة ق�اس خاصة بها إلظهار أفضل�ة  � الق�اسات واالبت�ار �عرض مثال ل�� العالقة الوث�قة ب��
ولوج�ا  كة من صناعة ال���ات إ� تص�يع أجهزة الم�� � توسع ال��

منتجاتها، وقد �انت هذە الخطوة األو� ��
المتقدمة (سوان 2009).

� اقتصاد األسواق. ُ�عد 
�� � � الموردين والمستهل��� ولوج�ا ع� خفض ت�ال�ف المعامالت ب�� �ساعد الم��

ي، ح�ث ال �ستطيع  � ال�ائع والمش�� � هو تضارب المعلومات ب��
� الفشل السو��

ا �� أحد أ��� األس�اب شيوع�
المش�لة عادة  ت�شأ هذە  اء.  ال�� �متنع عن  فإنه  ثم  الج�دة والرديئة ومن  المنتجات   � ب�� التف��ق  ي  المش��
ولوج�ا وانخفاض ثمنه، ق�اس أي  الم�� ي، �مجرد تحسن  المش�� للق�اس. �ستطيع  ال�اهظة  الت�لفة  �س�ب 
ت�ال�ف  الحصول عليها، مما �س��عد وجود معلومات متضار�ة و�قلل   �

المنتجات يرغب �� مواصفات من 
� الواقع، �ستخدم العد�د من المنتجات اآلن ق�اسات لخصائص المنتج لإلعالن عن منتجاتها.

المعامالت. ��
ي حقوقهما �استخدام معدات  ا وجود تجارة ن��ــهة. �ح�� �لٌّ من المّورد والمش�� ولوج�ا أ�ض� �ضمن الم��
ي ع� المنتج الذي �دفع ثمنه، و�تفادى المورد ز�ادة أو نقص ال�م�ة المعلنة  ق�اس دق�قة، ف�حصل المش��
� المب�عات 

� الوال�ات المتحدة إ� ما �قرب 5 ت��لون دوالر أم���� ��
� تصل �� اؤە، وال�� من المنتج الذي تم ��

ا (سوان 2009). سن���

ولوج�ا الدقيق لخصائص  � �الم�� ولوج�ا المجموعات االجتماع�ة. يهتم العد�د من المستهل��� �ساعد الم��
منتج ما لضمان الجودة، والسالمة، والنقاء، ودقة الجرعة، وما إ� ذلك. وقد يتضمن ذلك ب�انات مكونات 
� الشمس، و�عة الس�ارة 

� منتج وا��
و�ات ال�حول�ة، عامل الحما�ة من الشمس �� األغذ�ة، ومحتوى الم��

الدقيق  التحد�د  فاي،  هاي   �
الصو�� الجهاز  نظام  أداء  وخصائص  بها،  الخاص  �د  الت�� نظام  حرارة  ودرجة 

ل.  � � الم��
والم�كر ألول أ�س�د ال���ون ��
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ا  عن�� �مثل  ما  وهو  للجرعات  الدقيق  ولوج�ا  الم�� ع�  األط�اء  �عتمد  الصح�ة،  الخدمات  قطاع   �
و��

ا �االستخدام المكثف ألدوات  � كفاءة الدواء وسالمته و�شخ�ص الحاالت الطب�ة، �قوم األط�اء أ�ض�
ا �� جوه���

ولوج�ا لفحص صحة الم��ض (ع� س��ل المثال، ضغط الدم واخت�ار الدم وما إ� ذلك). تعد مثل تلك  الم��
� إدارة الرعا�ة الصح�ة الفرد�ة للمر�� �ل ف�ما يتعلق �األو�ئة.

الق�اسات مهمة ل�س فقط ��
ولوج�ا الدقيق للمعلومات �شأن أحوال األرصاد الج��ة (مثل ال��اح،  �عتمد المعنيون �الب�ئة ع� الم��
أ�س�د  أول  ان�عاثات  (مثل  واالن�عاثات  والتلوث،  الحرارة)،  ودرجة  الشمس،  وسط�ع  األمطار،  وسقوط 
الشما��   � القطب�� أحوال  وق�اسات  األوزون،  ط�قة  وق�اسات  للزالزل،  الجغراف�ة  والق�اسات  ال���ون)، 
� التعل�م والتدر�ب: 

� وما إ� ذلك. إضافة إ� ذلك، تضطلع الق�اسات ع� األقل بثالثة أدوار مهمة �� والجنو��
� عمل�ة ال�حث، وتقي�م قدرات الطالب وأدائه. 

كجزء من المنهج، و�مدخل حيوي ��

ولوج�ا 4.8 نظم الم��

، فضً� عن ان�ساب 42 دولة واقتصاد  ّ ووقعت ع� اتفاق�ة الم�� 59 دولة نظاَم الوحدات الدو�� اعتمدت 
. � المائة من الناتج المح�� اإلجما�� العال��

لالتفاق�ة، وهذە الدول تمّثل ما ي��د عن 98 ��
�سمح حكومات �عض ال�لدان، (مثل الممل�ة المتحدة والوال�ات المتحدة ع� س��ل المثال)، �استخدام 
إ�  إضافة  الوحدات  استخدام هذە  يتم  اطور�ة.  اإلم�� �الوحدات  المعروفة  الوحدات  مثل  وحدات خاصة 
� هذە األنظمة 

، ل�ن تجدر اإلشارة إ� توضيح، أنه �جري �� وحدات أخرى أو ك�د�ل لنظام الوحدات الدو��
اعت�ار هذە  ا  علم�� �مكن  لذلك،  عليها.  والموافقة  الدو��  الوحدات  نظام  إ�  تح��ل  عوامل  إصالح  ال�د�لة 

ولوج�ا. الوحدات أسال�َب �د�لة، متوافقة مع نظام الوحدات الدو�� للتعب�� عن الم��

نظام الوحدات الدو�� 4.8.1

ا  ا م�سق� المتكون من سبع وحدات أساس�ة ووحدات أخرى مشتقة عنها، نظام� الدو��  ُ�عد نظام الوحدات 
ي المعمول �ه منذ عام 1875. لقد تم وضع نظام الوحدات الدو��  �ش�ل �امل3، فهو يتطور من النظام الم��
� القسم 4.3)، 

ا �� �ر سا�ق�
ُ
� عام 1960 (وهو ما ذ

ا لقرار الدورة 11 للمؤتمر العام لألوزان والمقاي�س �� وفق�
 ، واألمب�� والثان�ة،   ، والم�� ال��لوجرام،  و��  أساس�ة:  كوحدات  وحدات  ست  ّدمت 

ُ
ق الدورة،  هذە  خالل 

ّدم المول كوحدة سا�عة. 
ُ
� الدورة 14 للمؤتمر العام لألوزارن والمقاي�س عاَم 1972 ق

والقند�لة. و��
الدو��  الوحدات  لنظام  األساس�ة  الوحدات  تع��ف  إعادة  والمقاي�س ع�  لألوزان  العام  المؤتمر  وافق 
يوم  للمقاي�س  العال��  اليوم   �

�� التنف�ذ   � ّ والذي دخل ح�� نوفم�� عام 2018   �
�� المنعقدة  خالل دورته 26 

العدد�ة  الق�مة  بتحد�د  السبع  الوحدات  تع��ف جميع  إ�  التع��ف  إعادة  فكرة  و�س�ند   .2019 مايو   20
الوحدات األر�ــع  . تم إعادة تع��ف  الثان�ة والم�� � تع��ف 

�الفعل �� الطب��� وهو ما �ان معموً� �ه  للثا�ت 
و�� ال��لوجرام واألمب�� وال�لفن والمول من ح�ث الق�م العدد�ة الثابتة لثا�ت �النك (h)، والشحنة األول�ة 
. إضاقة إ� ذلك، يتم استخدام كفاءة اإلضاءة  مان (k)، وثا�ت أفوجادرو (NA)، ع� التوا�� � (e)، وثا�ت بول��
� جدول 4.3 مع تع��فاتها 

لتع��ف القند�لة. تم تفص�ل الوحدات السبع األساس�ة لنظام الوحدات الدو�� ��
لعام 2018 (المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س 2018).

الجدول 4.4،   �
�� الدو��  الوحدات  لنظام  األساس�ة  الوحدات  المشتقة من  للوحدات  األمثلة  ترد �عض 

� الجدول 
وأعط�ت �عض الوحدات المشتقة الم�سقة أسماء خاصة، وتوجد �عض األمثلة لهذە الوحدات ��

.4.5
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التع��فالرمزالوحدة األساس�ةال�م�ة

مالم��الطول
، و�تم تع��فه من خالل أخذ الق�مة  �  نظام الوحدات الدو��

، ورمزە م، وحدة الطول �� ُ�عد الم��
/ � وحدة الم��

� الفراغ C لتكون 299 792 458 عند التعب�� عنها ��
العدد�ة الثابتة ل�عة الضوء ��

.ΔνCs الثان�ة ح�ث يتم تع��ف الثان�ة من خالل

كغال�ليوجرامال�تلة
، و�تم تحد�د حجمه من خالل   � نظام الوحدات الدو��

ُ�عد ال��لوجرام، ورمزە كغ، حدة ال�تلة ��
ت�ب�ت الق�مة العدد�ة لثا�ت �النك لتكون 34−10 × 15 070 6.626 �الض�ط عند التعب�� عنها 

بوحدة النظام الدو�� 
.J s = kg m2 s−1

ثالثان�ةالوقت

، و�تم تع��فها من خالل أخذ الق�مة  � نظام الوحدات الدو��
تعد الثان�ة، ورمزها ث، وحدة الوقت ��

�وم 133  � دد ذرة الس�� �وم ΔνCs.إن االنتقال فائق الدقة للحالة األرض�ة ل�� � دد الس�� العدد�ة الثابتة ل��
.s−1 تز وهو ما �ساوي � وحدة اله��

غ�� المضطرب لتكون 770 631 9.192 عند التعب�� عنها ��

�
أ األمب��الت�ار ال�ه��ا��

، و�تم تع��فه من خالل أخذ الق�مة العدد�ة المضاعفة  �
، ورمزە أ، وحدة الت�ار ال�ه��ا�� �عد األمب��

� الوحدة C وهو ما �ساوي 
للشحنة األول�ة لتكون 19−10 × 634 176 1.602 عند التعب�� عنها ��

.ΔνCsا ل AS عند تع��ف الثان�ة وفق�
درجة الحرارة 
الدينام�ك�ة 

الحرار�ة
كال�لفن

ُ�عد ال�لفن، ورمزە ك، هو وحدة درجة الحرارة الدينام�ك�ة الحرار�ة، و�تم تع��فه من خالل أخذ 
� الوحدة 

مان k لتكون 23–10 × 649 1.380 عند التعب�� عنها �� � الق�مة العدد�ة الثابتة لثا�ت بول��
.ΔνCsو c و h ا لـ JK−1 وهو ما �ساوي kg m2s−2K−1 عند تع��ف ال��لوجرام والم�� والثان�ة وفق�

مولالمول�س�ة المادة
ا  . �حتوي مول واحد تحد�د� � نظام الوحدات الدو��

ُ�عد المول، ورمزە (مول)، وحدة �م�ة المادة ��
ع� 1023 × 76 140 6.022 ك�انا أول�ا. هذا الرقم هو االق�مة العدد�ة الثابتة لثا�ت أفوجادرو، 

� وحدة mol−1 و�س� هذا �عدد أفوجادرو.
NA، عند التعب�� عنه ��

cdالقند�لةشدة اإلضاءة

. يتم تع��ف  � � اتجاە مع��
� نظام الوحدات الدو�� ��

ُتعد القند�لة، ورمزها cd، وحدة شدة اإلضاءة ��
دد 1012 × 540  القند�لة �أخذ الق�مة العدد�ة الثابتة لل�فاءة الضوئ�ة إلشعاع أحادي اللون لل��

� الوحدة lm W−1 و�� ما �ساوي cd sr W−1 أو 
Hz, Kcd، ل�كون 683 عند التعب�� عنه ��

.h, c, and ΔνCs ا لـ
cd sr kg−1m−2s3 عند تع��ف ال��لوجرام والم�� والثان�ة وفق�

المصدر: المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س 2018.
. ملحوظة: SI = نظام الوحدات الدو��

ا من 20 مايو 2019) جدول 4.3 الوحدات األساس�ة لنظام الوحدات الدو�� وتع��فاتها (اعت�ار�

الرمزالوحدة المشتقةال�م�ة المشتقة (الرمز)

(A) م�� م��ــعالمساحةm2

(V) م�� مكعبالحجمm3

(ν) الثان�ةال�عة، ال�عة المتجهة �
m/sم�� ��

(a) ع�ةمعدل ال�سارع�� � الثان�ة ال��
m/s2م�� ��

(ρ) ك�لوجرام ل�ل م�� مكعبال�ثافة، كثافة ال�تلةkg/m3

(ρA) ك�لوجرام ل�ل م�� م��ــعال�ثافة السطح�ةkg/m2

(ν) ��م�� مكعب ل�ل ك�لوجرامالحجم النوm3/kg

(j) �
A/m2أمب�� ل�ل م�� م��ــعكثافة الت�ار ال�ه��ا��

(H) ���أمب�� ل�ل م��شدة المجال المغناطA/m

(c) � ك�� mol/m3مول ل�ل م�� مكعبكثافة ال�م�ة، ال��

(ρ, ϒ) ال�تلة � kg/m3ك�لوجرام ل�ل م�� مكعبترك��

(LV) شمعة (�اند�ال) ل�ل م�� م��ــعالنص�عcd/m2

المصدر: المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س 2008
ملحوظة:  SI = النظام الدو�� للوحدات. 

� الوحدات
جدول 4.4 أمثلة ع� وحدات مشتقة من النظام الدو�� للوحدات واردة ��

األساس�ة للنظام الدو�� للوحدات  
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الرمزاالسمال�م�ة المشتقة
ترد بوحدات أخرى من وحدات النظام 

الدو�� للوحدات

rad1راد�ان؛ زاو�ة نصف قط��ةالزاو�ة المستق�مة
�د�ان؛ زاو�ة نصف قط��ة مجسمةالزاو�ة المجسمة sr1إس��

دد Hzs−1هرتزال��

Nm.kg/s2نيوتنالقوة

PaN/m2�اس�الالضغط، اإلجهاد

JN.mجولالطاقة، الشغل، �م�ة الحرارة

WJ/sواتالطاقة، الف�ض اإلشعا��
Cs.Aكولومالشحنة ال�ه��ائ�ة، حجم ال�ه��اء

�
VW/Aفولتفرق الجهد ال�ه��ا��

اَرادالسعة ال�ه��ائ�ة
َ
FC/Vف

ΩV/Aأومالمقاومة ال�ه��ائ�ة

�
lmcd.srلومنالتدفق الضو��

lxlm/m2لوكس االستضاءة؛ شدة اإلضاءة

�لال�شاط المشار إ� نيو�لي��د إشعا�� Bqs−1ِب�ك��

المصدر: المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س 2008
، s = ثان�ة (لالطالع ع� الم��د من  ، cd = شمعة (�اند�ال)، kg = ك�لوجرام، m = م�� ملحوظة:  SI = النظام الدو�� للوحدات، A =أمب��

التعار�ف، انظر الجدول V ،(4.3 = فولت. 

جدول 4.5 أمثلة ع� الوحدات الم�سقة المشتقة من النظام الدو�� للوحدات وتحمل أسماء خاصة

العامل
اسم 

الرمزاسم ال�ادئةالعاملالرمزال�ادئة
da10−1د��ا101

dد���
h10−2هكتو102

� cسن��
k10−3ك�لو103

mمل��
μم�كروM10−6م�جا106
nنانوG10−9ج�جا109

ا1012 pب�كوT10−12ت��
fف�متوP10−15ب�تا1015
aأتوE10−18إ�سا1018
zز��توZ10−21ز�تا1021
vيوكتوY10−24يوتا1024

� النظام الدو�� للوحدات
جدول 4.6 قائمة ال�ادئات (السوابق) ��

المصدر: المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س 2008
ملحوظة:  SI = النظام الدو�� للوحدات. 
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ا قواعد لل�ادئات، والرموز ال�ادئة، وال�تا�ة الخاصة ألسماء وحدات نظام  �ضم نظام الوحدات الدو�� أ�ض�
الوحدات الدو�� ورموزە، و�وفر جدول 4.6 نظرة عامة ع� ال�ادئات. قد توجد قواعد ال�تا�ة الخاصة بنظام 
� عدد من اإلصدارات، خاصة إصدارات المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س (المكتب الدو�� 

الوحدات الدو�� ��
لألوزان والمقاي�س 2008).

، وتضمن هذە الوحدات وحدات  � نظام الوحدات الدو��
استخدم عدد كب�� من الوحدات غ�� المشمولة ��

مثل الوقت (ع� س��ل المثال، الدق�قة أو الساعة)، وزاو�ة الطائرة (الدرجة، والدق�قة، والثان�ة)، والحجم 
ا وحدات غ��  � السوائل (مثل ال�ار). توجد أ�ض�

ي)، والضغط الموجود �� )، وال�تلة (مثل الطن الم�� (مثل الل��
� مجاالت موضوع�ة محددة: الطول (مثل الم�ل 

� نظام الوحدات الدو�� ول�ن تم الموافقة عليها ��
متضمنة ��

اط)، وال�ثافة الخط�ة (مثل التكس)، والضغط �جسم  ال�حري)، ال�عة (مثل العقدة)، وال�تلة (مثل الق��
ات من الزئبق)، وما إ� ذلك. �مكن الحصول ع� جميع المعلومات المتوفرة عن  اإل�سان (مثل �م المل�م��

� (BIPM 2006) والم�شورات األخرى ذات الصلة.
هذە والم��د من النظام الدو�� للوحدات ��

اطور�ة واألم��ك�ة 4.8.2 النظم العرف�ة لدى اإلم��

اطوري، نظام وحدات ق�اس تم تع��فه ألول مرة  اطور�ة، أو النظام اإلم�� ُ�عد نظام ق�اس الوحدات اإلم��
� وقٍت الحق. ودخل هذا 

� لعام 1824 والذي تم تنق�حه واختصارە ��
�طا�� � قانون األوزان والمقاي�س ال��

��
ا  �ن، اعتمدت رسم�� � أواخر القرن الع��

�طان�ة. و�� اطور�ة ال�� � االستخدام الرس�� ع�� أنحاء اإلم�� النظام ح��
ا لها للق�اس. تطور  ا أساس�� اطور�ة السا�قة النظام الدو�� للوحدات نظام� � �انت ت�بع اإلم�� معظم ال�لدان ال��
�ة، �ما فعل نظام الوحدات العرف�ة األم��ك�ة  � ا �الوحدات اإلنجل�� اطوري مما �ان ُ�عرف سا�ق� النظام اإلم��

ذو الصلة، ح�ث لم �كن أي منهما ي�سم �اال�ساق.
تحتوي هذە األنظمة ع� ق�اسات الطول مثل البوصة والقدم وال�ارد (الذراع) والم�ل، وق�اسات الحجم 
) والجالون، وق�اسات المساحة مثل البوصة الم��عة أو األفدنة وما  مثل األونصة السائلة وال�اي�ت (نصف ل��
ا  النظام الدو�� للوحدات،  إ� ذلك. ع� الرغم من أن الممل�ة المتحدة والوال�ات المتحدة قد اعتمدتا رسم��
اطور�ة ، �شمل هذا الفتات  إال أنه ال تزال هناك حاالت يوم�ة عد�دة الستخدام ال�ث�� من ال�م�ات اإلم��
األمثلة  من  �ه  �أس  ال  ا  وعدد� المال�س  وق�اسات  �الحجم  الم�اعة  اب  وال�� الحل�ب  مثل  والسوائل  الطرق 

األخرى.
 �

�� للوحدات  الدو��  النظام  تنف�ذ   ، � األورو�� االتحاد  من  ا  جزء� �اعت�ارها  المتحدة،  الممل�ة  ع�   � وتع��
ا عند إعادة التغل�ف. وع� الرغم من ذلك، أ� �عض التجار ع� استخدام نظام ق�اس  التجارة، وخصوص�
مجال   �

�� ولوج�ا  الم�� نظام  تحول  ولقد  ي.  الم�� النظام  استخدام  ورفضوا  فقط  اطوري  اإلم�� الوحدات 
ا  � كب�� تحوً�  للوحدات  الدو��  النظام  إ�  الما�ش،  نفق  الحد�د�ة سوى  الس�ك  �اس�ثناء خطوط  الصناعة، 

� �ق�ة العالم �ستخدمون هذا النظام.
ح�ث إن العمالء ��

ا  � � عام 1975. ول�ّن ذلك لم �عدُّ تغي��
� استخدام النظام الدو�� للوحدات ��

عت الوال�ات المتحدة �� ��
� ع� س��ل المثال، 

� س�عينات القرن الما��
� ال�لدان األخرى مثل جنوب أف��ق�ا ��

واجب اإلنفاذ �ما حدث ��
� الوال�ات المتحدة 

اطور�ة �عد عام 1978. ومن ثم، فإن الصناعة �� � حظرت استخدام الوحدات اإلم�� ال��
ا إ� النظام الدو�� للوحدات،  ال موتورز �ل�� كة ج�� �ات مثل �� تضم مجموعة متنوعة؛ إذ تحّولت �عض ال��
ولوج�ا العرف�ة األم��ك�ة.  كة ب��نج �ستخدم وحدات الم�� �ات األخرى مثل �� � ما زالت �عض ال�� � ح��

��
العبوة ع� حد سواء.  ولوج�ا ع�  الم�� السلع االستهال��ة مع كتا�ة نظا�� وحدات  تغل�ف  ُ�عاد  ما  ا  وغال��
� الح�اة 

ا إ� استخدام النظام الدو�� للوحدات أ��� �� ور�ما، �مرور الوقت، تتحول الوال�ات المتحدة تدر�ج��
اليوم�ة.

منظمات المقاي�س الدول�ة واإلقل�م�ة 4.9

 (BIPM) والمقاي�س  لألوزان  الدو��  المكتب  هما:  المجال  هذا  ع�  منظمتان  ته�من   ، الدو�� الصع�د  ع� 
ا  غامض� الوضع  �صبح  أن  �مكن   ، اإلقل��� الصع�د  وع�   .(OIML) القانون�ة  للمقاي�س  الدول�ة  والمنظمة 
ف بها من المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س،  ى الُمع�� ا، ح�ث هناك منظمات المقاي�س اإلقل�م�ة ال��� تمام�
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� إلعادة االستخدام.
المصدر: المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س. ©م�س�خ ب�ذن من المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س؛ ومطلوب إذن إضا��

؛ IEC = اللجنة ال�هروفن�ة الدول�ة؛ ISO = المنظمة الدول�ة للتقي�س؛  ملحوظة: CEN = اللجنة األورو��ة للتوح�د الق�ا��
SI = النظام الدو�� للوحدات.

ا 10 لجان اس�شار�ة تعمل ع� إسداء المشورة إ� اللجنة الدول�ة لألوزان والمقاي�س والمقرات الرئ�سة، ع� س��ل المثال ف�ما يتعلق �المسائل  * وتوجد حال��
اف المت�ادل للجنة الدول�ة لألوزان والمقاي�س. الفن�ة و�دارة  اتفاق�ة االع��

ولوج�ا (المقاي�س) والمكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س. كة للمنظمات اإلقل�م�ة للم�� ** �ش�� االختصار JCRB إ� اللجنة المش��

الش�ل 4.2 
منظمة اتفاق�ة الم��

الدول األعضاء 
� المكتب 

��
الدو�� لألوزان 

والمقاي�س

المنظمات 
الدول�ة

المعاهد 
الوطن�ة 
للق�اس

المن�سبون 
إ� المؤتمر 
العام لألوزان 

والمقاي�س

اللجان 
االس�شار�ة*

واللجان 
كة المش��

اف المت�ادل   اتفاق�ة االع��
للجنة الدول�ة لألوزان 

**(CIPM MRA) والمقاي�س
كة للمنظمات   اللجنة المش��

ولوج�ا  اإلقل�م�ة للم��
(المقاي�س) والمكتب الدو�� 
**(JCRB) لألوزان والمقاي�س

(CGPM) المؤتمر العام لألوزان والمقاي�س
يتكون من وفود مشاركة من الدول األعضاء 

و�جتمعون �ل أر�ــع سنوات.

(CIPM) اللجنة الدول�ة لألوزان والمقاي�س
� المؤتمر 

ا تم انتخابهم �� تتكون من 18 فرد�
العام لألوزان والمقاي�س. وتتو� مسؤول�ة 

اف ع� المكتب الدو�� لألوزان  اإل��
والمقاي�س وأ�شطته. �جتمع أعضاء اللجنة 

ا �المقر  الدول�ة لألوزان والمقاي�س سن���
الرئ�س للمكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س.

(BIPM) المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س
 �

المنظمة الحكوم�ة الدول�ة �قع مقرها الرئ�س ��
س�فر، فر�سا

المقرات الرئ�سة
ات / الموظفون �المكتب  االتجاە، المخت��

الدو�� لألوزان والمقاي�س الدائمون.

معاهدة 
اتفاق�ة الم�� 

عام 1875

خذت للمواءمة  � اتُّ  للقرارات الس�اس�ة ال��
ً
� تم إ�شاؤها ن��جة وهناك ومنظمات المقاي�س دون اإلقل�م�ة ال��

ا ع� أنها  � ُف ب�عض المنظمات المذكورة أخ�� كة الناشئة. ُ�ع�� � أ�شطة المقاي�س داخل األسواق المش�� ب��
ف بها كذلك. منظمات مقاي�س إقل�م�ة، وال�عض اآلخر ال ُ�ع��

اتفاق�ة الم�� والمكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س 4.9.1

17 حكومة ع�  �ار�س، ح�ث وقعت   �
�� ي  الم�� النظام  د�لوما�� �خصوص  مؤتمر  م  ظ�

ُ
ن عام 1875،   �

��
. قرر الموقعون إ�شاء منظمة علم�ة دائمة وتم��لها و�� ”المكتب  معاهدة د�لوماس�ة، أال و�� اتفاق�ة الم��
، تتضمن  � الوقت الحا��

� عام 1921. و��
ا �� الدو�� لألوزان والمقاي�س“. وُعّدلت اتفاق�ة الم�� تعد�ً� طف�ف�

لها  و�حق  والمقاي�س  لألوزان  العام  المؤتمر  إ�  من�س�ة  ا 
�
و�لدان وال�ة  و42  ا  عضو� دولة   59 الم��  اتفاق�ة 

. و�تم توضيح اله���� التنظ��� الذي عملت ع� إ�شائه  � حضور المؤتمر العام لألوزان والمقاي�س �مراقب��
� الش�ل رقم 4.2.

اتفاق�ة الم�� ��
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والمقاي�س.  لألوزان  العام  المؤتمر  أجل  أر�ــع سنوات من  األعضاء �ل  الدول  و�جتمع ممثلو حكومات 
� نوفم�� 2018. ُيناقش و��ناول 

و�ان آخر اجتماع منذ كتا�ة هذا التق��ر هو االجتماع الـ 26، والذي ُعقد ��
المؤتمر العام لألوزان والمقاي�س األعمال الُمنجزة من المعاهد الوطن�ة للمقاي�س والمكتب الدو�� لألوزان 
 � ى �افة ال�� والمقاي�س، �ما �قدم توص�ات �خصوص القرارات الق�اس�ة األساس�ة والجد�دة والقضا�ا ال���
تح�� �اهتمام المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س. �قوم المؤتمر العام لألوزان والمقاي�س �انتخاب ما �قرب 

ا. ا سن��� من 18 ممثً� من أجل اللجنة الدول�ة لألوزان والمقاي�س، وتعقد اجتماع�
عن   

ً
ن�ا�ة والمقاي�س  لألوزان  الدو��  المكتب  ع�  اف  �اإل�� والمقاي�س  لألوزان  الدول�ة  اللجنة  تقوم 

المؤتمر العام لألوزان والمقاي�س، �ما تتعاون مع منظمات المقاي�س الدول�ة األخرى. وتتو� اللجنة الدول�ة 
�ة للقرارات الفن�ة الُمتخذة من المؤتمر العام لألوزان والمقاي�س. تدعم  لألوزان والمقاي�س األعمال التحض��
ا  اس�شار�ة عضو� لجنة  �ل  رئ�س  �كون  ما  والمقاي�س. وعادًة  لألوزان  الدول�ة  اللجنة  اس�شار�ة  لجان   10
الوطن�ة  للمعاهد   � ممثل�� اآلخرون  االس�شار�ة  اللجان  أعضاء  وُ�عد  والمقاي�س.  لألوزان  الدول�ة  �اللجنة 

اء. هم من الخ�� للمقاي�س وغ��
كة الخاصة �المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س والمنظمات الدول�ة األخرى  �ش�ت اللجان المش��

�
لقد أ

من أجل مهام معينة:

 •(InetQI) الش�كة الدول�ة للب��ة التحت�ة للجودة
 •(JCGM) المقاي�س �

كة لألدلة �� اللجنة المش��
لألوزان•  الدو��  والمكتب  (المقاي�س)  ولوج�ا  للم�� اإلقل�م�ة  للمنظمات  كة  المش�� اللجنة 

(JCRB) والمقاي�س 
 •(JCTLM) ات � طب المخت��

كة للت�بع �� اللجنة المش��

منظمات المقاي�س اإلقل�م�ة 4.9.2

� المعاهد الوطن�ة للمقاي�س ع� الصع�د اإلقل���  تعمل منظمات المقاي�س اإلقل�م�ة ع� ت�سيق التعاون ب��
: (الخ��طة 4.1). �شمل أ�شطة منظمات المقاي�س اإلقل�م�ة ما ���

اف المت�ادل للجنة •  ولوج�ا الوطن�ة واأل�شطة األخرى التفاق�ة االع�� � مواصفات الم�� ت�سيق المقارنات ب��
الدول�ة لألوزان والمقاي�س.

� إجراء أ�حاث �شأن المقاي�س وتط��رها.• 
التعاون ��

ت�س�� إم�ان�ة الت�بع ف�ما �خص عمل�ات التحقيق األول�ة  للنظام الدو�� للوحدات.• 
التعاون لتط��ر الب��ة التحت�ة للمقاي�س لل�لدان األعضاء.• 
كة.•  اس�شارات وتدر��ات مش��
مشاركة الم�شآت والقدرات الفن�ة.• 

لألوزان  الدول�ة  للجنة  المت�ادل  اف  االع�� اتفاق�ة   �
�� ا  هام� ا  دور� اإلقل�م�ة  المقاي�س  منظمات  تؤدي 

� المكتب الدو�� 
والمقاي�س، ح�ث تتو� مسؤول�ة تنف�ذ العنا� الرئ�سة من عمل�ة مراجعة الدول األعضاء ��

لألوزان والمقاي�س ومنظمات المقاي�س اإلقل�م�ة واالقتصادات والدول المن�س�ة إ� المؤتمر العام لألوزان 
مناقشتها  تمت  (�ما  والمقاي�س  لألوزان  الدول�ة  للجنة  المت�ادل  اف  االع�� اتفاق�ة  �خص  ف�ما  والمقاي�س 
اإلقل�م�ة  للمنظمات  كة  المش�� اللجنة  إ�  إليها  توصلوا   � ال�� النتائج  عن  تقار�ر  وتقدم   (4.9.1 القسم   �

��
ف المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س �ست منظمات  ولوج�ا (المقاي�س). وأثناء كتا�ة هذا ال�تاب، اع�� للم��

مقاي�س محل�ة (الخ��طة رقم 4.1):

 •(AFRIMETS) نظام المقاي�س داخل أف��ق�ا
 •(APMP) برنامج مقاي�س آس�ا ومنطقة المح�ط الهادئ
 •(COOMET) المعاهد الوطن�ة للق�اس �

�� � التعاون اآلسيوي األورو��
 •(EURAMET) ولوج�ا الجمع�ة األورو��ة لمعاهد الم��
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 •(GULFMET) الجمع�ة الخل�ج�ة للمقاي�س
 • ،NORAMET فرع�ة:  أقال�م  �خمسة  تنظ�مه  تم  والذي   ،(SIM) األم��ك�ة  �ال�لدان  ولوج�ا  الم�� نظام 

SURAMETو ،ANDIMETو ،CAMETو ،CARIMETو

، من ب�انات عض��ة المنظمة. المصدر: البنك الدو��
ملحوظة: AFRIMETS = نظام المقاي�س داخل أف��ق�ا، ANDIMET = مقاي�س منطقة األنديز، APMP = برنامج مقاي�س آس�ا ومنطقة المح�ط الهادئ؛ 

� المعاهد الوطن�ة للق�اس؛ 
�� � ؛ COOMET = التعاون اآلسيوي األورو�� � CAMET = مقاي�س أم���ا الوس�؛ CARIMET = مقاي�س منطقة ال�ار���

� أم���ا الشمال�ة؛ 
ولوج�ا �� � مجال الم��

ولوج�ا؛ GULFMET = الجمع�ة الخل�ج�ة للمقاي�س؛ NORAMET = التعاون �� EURAMET = الجمع�ة األورو��ة لمعاهد الم��
ولوج�ا �ال�لدان األم��ك�ة. SURAMET = مقاي�س أم���ا الجن���ة؛ SIM = نظام الم��

خ��طة 4.1 
منظمات المقاي�س اإلقل�م�ة

AFRIMETS
EURAMET
COOMET
GULFMET
APMP

NORAMET
CAMET
ANDIMET
SURAMET
CARIMET

(SIM) ولوج�ا �ال�لدان األم��ك�ة األقال�م الفرع�ة لنظام الم��

البنك الدو�� لإل�شاء والتعم�� 44149 | يناير 2019

جهات ولجان ت�سيق مقاي�س إقل�م�ة أخرى 4.9.3

�ش�ت جهات أو لجان ت�سيق مقاي�س إقل�م�ة 
�
ف بها هذە، أ �اإلضافة إ� منظمات المقاي�س اإلقل�م�ة الُمع��

األسواق   �
�� النموذج�ة  األمثلة  توجد  المحل�ة.  كة  المش�� األسواق  إ�  أف��  مما  التجارة  التفاق�ات   

ً
ن��جة

والمجموعة  أف��ق�ا  ق  �� ومجموعة  الجن���ة،  ألف��ق�ا  التنم�ة  مجموعة  �أف��ق�ا:  الناشئة  كة  المش��
ا من نظام المقاي�س داخل  االقتصاد�ة لدول غرب أف��ق�ا. ول�ّن هذە المجموعات الفرع�ة األف��ق�ة ُتعّد جزء�
ف بها من المكتب الدو�� لألوزان  الُمع�� � منظمات المقاي�س اإلقل�م�ة  أف��ق�ا. فال �جب الخلط ب�نها و���

والمقاي�س.
تمث�ل  القانون�ة  المقاي�س  ومنظمات  للمقاي�س  الوطن�ة  المعاهد  ع�   � يتع�� الحاالت،  من  العد�د   �

و��
� هذە المسألة. تضم �عض ه�ا�ل المقاي�س 

� هذە اله�ا�ل اإلقل�م�ة، ول�س لديها الخ�ار ��
�لدانها �أعضاء ��

� �دوام �امل ب�نما ُ�عد ال�عض اآلخر لجاَن اتصال لديها سكرتار�ة فقط.  اإلقل�م�ة هذە أما�ن عمل وموظف��
ولوج�ا اإلقل�م�ة  وتعمل �عض هذە اللجان �صفتها معاهد إقل�م�ة للمقاي�س، فتقوم ب��شاء مواصفات الم��
والمحافظة عليها كخدمة لل�لدان األعضاء األصغر غ�� القادرة ع� فعل ذلك. �ما تعت�� �عضها منتد�ات ح�ث 
ولوج�ا  يتم تناول نهج ق�اس إقل��� واالتفاق عل�ه، و�عمل ال�عض منها فقط ع� ت�سيق أ�شطة تط��ر الم��

ە (ك�لرمان وك�لر 2014). ع�� اإلقل�م. ال يوجد نموذج واحد يتفوق ع� غ��
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اف الدول�ة 4.10 أنظمة االع��

اف المت�ادل للجنة الدول�ة لألوزان والمقاي�س 4.10.1 اتفاق�ة االع��

ا توضح المعاهد الوطن�ة للمقاي�س  اف المت�ادل للجنة الدول�ة لألوزان والمقاي�س إطار� ُ�ش�ل اتفاق�ة االع��
� �عملون ع�  ولوج�ا والمعايرة ال�� من خالله الت�افؤ ع� الصع�د الدو�� لمواصفات ق�اسها وشهادات الم��
ا  ف بها دول�� ولوج�ا والمعايرة، للمعاهد المشاركة، والمع�� ت��ات قدرات الم�� إصدارها. و�نجم عن هذە ال��
الفن�ة  والب�انات  المعتمدة  والمعايرة  ولوج�ا  الم�� قدرات  تتاح  والمعتمدة).  األقران  لمراجعة  (الخاضعة 
لألوزان  الدول�ة  للجنة  المت�ادل  اف  االع�� التفاق�ة  األساس�ة  المقارنة  ب�انات  قاعدة  من  للجمهور  الداعمة 
ا إ� المؤتمر العام لألوزان والمقاي�س  ا و41 من�س�� والمقاي�س. وقع ممثلون من 103 معهد: 58 دولة عضو�
و4 منظمات دول�ة (الو�الة الدول�ة للطاقة الذر�ة والمنظمة العالم�ة لألرصاد الج��ة وو�الة الفضاء األورو��ة 
اف المت�ادل للجنة الدول�ة لألوزان والمقاي�س، �ما تغ�� هذە  كة) ع� اتفاق�ة االع�� ومركز ال�حوث المش��

ا آخر عي�تهم الجهات الموقعة. االتفاق�ة 157 معهد�
لألوزان  الدول�ة  للجنة  المت�ادل  اف  االع�� اتفاق�ة   �

�� ا  مهم� ا  دور� اإلقل�م�ة  المقاي�س  منظمات  تلعب 
األخرى  األ�شطة  ة  وم�ا�� المقارنات  إجراء  مسؤول�ة  اإلقل�م�ة  المقاي�س  منظمات  وتتحّمل  والمقاي�س. 
ولوج�ا والمعايرة من المعاهد الوطن�ة للمقاي�س  � صالح�ة شهادات الم��

داخل أقال�مها لدعم الثقة المت�ادلة ��
كة الخاصة �منظمات المقاي�س المحل�ة والمكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س  األعضاء. تعمل اللجان المش��
 �

ولوج�ا والمعايرة المعتمدة �� ع� إجراء مراجعة أقال�م�ة �شأن القدرات المعلن عنها ق�ل ��� قدرات الم��
حات  قاعدة ب�انات المقارنة األساس�ة الخاصة �المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س، �ما تعمل ع� تقد�م مق��
اف المت�ادل للجنة  متعلقة �الس�اسات إ� اللجنة الدول�ة لألوزان والمقاي�س �خصوص عمل اتفاق�ة االع��

الدول�ة لألوزان والمقاي�س4.
اف المت�ادل للجنة الدول�ة  � اتفاق�ة االع��

� للمقاي�س �� طان المس�قان للمشاركة �معهد وط�� و�نص ال��
الدو�� لألوزان  �المكتب  األعضاء  الدول  تكون من  أن  الدولة  (أ) �جب ع�   : �

اآل�� والمقاي�س ع�  لألوزان 
والمقاي�س أو نظام اقتصادي وعضو من�سب إ� المؤتمر العام لألوزان والمقاي�س، و(ب) �جب ع� منظمة 
� االعت�ار. 

ولوج�ا والمعايرة الخاصة بها ألخذها �� المقاي�س اإلقل�م�ة أن تكون قائمة ح�� تقدم قدرات الم��
 وح�دًة 

ً
وط المس�قة ال تملك سوى االعتماد ط��قة � ال �ستطيع اس��فاء هذە ال�� ، فإن الدول ال�� و�التا��

منظمة  إ�شاء  ع�  وتعمل  ا  من�س�� أو  ا  موقع� ا  عضو� ُتصبح  ح��  اف  االع�� ع�  الحصول  خاللها  من  �مكن 
ف بها من المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س. مقاي�س محل�ة مع��

االعتماد 4.10.2

� التحقق من جودة نظم اإلدارة  اف المت�ادل للجنة الدول�ة لألوزان والمقاي�س، يتع�� �موجب اتفاق�ة االع��
و�مكن   ،(2017 الدول�ة  ال�هروفن�ة  واللجنة  للتقي�س  الدول�ة  (المنظمة   17025  �� إي  آليزو�آي  ا  ط�ق�
ات المعايرة ع� المستوى الثانوي، وذلك  � أو االعتماد. يتم اعتماد مخت��

تحقيق ذلك من خالل اإلعالن الذا��
� فقط لدى المعاهد الوطن�ة للمقاي�س أو المعاهد المعينة.

�س�ب إتاحة خ�ار اإلعالن الذا��

المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة 4.11

� عام 1955 ع� أسس 
ُتعد المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة منظمة معاهدة حكوم�ة دول�ة تم إ�شاؤها ��

� �ار�س.
� عام 1968، و�قع مكتب المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة ��

� ُعّدلت �� المعاهدة ال��

الهدف 4.11.1

إجراءات   � ب�� العالم�ة  المواءمة  تع��ز   �
�� القانون�ة  للمقاي�س  الدول�ة  المنظمة  إ�شاء  من  الهدف  ��من 

ا  دولة عضو�  62 القانون�ة ع�  للمقاي�س  الدول�ة  المنظمة  اشتملت   ،2017 عام   �
�� القانون�ة.  ولوج�ا  الم��
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. وتعمل  � ا انضموا إ� المنظمة الدول�ة للمقاي�س �مراقب�� � ا نظ�� (قامت �منح شهادات لالتفاق�ة) و64 عضو�
المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة ع� تحقيق هدفها من خالل الطرق التال�ة5:

تط��ر النظم النموذج�ة والمواصفات والمس�ندات ذات الصلة المستخدمة من دوائر الصناعة وسلطات • 
ولوج�ا القانون�ة.  الم��

 •. � السوق العال��
اف مت�ادلة تعمل ع� الحد من حواجز التجارة وخفض الت�ال�ف �� توف�� نظم اع��

ولوج�ا •  �الم�� المعن�ة  والمنتد�ات  الدول�ة  المنظمات  داخل   �
القانو�� ولوج�ا  الم�� مجتمع  مصالح  تمث�ل 

والتوح�د الق�ا�� واالخت�ار ومنح الشهادات واالعتماد.
� ع�� العالم.• 

ولوج�ا القانو�� ە داخل مجتمع الم�� تع��ز ت�ادل المعرفة وال�فاءات وت�س��
� �مكن أن تج��ــها الب��ة التحت�ة •  ولوج�ا األخرى لرفع الو�� �شأن المساهمة ال�� التعاون مع جهات الم��

� االقتصاد الحد�ث.
� السل�م ��

للق�اس القانو��

التوص�ات الدول�ة للمنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة 4.11.2

ت�ناول التوص�ات الدول�ة للمنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة عنا� مثل (أ) النطاق والتطبيق والمصطلح: 
مطا�قة  الخت�ار  المستخدمة  والمعدات  الوسائل  (د)  الفن�ة:  المتطل�ات  (ج)  ولوج�ا:  الم�� متطل�ات  (ب) 

المتطل�ات والتحقق منها: و(ه) نموذج تق��ر اخت�ار.
تعمل مجموعات المشار�ــــع داخل اللجان الفن�ة واللجان الفرع�ة لدى المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة 
ع� تط��ر الم�شورات الفن�ة للمنظمة. تخصص اللجنة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة، و�� جهة اتخاذ القرار 
اف ع� مجموعات المشار�ــــع من أجل  الفعالة �المنظمة، سكرتار�ة اللجان الفن�ة واللجان الفرع�ة واإل��

: �
الدول األعضاء. تتكون اللجان الفن�ة واللجان الفرع�ة ومجموعات المشار�ــــع من اآل��

� عمل اللجان الفن�ة واللجان • 
� تحرص ع� المشاركة �فاعل�ة �� األعضاء المشاركون: الدول األعضاء ال��

الفرع�ة ومجموعات المشار�ــــع. �متلك األعضاء المشاركون حق التص��ت.
� متا�عة عمل اللجان الفن�ة واللجان الفرع�ة ومجموعات • 

� ترغب �� األعضاء المراقبون: الدول األعضاء ال��
. � المشار�ــــع �دون حقوق تص��ت. و�مكن لألعضاء النظراء أن �ص�حوا أعضاء مراقب��

منظمات االتصال: المنظمات المهتمة �متا�عة أعمال اللجان الفن�ة واللجان الفرع�ة ومجموعات المشار�ــــع.• 
�عد موافقة مجموعة المشار�ــــع، يتم تقد�م مسودة الم�شورات إ� اللجنة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة 

العتمادها، ح�ث تمتلك جميع الدول األعضاء حقوق تص��ت.

نظام منح شهادات المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة 4.11.3

�ات التص�يع  � عام 1991، ل��
يوفر نظام منح شهادات لدى المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة، والُمعتمد ��

إم�ان�ة الحصول ع� شهادة المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة وتق��ر اخت�ار لإلشارة إ� أن جهاز التقي�س 
يتوافق مع متطل�ات التوص�ات الدول�ة للمنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة ذات الصلة. �مكن استخدام هذە 
ا إلصدار شهادات اعتماد وطن�ة، و�التا�� تجنب االخت�ارات  الشهادات من جهات ق�اس قانون�ة وطن�ة عالم��

المتعددة والت�ال�ف اإلضاف�ة المصاح�ة لها.
الدول�ة  للمنظمة  المت�ادل  القبول  اتفاق�ة  القانون�ة  للمقاي�س  الدول�ة  المنظمة  � عام 2003، اعتمدت 

��
الدول�ة  المنظمة  شهادات  منح  نظام  من  الُمقدمة  المت�ادلة  الثقة  مستوى  ل��ادة  �أداة  القانون�ة  للمقاي�س 
� يناير 2005، 

للمقاي�س القانون�ة. تم تنف�ذ اتفاق�ة القبول المت�ادل للمنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة ��
أو  الثنائ�ة  ت��ات  ال�� من  أوسع  نطاق  لتقد�م  العالم  األطراف حول  متعدد  ترت�ب  إ�شاء   �

�� هدفها  و�تمثل 
اإلقل�م�ة.
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القانون�ة  للمقاي�س  الدول�ة  للمنظمة  الوح�د  الشهادات  منح  نظام  اعتماد  تم   ،2018 عام   �
��

ات  (OIML-CS) الس��دال أنظمة المصادقة المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة السا�قة. ومن أعظم التغي��
� تم إجراؤها هو التغي�� الواقع ع� متطل�ات ما �س� �سلطات م�لفة ب�صدار الشهادات إلث�ات كفاءتها  ال��
من خالل االعتماد أو تقي�م النظراء. وال يزال نظام منح الشهادات للمنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة نظاما 
القانون�ة وتقار�ر  للمقاي�س  الدول�ة  المنظمة  المطا�قة من  ا لإلصدار وال�سج�ل واستخدام شهادات  طوع��
بناًء ع� متطل�ات توص�ات  المعدات  �ق�اس  المتعلقة  القانون�ة  للمقاي�س  الدول�ة  �المنظمة  للن�ع  التقي�م 

المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة.
� أ�شأت واحدة أو أ��� من  يتم إصدار الشهادات من دول أعضاء �المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة وال��
 �

� الذين يرغبون �� سلطات م�لفة ب�صدار الشهادات والمسؤولة عن معالجة الطل�ات المقدمة من المصنع��
ا من نظام  ا إذا قررت الدولة أن تصبح ”منتفعة“ رسم�� ترخ�ص معداتهم. وُ�عد اعتماد هذە الشهادات إلزام��
منح شهادات المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة. قد ُترسل السلطات الم�لفة ب�صدار الشهادات �سخة من 
يتطلب رسوم  ال�سج�ل مما  أجل  �ار�س من   �

القانون�ة �� للمقاي�س  الدول�ة  المنظمة  إ� مكتب  الشهادات 
.6 �

و�� ُ قائمة �الشهادات الُمسجلة ع� موقع المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة اإلل��� �سج�ل. وُت���

4.12 �
ولوج�ا ع� الصع�د الوط�� منظمات الم��

 �
قانو�� مقاي�س  معهد  أو  للمقاي�س  واحد   � وط�� معهد  جانب  إ�  مرك��ا  مقاي�س  نظام  الدول  �عض  ت�بع 

� رائد للمقاي�س ومعاهد  � واحد. �ستخدم �عض الدول األخرى نظام الالمرك��ة إ� جانب معهد وط�� وط��
 � � مناطق غ�� مشمولة بتغط�ة المعهد الوط��

ولوج�ا الوطن�ة �� مخصصة إضاف�ة ُ�س�طر ع� مراجع الم��
ات معايرة. � مخت�� � من نظام المقاي�س الوط��

للمقاي�س. �ضم المستوى الثا��

المعاهد الوطن�ة للق�اس 4.12.1

� حاالت عدة) ع� 
� �اإل�قاء (�اإلضافة إ� التط��ر، �� � للق�اس مؤسسة ��لفها القرار الوط�� ُ�عد المعهد الوط��

. ولوج�ا الوطن�ة ل�م�ة واحدة أو أ��� مواصفات الم��

التنظ�م وتقد�م الخدمات
أخرى  ل�لدان  للمقاي�س  الوطن�ة  �المعاهد  يتعلق  ف�ما  ا  و�قل�م�� ا  دول�� �الدە  للمقاي�س   � الوط�� المعهد  �مثل 
ومنظمات المقاي�س المحل�ة والمكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س. بناًء ع� احت�اجات االقتصاد والمجتمع، 
األساس�ة  الوحدات  أسس  �خص  ف�ما  ا  أساس� إل�ه  توصلوا  �ما  للق�اس  الوطن�ة  المعاهد  من  عدد  تضطلع 
المعاهد  من  العد�د  تصدر   � ح��  �

�� للتحقيق،  قا�ل  دو��  صع�د  أع�  ع�  للمقاي�س  المشتقة  والوحدات 
�استخدام  الوحدات  �عض  والمتوسط)  المنخفض  الدخل  ذات  �ال�الد  ا  غال�� تقع   � (ال�� للمقاي�س  الوطن�ة 

ا الش�ل رقم 4.1). مواصفات ثان��ة عائدة إ� المعاهد الوطن�ة األخرى للمقاي�س (انظر أ�ض�
: و�اإلضافة إ� هذە األ�شطة، تتحمل المعاهد الوطن�ة للق�اس عادًة مسؤول�ة ما ���

إ�شاء مواصفات ق�اس وطن�ة (أول�ة أو ثان��ة) ووسائل ق�اس والحفاظ عليهما.• 
� المقارنات ع� أع� المست��ات اإلقل�م�ة والدول�ة (انظر الش�ل رقم 4.3).• 

المشاركة ��
� المقاي�س وتط��ر أنظمة ق�اس حديثة ومطورة.• 

األ�حاث ��
والجهات •  األ�اد�م�ة  والدوائر  الصنا��  والقطاع  المعامل   �

�� للوحدات  الدو��  النظام  وحدات  تعم�م 
التنظ�م�ة وغ�� ذلك من خالل معايرة مرجعها أو مواصفات عملها.

االخت�ار •  ومرا�ز  العل��  ال�حث  ومؤسسات  الصنا��  والقطاع  المعايرة  ات  مخت�� إ�   � تق�� دعم  توف�� 
ولوج�ا. � جميع مجاالت الم��

وجهات التنظ�م ذات المستوى الثانوي ��
� أ�شطة التدقيق • 

ات المعايرة والمشاركة �� الت�سيق مع جهة االعتماد الوطن�ة ف�ما يتعلق �اعتماد مخت��
الخاصة �جهة االعتماد الوطن�ة.



ضمان الجودة لتحقيق الوصول إ� األسواق العالم�ة  82 |

� لدى •  ولوج�ا الوط�� � (أال وهو نظام الم�� الحفاظ ع� نظرة عامة ف�ما �خص ه��ل الت�بع والمعايرة الوط��
� الش�ل رقم 4.1).

الدولة، �ما تم التوضيح ��

ات � المخت�� المقارنات ب��
� للمقاي�س  ات عمل�ة تحقق مستقلة لقدرات ق�اس المعهد الوط�� � المخت�� � المقارنات ب��

توفر المشاركة ��
ولوج�ا والمعايرة  الم�� ط أسا�� إلعالن قدرة  أنه �� األداء وتحس�نه، �ما  �الحفاظ ع�  ا  ام� � ال�� مما ي�دي 
ات مسألة �س�طة، وتحت  المخت��  � ب�� المقارنات  للمقاي�س، قد تظل   � ال�دء �معهد وط�� واعتمادها. عند 
ول�ن  للمقاي�س،  الوطن�ة  المعاهد  من  أقل  عدد  اك  إ�� ع�  �عمل  للمقاي�س  متطور   � وط�� معهد  اف  إ��
ا من الناح�ة  ات أ��� تعق�د� � المخت�� � للمقاي�س ونضوجه، تصبح المقارنات ب�� �مجرد تطور المعهد الوط��

الفن�ة، �ما يوجد الم��د منها.
اف المت�ادل للجنة الدول�ة لألوزان والمقاي�س �� مجموعة من النتائج  إن األسس الفن�ة التفاق�ة االع��
المحرزة �مرور الوقت بواسطة المقارنات العلم�ة األساس�ة الُمنظمة من اللجان االس�شار�ة الخاصة �اللجنة 
وعمل ع�  المحل�ة  المقاي�س  ومنظمات  والمقاي�س  لألوزان  الدو��  والمكتب  والمقاي�س  لألوزان  الدول�ة 
� قاعدة ب�انات المقارنة األساس�ة الخاصة �المكتب 

ها المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س وتم حفظها �� ���
: � الدو�� لألوزان والمقاي�س. وتنقسم المقارنات األساس�ة إ� نوع��

لألوزان •  الدول�ة  �اللجنة  األساس�ة  المقارنات  المهارات  من  مستوى  أع�  أصحاب  المشاركون  ينفذ 
األعضاء  الدول  ات  مخت�� والمقت� ع� ع�  المتعلق  ولوج�ا  الم��  �

��  ، الدو�� النطاق  والمقاي�س، ع� 
�المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س. تقدم المقارنات األساس�ة �اللجنة الدول�ة لألوزان والمقاي�س ”الق�مة 

المرجع�ة“ لل�م�ة األساس�ة الُمختارة.
، ع� صع�د إقل�م (ح�� و�ن •  م المقارنات األساس�ة �منظمة المقاي�س اإلقل�م�ة، ع� النطاق اإلقل��� ُتنظ�

�المكتب  األعضاء  الدول  ات  لمخت�� المقارنات  وُتتاح  أخرى)  أقال�م  من   � إضافي��  � مشارك�� اشتمل ع� 
هذە  تقدم  والمقاي�س.  لألوزان  الدو��  للمكتب  المن�س�ة  تلك  إ�  �اإلضافة  والمقاي�س  لألوزان  الدو�� 

المقارنات األساس�ة معلومات ت�م�ل�ة �دون تغي�� الق�مة المرجع�ة.

ولوج�ا والمعايرة، والمذكورة من ح�ث الوحدة المقاسة  تدعم المقارنات األساس�ة تط��ر قدرات الم��
المقارنات  لمخطط   �

ب�ا�� تمث�ل  و�رد  المستخدمة.  األجهزة  حول  نصائح  تضمن  وقد  غموضها،  ومدى 
� الش�ل رقم 4.3.

األساس�ة للمكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س ��
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المصدر: المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س 2006. ©م�س�خ ب�ذن من المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س؛ 
� إلعادة االستخدام.

ومطلوب إذن إضا��
ملحوظة: BIPM = المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س، CIPM = اللجنة الدول�ة لألوزان والمقاي�س.

الش�ل 4.3 
مخطط المقارنة األساس�ة الدول�ة

� المقارنات األساس�ة �اللجنة الدول�ة لألوزان والمقاي�س
� للمقاي�س المشارك �� المعهد الوط��

 �
� المقارنات األساس�ة �اللجنة الدول�ة لألوزان والمقاي�س و��

� للمقاي�س المشارك �� المعهد الوط��
المقارنات األساس�ة �منظمة المقاي�س اإلقل�م�ة

� للمقاي�س المشارك المقارنات األساس�ة �منظمة المقاي�س المحل�ة المعهد الوط��
� المقارنات األساس�ة �منظمة المقاي�س المحل�ة الجار�ة 

� للمقاي�س المشارك �� المعهد الوط��
� المقارنات األساس�ة الثنائ�ة

� للمقاي�س المشارك �� المعهد الوط��
اف المت�ادل المنظمات الدول�ة الموقعة ع� اتفاق�ة االع��

المقارنات األساس�ة 
�منظمة المقاي�س 

اإلقل�م�ة

المقارنات 
األساس�ة �منظمة 
المقاي�س اإلقل�م�ة

المقارنات األساس�ة 
�منظمة المقاي�س 

المقارنات األساس�ة اإلقل�م�ة
�منظمة المقاي�س 

اإلقل�م�ة

المقارنات األساس�ة
�اللجنة الدول�ة لألوزان والمقاي�س

المكتب الدو�� لألوزان 
والمقاي�س

المعاهد المعن�ة 4.12.2

 �
ات أخرى �� � للمقاي�س أو حكومته الوطن�ة، حسب االقتضاء، معاهد أو مخت�� � المعهد الوط�� قد �ع��

ا �ـ ”المعاهد المعن�ة“،  ات غال�� ال�الد إلجراء مواصفات وطن�ة محددة، و�تم اإلشارة إ� هذە المخت��
اف المت�ادل للجنة الدول�ة لألوزان والمقاي�س7. � أ�شطة اتفاق�ة االع��

ا إذا شاركت �� خصوص�
المواض�ع�ة  المجاالت  لمختلف  المقاي�س  ات�ج�ة  إلس�� ا  وفق� المعن�ة  ات  المخت��  � تعي��  �

و�����
� مجاالت غ�� تقل�د�ة مثل 

ولوج�ا �� � ال�لد. و���ادة أهم�ة الم��
ا لس�اسة المقاي�س المت�عة �� وط�ق�

ا للق�اس جميع المجاالت  ا وطن�� � تملك معهد� ال��م�اء والطب والطعام، �غ�� عدد أقل من ال�لدان ال��
ا. المواض�ع�ة، و�التا�� يزداد عدد المعاهد المخصصة حال��

ولوج�ا المرك��ة 4.12.3 جهات الم��

ولوج�ا  الم�� جهة  تكون  ما  ا  وغال�� المقاي�س.   �
��  � الف�� التنظ�م  من  ا  جزء�  �

القانو�� ولوج�ا  الم�� �عد 
المثال، إدارة حكوم�ة، أو و�الة عامة،  المنظمات الحكوم�ة (ع� س��ل  � الدولة إحدى 

المرك��ة ��
 �

القانو�� ولوج�ا  الم�� �ــــع  ات�اع ��� � ضمان 
تتمثل �� الرئ�سة  أو ك�ان مماثل) وذلك ألن مسؤول�اتها 

القانون�ة  ولوج�ا  الم�� منظمة  أ�شطة  �عض  تف��ض  �مكن  الدخل،  عال�ة  االقتصادات   �
�� ولوائحه. 
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 ( �
ولوج�ا القانو�� �ــــع الم�� � نطاق ���

� تقع �� ولوج�ا والتحقق منها وال�� (ع� س��ل المثال، معايرة معدات الم��
إ� منظمات قطاع خاص.

ولوج�ا �ــــع ألجهزة الم�� ال���
أن   �

القانو�� ولوج�ا  الم�� نطاق   �
�� تقع   � ال�� والنتائج  ولوج�ا  الم�� ألجهزة   � المستخدم�� لألشخاص   �

ي���� ال 
� ع� األجهزة  ، يتع�� اء مقاي�س، وتتحمل الحكومة مسؤول�ة مصداق�ة هذە المقاي�س. و�التا�� �كونوا خ��
� ضمان نتائج ق�اس صح�حة (أ) ق�د ظروف العمل و(ب) خالل 

ولوج�ا القانو�� �ــــع الم�� � نطاق ���
الواقعة ��

� حدود األخطاء المسم�ح بها.
ة االستخدام و(ج) �� ف��

نطاق   �
�� ولوج�ا  والم�� االخت�ار  ولوسائل  ولوج�ا،  الم�� ألجهزة   � الوط�� �ــــع  �ال��� المتطل�ات  تقع 

 � تمك�� ع�  النص  الج�دة  الممارسات  ومن  المع�أة.  المنتجات  ذلك   �
�� �ما  وق�اسها،   �

القانو�� ولوج�ا  الم��
من   �

القانو�� ولوج�ا  الم�� لوائح  وتدعمه  األول  �المستوى  ا  �ع� ��� �اعت�ارە   �
القانو�� ولوج�ا  الم�� �ــــع  ���

ا  � غال��
ولوج�ا القانو�� �عات الم�� ولوج�ا الفرد�ة أو إلعادة التغل�ف. تصدر ��� المستوى الثانوي ألجهزة الم��

� �عد ذلك الصالح�ة إلصدار اللوائح �خصوص المعدات  من خالل عمل�ة برلمان�ة ح�ث تع�� الوز�ر المع��
� واللوائح �لما تطورت 

ولوج�ا القانو�� �عات الم�� الفرد�ة أو إعادة التغل�ف. و�ساعد هذا ع� تحد�ث ���
ع�   �

القانو�� ولوج�ا  الم�� �ــــع  ��� ُ�حدد  ما  ا  غال�� كة،  المش�� األسواق  داخل  التجارة  ل�سه�ل  التكنولوج�ا. 
. � الصع�د اإلقل��� لالعتماد والتنف�ذ ع� المستوى الوط��

: � ما ���
ولوج�ا القانو�� ولوج�ا النموذج�ة الواقعة داخل نطاق الم�� تتضمن أجهزة الم��

و�ات ال�حول�ة، وأجهزة ق�اس تدفق •  التجارة: المواز�ن، وموزعات الوقود، وأدوات ق�اس �م�ات الم��
الغاز، وأجهزة ق�اس الماء، وأجهزة ق�اس ال�ه��اء، وعدادات س�ارات األجرة وما إ� ذلك.

الصحة والسالمة: مقاي�س مستوى الصوت، ومواز�ن الحرارة، ومق�اس ضغط الدم، وما إ� ذلك.• 
مدارس •  ومقاي�س  وحمولتها،  الع��ات  لوزن  ومنصات  ال�عة،  ق�اس  معدات  المرور:   � قوان�� إنفاذ 

� الَنَفس) وما إ� ذلك.
اإلطارات، ومعّدات اخت�ار ال�حول ( فحص �س�ة ال�حول ��

ولوج�ا ال��م�ائ�ة •   حما�ة الب�ئة: مقاي�س مستوى الصوت ومعدات ال�شف عن ��ب الغاز ومعدات الم��
وما إ� ذلك

� ل�ل �لد، �ما �لزم 
ولوج�ا القانو�� �عات الم�� ولوج�ا الخاضعة لس�طرة ��� � تحد�د معدات الم�� يتع��

مواءمة هذە  الج�دة  التنظ�م�ة  الممارسات  ومن  الوقت.  �مرور  المناس�ة  اللوائح  لتنف�ذ  ات�ج�ة  إس�� وضع 
ها المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة. اللوائح مع التوص�ات الدول�ة �ما ت���

�س��ق  ق�ل  وقائ�ة  تداب��  اتخاذ  يتم  ولوج�ا  الم�� معدات  �خص  ف�ما  الن�ع  مطا�قة  أو  المطا�قة  تقي�م 
ولوج�ا �لزم أن تكون قد تناولت الن�ع الذي تم اخت�ارە�تقي�مه أو تقي�م  � أن أجهزة الم�� المعدات مما �ع��
� �عض ال�لدان.

ا ق�ل استخدامها �� � التحّقق من جميع األدوات عمل�� مدى المطا�قة. �اإلضافة إ� ذلك فيتع��ّ
منُح الجهات المصنعة شهادات الن�ع الذي تم تقي�مه أو تقي�م مدى المطا�قة بواسطة جهة مختصة 

ُ
ت

مخولة من الحكومة �مجرد اس��فاء ن�ع الجهاز بوض�ح لجميع المتطل�ات القانون�ة ذات الصلة. ف�ما �خص 
� �جميع 

ولوج�ا المصنعة �ش�ٍل م�سلسل، تضمن عمل�ة التحقق أن �ل جهاز �طابق الن�ع و��� أدوات الم��
� العد�د من ال�لدان تقي�م مدى مطا�قة سلسلة 

� المقا�ل، �مكن ��
�  إجراء االعتماد.8 و��

المتطل�ات الواردة ��
ولوج�ا عن ط��ق إث�ات المطا�قة  للن�ع ع� أساس ضمان جودة عمل�ة اإلنتاج لجهاز  ة من أدوات الم�� كب��
� ترت�ب عمل�ة اإلنتاج �ط��قة تجعل اخت�ار األجزاء خالل عمل�ة اإلنتاج تؤدي  ، مما �ع�� � ولوج�ا المع��ّ الم��

� ع� نظام ضمان الجودة المقا�ل لعمل�ة اإلنتاج دعم هذا النهج وتوث�قه. إ� مطا�قة األجهزة. و�تع��
� لألجهزة وتقار�ر اخت�ار ن�ع األجهزة والتعل�مات ال�شغ�ل�ة 

عادًة ما �س�ند الشهادات إ� وصف نها��
� مخت�� 

االخت�ار �� إجراء  المرتفع، ف�مكن  الدخل  الدول ذات   �
أما �� بها.  المو�  المعايرة  ات  للجهاز وف��

� ع� الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط االعتماد ع�  ا ما يتع�� � مرخص أو معتمد، ول�ن غال�� وط��
تقار�ر االخت�ار من م�ان آخر، أو من مصدر مف�د وهو أعضاء المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة اآلخ��ن. 
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ا عد�دة  ، فإن نظام منح شهادات المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة (OIML-CS)، والذي �غ�� أنواع� و�التا��
الدول ذات  ولوج�ا و�ساعد  الم�� الدول�ة ألجهزة  التجارة  ل�سه�ل  أداة مهمة  ولوج�ا، �مثل  الم�� من أجهزة 
الدخل المنخفض والمتوسط إذا أص�حت منتفعة من نظام منح شهادات المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة.

مراق�ة السوق
� السوق أو لالستخدام 

ولوج�ا الخاضعة لضوا�ط المقاي�س القانون�ة �� م الحكومة �منع ط�ح أجهزة الم�� � تل��
هذا   �

�� �ستخدم  المعاينة  ن�ع  من  ا  مق�اس� السوق  مراق�ة  وُتعدُّ  القانون�ة.  المتطل�ات  مع  مطا�قتها  �عد  إال 
�عات  � التجارة، تتفقد عمل�ة مراق�ة السوق مما إذا تطا�قت األجهزة المستخدمة فقط مع ال���

الصدد. ��
� تنف�ذ عمل�ات تحقق ومعايرة دور�ة لضمان استمرار مطا�قة أجهزة  ذات الصلة. لألجهزة المستخدمة، يتع��

د من ذلك.
�
ولوج�ا مع المتطل�ات القانون�ة، وتتفّقد عمل�ة مراق�ة السوق األمر، للتأ� الم��

�مكن �س��ق العد�د من السلع االستهال��ة األساس�ة فقط ��م�ات محددة (ع� س��ل المثال، تعبئة 125 
اء  �ن ع� اتخاذ قرارات ال�� جراما، و250 جراما، و500 جرام، و1 ك�لوجرام من ال��د) لمساعدة المش��
المناس�ة. عالوًة ع� ذلك، �جب أن تتطابق جميع السلع المع�أة مع ال�م�ة (مثل الوزن أو الحجم أو الطول) 
ا. خالل عمل�ة مراق�ة السوق، يتم إجراء عمل�ات 

�
�ما ترد ع� العبوة داخل حدود ال�سامح المحددة قانون

� السوق.
تفقد عشوائ�ة لتحد�د مدى تلب�ة موردي السلع المع�أة لهذە التداب�� ��

ات المعايرة 4.12.4 مخت��

 ، ولوج�ا معايرة متكررة ألس�اب عدة؛ سواًء أ�انت المعّدات مشّغلة من القطاع الصنا�� تتطلب معدات الم��
أو الموردين، أو معامل االخت�ار، أو السلطات التنظ�م�ة، أو و�االت المقاي�س القانون�ة. �مكن توف�� المعايرة 
و�الة  ومن  للمقاي�س   � الوط�� المعهد  من  ولوج�ا)  الم�� لمعدات   � النهائي��  � (المستخدم�� الثانوي  للسوق 
� المراحل الم�كرة من التنم�ة الصناع�ة. ول�ن �عان ما س�تطلب حجم أعمال المعايرة 

المقاي�س القانون�ة ��
تصبح  أن  ات  المخت�� لهذە  و�مكن  السوق.  هذا   �

�� المعايرة  لتوف�� خدمات  ثان��ة  معايرة  ات  مخت�� إ�شاء 
ا �الصناعة. ا داخل��

�
ات قطاع عام أو خاص مستقلة، أو قد تصبح ك�ان مخت��

� �عد 
� للمقاي�س. فال ي���� ات المعايرة المستقلة، س�تغ�� مسؤول�ات المعهد الوط�� �مجرد إ�شاء مخت��

 ، �
� سوق المستوي الثا��

� تقدم خدمات المعايرة �� � للمقاي�س أن �كون الجهة الرئ�سة ال�� اآلن للمعهد الوط��
� للمقاي�س بنفسه   المعهد الوط��

�
� الواقع، إن لم ينأ

ات المعايرة. �� � عل�ه �األحرى دعم أعمال مخت�� ول�ن يتع��
 �

ات المعايرة المستقلة. ف�� ، فس�عوق تط��ر مخت�� �
الثا�� � سوق المستوي 

ا عن دور موفر المعايرة �� �ع�د�
� دون 

الثا�� المستوي  � سوق 
المعايرة �� المعايرة توف�� معظم خدمات  ات  � ع� مخت�� يتع�� المطاف،  نها�ة 

� معايرة ق�اسها أو مواصفات عملها.
� للمقاي�س �� منازع. و���� دور المعهد الوط��

� اعتمادها لدى اآليزو�آي إي  ات المعاينة أن تتمكن من إث�ات قدرتها الفنّ�ة، و�التا�� يتع��ّ � لمخت��
ي����

 � و�تع��  ،([2017  �� إي  وآي  [آيزو  والمعايرة“  االخت�ار  معامل  ل�فاءة  العامة  (”المتطل�ات   17025  ��
ولوج�ا الوطن�ة.  ع� مواصفات عملها ومراجعها أن تكون معايرة  ع� نحو �مكن ت��عه من مواصفات الم��
ات  ا ل�عض مخت�� و�مكن أن تكون إما المواصفات الوطن�ة الخاصة �الدولة أو الخاصة �دولة أخرى. �مكن أ�ض�
معدات  مستخد��  إ�  والتحقق  المعايرة  خدمات  توف��  مثل   ، �

القانو�� ولوج�ا  �الم�� �شارك  أن  المعايرة 
ات  � عليها أن تصبح مخت�� ، وللق�ام بهذا يتع��ّ �

القانو�� ولوج�ا  � تقع داخل نظام لوائح الم�� ولوج�ا ال�� الم��
� الس��فاء المتطل�ات ذات الصلة.

ولوج�ا القانو�� مخصصة من و�االت الم��
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الملحوظات
� �س� إ� الوصول إ� أع� . 1 ا، فإنه يتمركز �قمة المقاي�س العلم�ة ال�� ا، وع� الرغم من أنه غ�� معرف رسم�� ُ�ستخدم مصطلح ”المقاي�س األساس�ة“ أ�ض�

درجة من الدقة.
2 ..(CRM) ا لمصطلح المواد المرجع�ة المعتمدة

�
� �عض أنحاء العالم و�كون مرادف

�� (SRM) ا مصطلح المواد المرجع�ة الق�اس�ة �ستخدم أ�ض�
� ال�م�ات نفسها. لذلك، إذا تم استخدام . 3 � الق�م الرقم�ة لل�م�ات الش�ل نفسه للمعادالت الموجودة ب�� عند استخدام وحدات متماسكة، تتخذ المعادالت ب��

� الوحدات قط �عد اآلن (المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س 2006). وحدات من مجموعة متماسكة فقط، فلن ُيتطلب استخدام عوامل التح��ل ب��
الدو�� . 4 للمكتب   �

و�� اإلل��� الموقع  ع�  والمقاي�س  لألوزان  الدول�ة  للجنة  المت�ادل  اف  االع�� �اتفاق�ة  الخاصة  واإلجراءات  للقواعد  مفصلة  وثائق  تتوفر 
لألوزان والمقاي�س (/h�p://www.bipm.org/en/cipm-mra)، �اإلضافة إ� قائمة �جميع األطراف الموقعة وقاعدة ب�انات مقارنة أساس�ة �املة خاصة 

�المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س.
� للمنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة: . 5

و�� انظر ”ما المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة؟“ ع� الموقع اإلل���
.h�ps://www.oiml.org/en/about/about-oiml

 انظر ”شهادات المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة المسجلة“ ع� أداة ال�حث: . 6
.h�ps://www.oiml.org/en/oiml-cs/cer�ficat_view

� حالة المقاي�س، يوقع . 7
. ف�� � المجال التنظ���

� ”تخص�ص“ ك�ان لتوف�� خدمات الب��ة التحت�ة للجودة ��
� هذا التخص�ص وقرار الحكومة �� � الخلط ب��

ال ي����
اف المت�ادل للجنة الدول�ة لألوزان والمقاي�س و�خصص منظمات مقاي�س ”أخرى“ (�س� �المعاهد المخصصة)  � للمقاي�س ع� اتفاق�ة االع�� المعهد الوط��
المت�ادل للجنة الدول�ة لألوزان  اف  اتفاق�ة االع�� التوقيع ع�  � ال تضعه وتحافظ عل�ه بنفسها �عد  إل�شاء مواصفات مقاي�س وطن�ة والحفاظ عليها وال��

� النها�ة عن تنف�ذ اللوائح الفن�ة.
، تتو� الحكومة أي أعمال تخص�ص ألنها المسؤولة �� � حالة العمل التنظ���

والمقاي�س. ��
ولوج�ا. تحدد عمل�ة التحقق مما إذا وقع هذا الفرق ضمن . 8 ولوج�ا، ومواصفة الم�� � أداة الم��

� الق�مة المقاسة، ع� النحو الوارد �� تحدد المعايرة الفروق ب��
الحدود القانون�ة المذكورة.

� الوحدة 4
المواصفات المشار إليها ��

اآليزو وآي إي �� (المنظمة الدول�ة للتقي�س واللجنة ال�هروفن�ة الدول�ة). 2012. ”آيزو�آي إي �� 17020: تقي�م المطا�قة — متطل�ات �شغ�ل أنواع مختلفة 
� تتو� المعاينة.“ ال�سخة الثان�ة، المرجع رقم آيزو�آي إي �� (E)17020:2012، آيزو، جن�ف. من الجهات ال��

 ،17025:2017(E) �� ات المعايرة واالخت�ار.“ ال�سخة الثالثة، المرجع رقم آيزو�آي إي ——. 2017. ”آيزو�آي إي �� 17025: المتطل�ات العامة ل�فاءة مخت��
آيزو، جن�ف.
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 مقدمة
ا أحدث �كث�� من المواصفات  � العنا� األساس�ة الثالثة للب��ة التحت�ة للجودة، �عد االعتماد �شاط� من ب��
�قل  االعتماد ال  الثان�ة. و�الرغم من ذلك، أصبح  العالم�ة  الحرب  �عد  الغالب   �

والمقاي�س، ح�ث تطور ��
 �

� تعتمد ع� التجارة العالم�ة، �س�ب دورە الم�� �� � ال�لدان ال��
أهم�ة عن المواصفات والمقاي�س، خاصة ��

اف الدول�ة لخدمات الب��ة التحت�ة للجودة. أنظمة االع��

التع��ف والنطاق 5.1

ثالث مستقل (جهة  ا عن طرف  ا صادر�
�
ب�ان أو  للجودة شهادة رسم�ة  التحت�ة  الب��ة  � س�اق 

االعتماد �� �عد 
االعتماد) �أن جهة تقي�م المطا�قة أو مخت�� المعايرة مؤهل لتنف�ذ مهمة تقي�م المطا�قة المحددة أو خدمات 
� تحدد ما إذا �انت جهة تقي�م المطا�قة أو  المعايرة. و�عتمد هذا الب�ان ع� الن��جة اإل�جاب�ة للمراجعة ال��

� �المواصفات ذات الصلة العتمادە (اآليزو�آي إي �� 17000).
مخت�� المعايرة ���

ات وجهات التفت�ش وجهات  � حالة المخت��
ومن منظور تقي�م المطا�قة، �كون االعتماد قا�ً� للتطبيق ��

 �
�� االعتماد  وُ�مارس   . � الموظف�� تمنح شهادات   � ال�� والجهات  والتحقق  المصادقة  الشهادات وجهات  منح 

درا�ة  ات ع�  المخت�� مستخدمو خدمات  �كون  ما  ا  غال�� لذلك   . �
الما�� القرن  أر�عي��ات  منذ  ات  المخت��

ا. إذ جاء ذلك استجا�ة  ا حديث� �االعتماد ولديهم إدراك ج�د لق�مته. و�عت�� اعتماد جهات منح الشهادات �شاط�
� من أجل إصدار الشهادات، و�التا�� الحاجة إ� إث�ات ال�فاءة الفن�ة لجهات منح الشهادات. 

للطلب االس�ثنا��
ا. ا�د� � ا وم�� ا حديث� و�المثل، ُ�عد اعتماد جهات التفت�ش �شاط�

و�ش�ل عام، أص�حت المواصفات الدول�ة للمنظمة الدول�ة للتوح�د الق�ا�� وسلسلة اللجنة ال�هروفن�ة 
الدول�ة اآليزو�آي إي �� 17000 (”تقي�م المطا�قة“) ته�من ع� ب�ئة االعتماد، ول�ن ال تزال المواصفات أو 

� �عض ال�لدان.
القواعد الوطن�ة غ�� المتوائمة مع سلسلة  اآليزو�آي إي �� 17000 مستخدمة ��

، �عد تطبيق سلسلة مواصفات اآليزو�آي إي �� 17000  اف الدو�� ومع ذلك، فمن أجل ضمان االع��
� تتطلب االعتماد ما  ا للغا�ة. و�شمل األنظمة الدول�ة األخرى المتعلقة �الب��ة التحت�ة للجودة ال�� ا إلزام�� أمر�

: ���

أجهزة •  �ستخدمها   � وال�� العالم�ة،  الصحة  منظمة  تحددە  الذي  النحو  ع�  الج�دة،  التص�يع  ممارسات 
� جميع أنحاء العالم.

ات الص�دالن�ة �� ات الص�دالن�ة وصناعة المستح�� تنظ�م المستح��
 • � م�ادئ الممارسات المعمل�ة الج�دة، ع� النحو الذي تحددە منظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة، وال��

� ذلك 
(�ما �� ال��م�ائ�ة  المواد  فاعل�ة  أو  لتقي�م سالمة  جرى 

ُ
ت  � ال�� ال����ة  الدراسات غ��  تنطبق ع� 

5
االعتماد

87
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� العد�د من ال�لدان �ال�س�ة لإل�سان والحيوان والب�ئة.
� تم إدخالها �� األدو�ة) ال��

 :3 الوحدة  (انظر  الخاصة  المواصفات  إ�  القائمة  الخاص  القطاع  شهادات  إصدار  أنظمة  و�ستخدم 
المطا�قة  تقي�م  للتعرف ع� جهات  بها  الخاصة  االعتماد  مواصفات  متكرر  �ش�ل   (3-3 القسم  المواصفات، 
� نظام إصدار الشهادات المحدد. و�نطبق األمر نفسه ع� صناعة الس�ارات؛ إذ �دير 

� المشاركة ��
� ترغب �� ال��

مصنعو الس�ارات آل�ات االعتماد الخاصة بهم إلدارة مورديهم.
المثال  س��ل  فع�  المطا�قة،  تقي�م  �خالف  التخصصات  من  العد�د   �

�� ا  أ�ض� �مفهوم  االعتماد  وُ�ستخدم 
� وما إ� ذلك. وع� الرغم  اعتماد الجامعات والمؤسسات المال�ة والمرافق الطب�ة ومؤسسات التدر�ب المه��
� الب��ة التحت�ة للجودة، إال أن هذە التخصصات لم تؤخذ 

من أن مفهوم االعتماد مشا�ه لذلك الذي �مارس ��
� �ستخدمها عن سلسلة  اآليزو�آي إي ��  � هذە الوحدة؛ ح�ث تختلف المواصفات والقواعد ال��

� االعت�ار ��
��

� نطاقات اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة 
ا النظر �� 17000، ع� س��ل المثال. و�مكن أ�ض�

� مجال االعتماد  أمام التجارة (اتفاق�ة TBT) واتفاق�ة تداب�� الصحة العامة والصحة الن�ات�ة (اتفاق�ة SPS) لتحس��
� س�اق الب��ة التحت�ة للجودة.

��

المواصفات الدول�ة 5.2

الجدول رقم 5.1.   �
االعتماد �� تتعامل مع   � ال�� اآليزو�آي إي ��  ها  � ت��� ال�� الدول�ة  المواصفات  يتم عرض 

ا لتحديثها �استمرار، ف�جب الحصول ع� تفاص�ل أحدث التحد�ات من آليزو. وتتم مناقشة اعتماد �ل  ونظر�
ن�ع من أنواع جهات تقي�م المطا�قة (CAB) أدناە.

(CAB) متطل�ات عمالء جهة تقي�م المطا�قة ومواصفاتهمالمواصفة الدول�ة العتماد جهة تقي�م المطا�قةن�ع جهة تقي�م المطا�قة

ات المعايرة ق�اسات مختلفة - أجهزة - متطل�ات محددةآيزو�آي إي �� 17025:2017مخت��
ق�اسات مختلفة - منتجات - متطل�ات محددةآيزو�آي إي �� 17025:2017معامل االخت�ار (عام)

مقدمو مخططات اخت�ارات ال�فاءةآيزو�آي إي �� 17043:2010مقدمو اخت�ارات ال�فاءة
(CRM) إنتاج وتخص�ص ق�م ممتل�ات المواد المرجع�ة المعتمدةآيزو 17034:2016منتجو مواد مرجع�ة معتمدة

ات طب�ة اخت�ارات �شخ�ص�ة متعددةآيزو 15189:2012مخت��
منتجات متعددة ومتطل�ات تنظ�م�ةآيزو�آي إي �� 17020:2012جهات التفت�ش

جهات منح الشهادات (إصدار الشهادات)
أ) نظام إدارة الجودة

آيزو 9001:2015آيزو�آي إي �� 17021-1:2015

آيزو 14001:2015آيزو�آي إي �� 1:2015-17021ب) نظام اإلدارة الب�ئ�ة

آيزو 22000:2005 نظام تحل�ل المخاطر ونقاط التح�م آيزو�آي إي �� 1:2015-17021ج) نظام إدارة سالمة الغذاء
HACCPa الحرجة

منتجات مختلفة - متطل�ات محددةآيزو�آي إي �� 17065:2012د) منح شهادات للمنتج

خدمات مختلفة - عمل�ة - متطل�ات محددةآيزو�آي إي �� 17065:2012هـ) منح شهادات للخدمات والعمل�ات

مهارات مختلفة - متطل�ات محددةآيزو�آي إي �� 17024:2012و) منح شهادات لألشخاص

متطل�ات منح شهادات وتحقق متعددةآيزو�آي إي �� 17029 (ق�د التط��ر)ز) منح الشهادات والتحقق

� للمنظمة الدول�ة للتوح�د الق�ا�� (اآليزو) والمنظمة الدول�ة للتوح�د الق�ا�� / 
ملحوظة: IEC = اللجنة ال�هروفن�ة الدول�ة، ISO = المنظمة الدول�ة للتقي�س، و�رد وصف إضا��

� نها�ة الوحدة 5.
) ضمن المراجع الواردة �� اللجنة ال�هروفن�ة الدول�ة (اآليزو�آي إي ��

�ائ�ة أثناء عمل�ات اإلنتاج  � � نظا�� من أجل ضمان سالمة الغذاء من المخاطر البيولوج�ة وال��م�ائ�ة والف��
أ) نظام تحل�ل المخاطر ونقاط التح�م الحرجة (HACCP) هو نهج وقا��

� قد اعتمدتها العد�د من الدول �مواصفة وطن�ة. � (CAC/RCP 1-1969) وال��
. وتم ��� توجيهات دول�ة من جهة الدستور الغذا�� �

� عدم سالمة المنتج النها��
� �مكن أن ت�س�ب �� ال��

ات المعايرة الشائعة جدول 5.1 مواصفات اعتماد جهات تقي�م المطا�قة ومخت��



|  89االعتماد

اعتماد خدمات الب��ة التحت�ة للجودة 5.2.1
 :4 الوحدة   �

�� مناقشته  تمت  (�ما  عادة  المعايرة  ات  مخت�� �غ��  االعتماد  �ان  لقد  المعايرة:  ات  مخت��
ا، مثل موفري اخت�ارات ال�فاءة ومقد��  ات مؤخر� المقاي�س)، وكذلك الخدمات الداعمة األخرى للمخت��

ات أ�حاث المقاي�س. المواد المرجع�ة ومخت��
للمنتجات  التقل�د�ة  االخت�ارات  تجري   � ال�� ات  المخت�� ع�  ال�دا�ة   �

�� االعتماد  ركز  االخت�ار:  ات  مخت��
�اء. ومجال االعتماد محدد للغا�ة، و�تم التعب�� عنه من  � � علوم األح�اء وال��م�اء والهندسة والف��

والمواد ��
المثال، قد يتم اعتماد  التخصصات والمنتجات واالخت�ارات والمواصفات. ع� س��ل  خالل مجموعة من 
� مواصفة 

� للصلب من ح�ث ال���ون وعنا� الس�ائك المختلفة �الطرق الموضحة ��
مخت�� لالخت�ار ال��م�ا��

ة، تم تطبيق  معينة، ول�ن ال �جوز اعتماد نفس المخت�� وفقا لطرق اخت�ار مختلفة. خالل السنوات األخ��
� ال�شخ�ص والمتا�عة أ��� من تقي�م 

ات بيولوج�ة (ح�ث يتمثل الهدف الرئ�س �� الم�ادئ نفسها ع� مخت��
مج�ات. ، واخت�ار ال�� �

ە)، وعلم التحل�ل الجنا�� � وغ�� المطا�قة)، والتص��ر ال�شخ��� (علم األشعة الط��
 �

� أوائل ثمان�نات القرن الما��
جهات منح الشهادات (إصدار الشهادات). إن اعتماد جهات منح شهادات ��

المنتجات  � �مكن تع��ف نطاقها �سهولة من ح�ث  المنتجات وال�� �األصل جهات منح شهادات   � �ان �ع��
والمواصفات ف�ما �خص األداء أو السالمة. تم تط��ر اعتماد جهات منح شهادات لمواصفات نظام اإلدارة 
� مع ظهور اآليزو 9001 (”نظم إدارة الجودة—المتطل�ات“)، وأص�حت ناجحة 

� �سعينات القرن الما��
��

�جدارة. أصبح تع��ف النطاقات أعم من التع��فات �الغة الدقة ألعمال المخت�� ومنح الشهادات ع� المنتج 
العامة. �ما ت�عتها مخططات منح الشهادات لمواصفات أنظمة أخرى  وذلك ألنها تتعلق �أ�شطة الصناعة 
مثل آيزو 14001 (”أنظمة إدارة الب�ئة“)، وآيزو 22000 (”أنظمة إدارة سالمة الغذاء“)، وتحل�ل المخاطر 

ونقاط التح�م الحرجة.
الخاضعة لالعتماد. وتزداد  المطا�قة  أنواع خدمات تقي�م  التفت�ش �� أحدث  التفت�ش. إن جهات  جهات 
الخاص  القطاع  وتو��  الدول  العد�د من   �

�� الحكوم�ة  التفت�ش  �انخفاض عدد جهات  االعتماد  أهم�ة هذا 
اف  ا الستمرار ال�فاءة وُ�ستخدم من الحكومات كعن� اع��

�
� هذە الحاالت، �قدم االعتماد ضمان

أل�شطتها. ��
أو تخص�ص من جهات التفت�ش.

شهادات  منح  نظام  أن  إال  مطا�قة،  تقي�م  خدمة  ل�ست  أنها  من  الرغم  ع�  لألشخاص  الشهادات  منح 
اف الدو��  ا من سلسلة آيزو�آي إي �� 17000 (”تقي�م المطا�قة“) و�تم ترت�ب االع�� لألشخاص �عد جزء�
اف  . يرت�ط هذا الن�ع من منح الشهادات �االع�� اف الخاصة �منتدى االعتماد الدو�� من خالل ترت��ات االع��
المهارات.  هذە  تطبيق  ع�  قدرتهم  و�ث�ات  الخاصة  المعرفة  أو  ة  الخ�� أو  المهارات  أصحاب  �األشخاص 
ا  ط� تختلف هذە المواصفات عن ا��ساب مؤهالت أ�اد�م�ة، ع� الرغم من أن هذە المؤهالت قد تعد ��
برامج   عن 

ً
 مستقلة

ً
� عمل�ة للموظف�� الشهادات  منح  تكون عمل�ة  أن  �جب  الشهادات.  منح  لعمل�ة  ا  مس�ق�

امج من  التدر�ب المنته�ة �منح شهادة. إن حجم ونطاق برامج منح الشهادات اليوم هائل، ح�ث توجد ال��
اء، وقطاع البناء، ومق��� نظام  اء إدارة التور�د وال�� اء االخت�ار غ�� الُمتلف، وخ�� اء السالمة وخ�� أجل خ��

. هم ال�ث�� الجودة، وغ��
جهات منح الشهادات والتحقق ُ�عد نظام منح الشهادات والتحقق نظام تأ��د من خالل تقد�م أدلة موضوع�ة 
ع� اس��فاء متطل�ات تطبيق أو استخدام مقصود ُمحدد. ومن المفهوم أّن نظام منح الشهادات والتحقق من 
� االدعاءات. ومن المصطلحات األخرى 

ا ع� مصداق�ة المعلومات الواردة �� ح�ث تقي�م المطا�قة ُ�عد تأ��د�
المستخدمة لغرض التقي�م من نظام منح الشهادات والتحقق الب�ان أو اإلعالن أو التأ��د أو التوقع أو التق��ر.
لالدعاء   � الزم�� الجدول  �خص  ف�ما  تقي�م  �ل  لمنظور  ا  ط�ق� ال�عض  �عضهما  عن   � ال�شاط�� �ال   � يتم��
الُمق�م. يتم تطبيق منح الشهادات ع� االدعاءات ف�ما �خص غرض االستخدام أو التأث�� المتوقع (التأ�د من 
� قد حدثت �الفعل أو النتائج المحرزة  الصحة). يتم تطبيق التحقق ع� االدعاءات ف�ما �خص األحداث ال��

�الفعل (التأ�د من المصداق�ة).
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ا لل�فاءة والح�اد 5.2.2 االعتماد مق�اس�

� من االعتماد تقد�م رأي مستقل �شأن ما إذا �انت الجهة المعتمدة مؤهلة من الناح�ة الفن�ة 
�عد الهدف النها��

 � � �جب تنف�ذها، فإن ال�فاءة الفن�ة لألفراد العامل�� ون��ــهة. و�اإلضافة إ� توثيق نظام اإلدارة والضوا�ط ال��
بهذە الجهة تح�� �أهم�ة �الغة.

� مجال المقاي�س. قد تصبح 
ا �� و�المثل، �مكن أن تصبح متطل�ات اإلقامة ورقا�ة الب�ئة جوه��ة، خصوص�

ولوج�ا والمعايرة واالخت�ار. �مكن تقي�م �ل هذا أثناء عمل�ة  الضوا�ط، عادًة، أ��� �امة ب��ادة دقة الم��
االعتماد.

استخدام االعتماد ونتائجه 5.3

لقد تطور االعتماد من �دايته ال�س�طة �مق�اس ل�فاءة مخت�� داخل اقتصاد محدد إ� نظام �ح�� �قبول 
ا  � العقدين أو الثالثة عقود الماض�ة قدر�

� التجارة ��
� جميع أنحاء العالم. تطل�ت ال��ادة ��

كب�� وُ�ستخدم ��
� ع�� الحدود ف�ما �خص نزاهة نتائج تقي�م المطا�قة. و�شأ االعتماد بوصفه األداة المستخدمة  أ��� من ال�ق��
المنتج �سوق  �لما ط�ح  للوقت  والمهدرة  الم�لفة  التقي�م  إعادة  يواجه عمل�ات  ب�نما   � ال�ق�� لتحقيق هذا 

جد�د.

الجهات الُمستخدمة لالعتماد 5.3.1

الحكومات   � ب�� تجارة  اتفاقات  إل�شاء  وموثوق   � مت�� �إطار  االعتماد  الحكومات  �ستخدم  الحكومات. 
وتع��زها. �مكن أن تصبح هذە اتفاق�ات تفاوض�ة ثنائ�ة أو متعددة األطراف، أو �مكن أن �كون الحصول ع� 
ك. و�تمثل  � جميع الدول األعضاء �سوق مش��

ٍط لقبول مخرجات تقي�م المطا�قة �� ا ك�� االعتماد مطل���
لخدمات  والخاص،  العام   � القطاع�� �ال  من  اف،  واالع�� لالستخدام  ال�امل  القبول   �

�� األمد  ط��ل  الهدف 
� أعضاء االتفاق�ات. بهذە الط��قة، يتم إدراج هدف التجارة الحرة ”تم الفحص  تقي�م المطا�قة المعتمدة ب��

ا. � �ل م�ان“ تدر�ج��
واالخت�ار ومنح الشهادات مرة والقبول ��

ا ”ختم الموافقة“ والُمستخدمة  ا بها دول��
�
ف السلطات التنظ�م�ة. �مثل االعتماد خدمات تقي�م مطا�قة ُمع��

إلث�ات امتثال المنتج للوائح الفن�ة و�جراءات الصحة والصحة الن�ات�ة. توجد مخططات االعتماد الموثوقة 
، �مكن لمخططات  � صم�م هذا القبول. و�التا��

اف المستحق للمواصفات الدول�ة �� المطورة �استخدام االع��
ا. �ع�ة �ش�ل مقبول عالم�� االعتماد هذە مساعدة السلطات التنظ�م�ة ع� الوفاء �مسؤول�اتها ال���

� الحصول ع� الخدمات المختصة 
�ات المنتجة لل�ضائع والخدمات ثقة أ��� �� �ات. يوفر االعتماد لل�� ال��

من  الموردين  اخت�ار  �ات  لل�� �مكن   ، و�التا�� الشهادات.  منح  وجهات  ات  والمخت�� المعاينة  جهات  من 
ف بها. �سمح عمل�ة تقي�م  مناطق أ�عد وهم �علمون أن س�تلقون خدمات مطا�قة لمواصفات ال�فاءة المع��
� أنفسهم  � وموفري الخدمات بتمي�� المنتجات ومنحها شهادات، �ما يتوافق مع مواصفة محددة، للمصنع��
المواصفات ووسائل  أن  االعتماد  تنافس�ة. �ما �ضمن  ة  � إ�جاد م�� يتم  و�التا��  األقل سمعة،  الموردين  عن 
� أنحاء العالم. �قلل هذا من ت�لفة تقي�م 

اف �شهادة ُمعتمدة واحدة �� تقي�م المطا�قة نفسها مما �سمح �االع��
� لل�ضائع أو الخدمات. �اء التجارة الدولي�� المطا�قة و�حد من خطر رفض ��

� تم اخت�ارها ومنحها شهادات بثقة المستهلك وذلك إذا �ان تقي�م  المستهل�ون. تح�� السلع والخدمات ال��
� وال�فاءة الفن�ة. �دعم االعتماد فكرَة أّن توف�� مثل هذا االخت�ار ومنح الشهادات،  المطا�قة ي�سم �عدم التح��

من أي �لد م�شأ، �مكن أن �حمل إجا�ات جديرة �الثقة ف�ما �خص الجودة والسالمة.

مخرجات االعتماد 5.3.2

� تنم�ة االقتصاد ��ل ح�ث إنه �ساعد ع� فتح أسواق التصدير للمصانع الوطن�ة 
االقتصاد. �ساهم االعتماد ��

� األسواق عن ط��ق 
و�دعم التنم�ة الصناع�ة عن ط��ق تع��ز المنافسة، �ما �عمل ع� إ�جاد الشفاف�ة ��

كتا�ة ب�ان واضح لنطاقات كفاءة المنظمات المعتمدة. �ما �دعم االعتماد تنف�ذ تداب�� م�افحة الفساد؛ إذ إنه 
�لزم المنظمات المعتمدة بتقد�م نتائج قا�لة للت�بع، و�جراء مراجعاٍت سن��ة وتقي�مات موقع�ة وعمل�ات 

تقي�م أقران و�دارة السجالت ع� طول سلسلة ق�مة العمل�ة.
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�الصحة والسالمة  المتعلقة  الخدمات  ا ل�فاءة 
�
للسلطات والمجتمع ضمان الصحة والسالمة. يوفر االعتماد 

ات الطب�ة وجهات معاينة الصحة والسالمة المهن�ة وجهات معاينة المعدات المضغوطة وجهات  مثل المخت��
 �

�� ��ل.  المجتمع  وسالمة  صحة  تعزز  فإنها  و�التا��  ذلك،  إ�  وما  المتحركة  والساللم  المصاعد  معاينة 
ات  ات الطب�ة، قامت المنظمة الدول�ة للتقي�س ب��� مواصفة دول�ة محددة (آيزو 15189، ”المخت�� المخت��
السالمة  �الصحة و  المتعلقة  الخدمات األخرى  تتم معالجة   � � ح��

وال�فاءة“)، �� الجودة  الطب�ة—متطل�ات 
�ة حسب االقتضاء. بواسطة مجموعة من مواصفات المعاينة والمواصفات المخت��

من  ا  � كث�� واألفراد  والمجتمعات  السلطات  من  العد�د  و�طلب  �استمرار،  الب�ئ�ة  المخاوف  تزداد  الب�ئة. 
ات  الخدمات ف�ما �خص فاعل�ة تداب�� حما�ة الب�ئة. و�مكن أن تكون هذە الخدمات خدمات المعاينة والمخت��
�ضمن  مما  الخدمات  هذە  كفاءة  والمجتمعات  للسلطات  االعتماد  �ضمن  منها.  ا  م��ج� أو  الشهادات  ومنح 

مصداق�ة تداب�� حما�ة الب�ئة.

أثر االعتماد 5.4

إدارة األعمال واالبت�ار والمهارات �الممل�ة المتحدة: اقتصاد�ات االعتماد 5.4.1

تط�ح محاولة تقدير أثر االعتماد، �مصطلحات نقد�ة أو ما �عادلها، تحد�ات هائلة؛ وذلك ألن االعتماد �عد 
ج��ت  

�
� �مكنها العمل �دونه. توصلت دراسة أ � الب��ة التحت�ة للجودة المعقدة وال��

ا للضمان �� مستوى إضاف��
ت 2013)، ح�ث اس�ند ال�حث إ�  � والم�� شاد�ة (ف���� � الممل�ة المتحدة إ� عدد من االس�نتاجات االس��

��
األعمال   �

�� اء  ولقاءات مع خ�� الحالة  الم�شورة ودراسات  ال�تا�ات  � ذلك 
�� �ما  األدلة،  ة من  مجموعة كب��

التجار�ة والجمع�ات والب�انات التج����ة واإلحصائ�ة واستطالع رأي عمالء خدمة االعتماد �الممل�ة المتحدة 
.(UKAS)

� هذا التق��ر توف�� االعتماد لضمان ال�فاءة اإلدار�ة والفن�ة والموثوق�ة ع�� أجزاء مختلفة من االقتصاد،  يب��
ا،  � قل�لة �س��� ة للمستخدم�� �  السوق وقطاعات الخدمة العامة ع� حٍد سواء. �انت الت�لفة اإلجمال�ة الم�ا��

��
ن �التا��  من الق�ام ب�شاط اقتصادي أع� 

�
ة، أي أن دعم الب��ة التحت�ة للجودة، مك ول�ّن االستفادة �انت كب��

ا.
�
ا وأمان جودة وأ��� ابت�ار�

ا ع� االس�ثمار  ا ضخم� توجد طرق عدة للحصول ع� المنفعة االقتصاد�ة، وُ�ظهر �ل من هذە الطرق عائد�
�ات، ولألداء  ًة. وت�شأ المنافع التجار�ة لل�� ع� الرغم من عدم القدرة ع� تحد�د جميع هذە الطرق م�ا��
شادي  االقتصادي، من خالل �شجيع االبت�ار واإلنتاج�ة. وقد أصبح من الممكن الوصول إ� تقدير ��� اس��

لهذە المنافع �استخدام استطالعات الرأي الخاصة �خدمة االعتماد �الممل�ة المتحدة:

ة •  الم�ا�� الق�مة  تقدير  �مكن  المتحدة،  �الممل�ة  االعتماد  خدمة  بتغط�ة  المشمولة  الخدمات  سوق   �
��

ا، مقاسة �مدى االستعداد للدفع  � سن��� لي�� ، ع� س��ل الب�ان، �م�لغ 295 مليون جن�ه إس�� � للمستخدم��
و�الجودة أثناء العمل.

� تقدير نماذج األداء االقتصادي من خالل دعم • 
لقد أث�تت اآلثار النهائ�ة للنمو واإلنتاج�ة مدى أهميتها ��

ا، ع�  تدفق المعرفة المعززة لالبت�ار وال�فاءة اإلدار�ة والفن�ة ع� حٍد سواء. و�مكن تحد�د هذە األثار �م��
ا. ا تق���� � سن��� لي�� س��ل الب�ان، �ق�مة ت�لغ 320 مليون جن�ه إس��

ا. إضافة إ� ذلك، �مكن  � سن��� لي�� ولذلك، تم تقدير المنافع المقاسة لالعتماد �ق�مة 600 مليون جن�ه إس��
� ت�يح إم�ان�ة التقدير ال�ّ��  تحد�د قنوات التأث�� التال�ة، ع� الرغم من أن إجراء ال�حث وتجميع األدلة ال��
ا، ع�  � تتجاوز موارد الدراسة. ومع ذلك، هناك فرض�ة معقولة ب�م�ان�ة أن �صبح مجم�ع هذە الفوائد  كب��

ا: � المدروس حسب الحجم لم �كن ممكن� الرغم من أن التخم��

 • ، � مجاالت متنوعة مثل التص��ر ال�شخ���
تطورت الصحة العامة والسالمة من خالل الخدمات المعتمدة ��

. �
� الم�ا��

، و�دارة مخاطر مادة أس�ست �� �� ات علم األمراض، وفحص الطب ال�� ومخت��
المت�ادل •  الدو��  اف  � �عمل االع�� � ح��

الدول�ة من خالل ضمان الجودة والموثوق�ة، �� التجارة   � تم تمك��
لالخت�ار ومنح الشهادات المعتمد ع� الحد من الحواجز المحتملة أمام التجارة.
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اهة �سلسل قا�ل�ة الت�بع والمعايرة الوطن�ة— •  � � الصناعة من خالل دعم االعتماد ل��
يتم تع��ز ال�فاءة ��

� أش�اء أخرى،  � تؤدي، من ب�� � الوحدة 4: المقاي�س)— وال��
�� � � (ع� النحو المب�� ولوج�ا الوط�� نظام الم��

ا لق�اس غ�� مطابق للمواصفات. إ� تجنب ت�ال�ف مثل الت�ال�ف الناتجة عن الخسارة و�عادة العمل نظر�

� لتوح�د المواصفات: آفاق تنم�ة تقي�م المطا�قة واالعتماد  5.4.2
مجموعة تكن��ول�س والمعهد األلما��

� ألمان�ا
��

� 2012–13 من ما �ان �س� حينها �الوزارة 
� ألمان�ا ��

تم تم��ل دراسة �حث�ة حول تقي�م المطا�قة واالعتماد ��
ا: (أ) تحد�د األهم�ة  وع مزدوج� االتحاد�ة للشؤون االقتصاد�ة والتكنولوج�ا (BMWi). �ان الهدف من الم��
المستق�ل�ة  الس�اس�ة  للمشاركة  التوجيه�ة  الم�ادئ  تع��ف  و(ب)  واالعتماد،  المطا�قة  لتقي�م  االقتصاد�ة 
 �

� هذە المنطقة (مجموعة تكن��ول�س والمعهد األلما��
للوزارة االتحاد�ة للشؤون االقتصاد�ة والتكنولوج�ا ��

ثم تمت  المطا�قة،  تقي�م  السوق وتوقعاته حول  إ� تحل�ل  السابق  القرار  اس�ند  الق�ا�� 2013).  للتوح�د 
ص�اغة طل�ات االعتماد �مناطق محددة بناًء ع� االس�نتاجات المتعلقة �طلب تقي�م المطا�قة، �ما تم معالجة 

: � � إضافيت�� مسألت��

ا من المجال التنظ��� (ع� س��ل المثال، اللوائح •  � أن تصبح جزء� � يتع�� أي المناطق االقتصاد�ة والفن�ة ال��
الفن�ة وتداب�� الصحة والصحة الن�ات�ة واللوائح الص�دالن�ة وما إ� ذلك)؟

ا؟•  ا منطق�� � �مكن أن ت��ت ال�فاءة من خالل االعتماد إث�ات� أي مجاالت �المجال التنظ��� ال��

ا لتحد�د األهم�ة االقتصاد�ة لتقي�م المطا�قة أو االعتماد أو  ا اقتصاد�� طورت مجموعة تكن��ول�س نموذج�
: ع� أقل تقدير (الش�ل 5.1). تتضمن عنا� نظام تقي�م المطا�قة ما ���

تحد�د المتطل�ات (ع� س��ل المثال، المواصفات).• 
تقي�م المطا�قة الذي �عد دل�ً� ع� تلب�ة المنتج أو العمل�ة أو النظام أو الشخص أو جهة تقي�م المطا�قة • 

للمتطل�ات المحددة.
� �مكن إجراؤها بواسطة سلطات عامة أو جهة اعتماد •  تأ��د ل�فاءة موردي خدمة تقي�م المطا�قة، وال��

مستقلة.

� للتوح�د الق�ا�� 2013. 
المصدر: مجموعة تكن��ول�س والمعهد األلما��

Federal Ministry for Economic Affairs and Technology (BMWi)© (الوزارة االتحاد�ة للشؤون 
االقتصاد�ة والتكنولوج�ا) م�س�خ ب�ذن من الوزارة االتحاد�ة للشؤون االقتصاد�ة والتكنولوج�ا؛ ومطلوب إذن 

� إلعادة االستخدام.
إضا��

الش�ل 5.1 
� التصدي للممارسات التجار�ة المخلة 

دور تقي�م المطا�قة ��
� التصدي للممارسات التجار�ة المخلة 

أوجه القصور ��
تضارب 

المعلومات
العوامل 
المنافع العامةاالحت�ار الطب���الخارج�ة

( االس��طان (االس��عاب الداخ��

المجال االخت�اري
الدولة قد تكون ”جهة فاعلة“

المجال التنظ���
الدولة تكون ”جهة منظمة“

المجال العام
الدولة تكون ”جهة منفذة فقط“

تحد�د 
تأ��د ال�فاءةتقي�م المطا�قة المتطل�ات 

نظام تقي�م المطا�قة 

تحد�د 
المتطل�ات 

تقي�م المطا�قة 

تأ��د ال�فاءة

االندماج الرأ��
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� عام 2010، �لغ عدد موردي خدمة تقي�م المطا�قة حوا�� 5,400 شخص �حجم مب�عات ي�لغ 8.8 
��

� ألمان�ا. وحمل حوا�� 
مل�ار يورو. وقدرت الدراسة أن 6 مل�ار يورو من حجم المب�عات هذا تم تحق�قه ��

 .(DAkkS) 3,300 شخص من موردي الخدمات شهادة اعتماد واحدة أو أ��� من جهة االعتماد األلمان�ة
ة: ات غ�� الم�ا�� ول�ن تزداد األهم�ة االقتصاد�ة لتقي�م المطا�قة واالعتماد �ش�ل كب�� �س�ب التأث��

� أسواق الخدمات والمنتجات. • 
� وذلك ألن حجم المب�عات �عتمد عليهما �� � األدات�� وجود ”أثر فعال“ لهات��

� تقي�م المطا�قة، و�ما �صل 
�� 60–35 � اوح ب�� ة، ُتقدر كعامل ي�� فهذان العن�ان �أت�ان �مضاعفات كب��

إ� 100 لالعتماد.
ا أو ستعمل • 

�
ُتظهر االعت�ارات الس�اس�ة العامة أن العد�د من األسواق لن تكون قادرة ع� العمل إطالق

�ش�ٍل أقل �كث�� من الحد األمثل إذا لم يتم استخدام تقي�م المطا�قة واالعتماد لمعالجة أوجه القصور 
�األسواق.

المستق�ل�ة  الس�اس�ة  لأل�شطة  توجيه�ة  إرشادات  تحد�د  وهو  أال  ؛  �
الثا�� الدراسة  لهدف  �ال�س�ة  أما 

المجال   �
�� ظهرا  احتماالن  فهناك  المنطقة،  هذە   �

�� والتكنولوج�ا  االقتصاد�ة  للشؤون  االتحاد�ة  للوزارة 
: (أ) تح��ل �عض قطاعات المجال التطو�� إ� مجال منظم، و(ب) نقل �عض قطاعات المجال  التنظ���
العام (أال و�� قطاعات تنف�ذ الدولة لتقي�م المطا�قة) إ� المجال المنظم (أال وهو مجال تنازل الدولة عن 

تقي�م المطا�قة مع اإل�قاء ع� مسؤول�ات السلطة التنظ�م�ة).
 � يتع�� وعل�ه،  التنظ�م�ة.  الضوا�ط  رفع  أنواع  من  كن�ع  �عمل  أنه  األخ�� ع�  االحتمال  تفس��  �مكن 
ع� الحكومة األلمان�ة تقي�م أ�شطة المجال العام الخاصة بها لتحد�د ما إذا لم يتمكن موفرو خدمة تقي�م 
المطا�قة لدى القطاع الخاص من تو�� أ�شطة الدولة دون المساس �صحة وسالمة المجتمع أثناء ذلك؛ أي 
� االنتقال من أ�شطة المجال التطو�� 

� التفك�� �� � المقا�ل، يتع��
إذا تغ�� دور الدولة إ� دور الجهة المنظمة. ��

�السوق وخسائرە مخاطر  القصور  أوجه  ي�تج عن   � � حاالت معينة و�� ح��
التنظ��� فقط �� المجال  إ� 

. � لن يتصدى لها ممثلو المجال التطو�� ط��لة ومتوسطة األجل وظاهرة �الصحة والسالمة وال��

اف الدو�� واإلقل��� 5.5 االع��

� األسواق 
اف ب�تائج تقي�م المطا�قة �� ُ�عت�� االعتماد واحدا من أهم الجهات الُم��ة الرئ�سة لعمل�ة االع��

� �ل م�ان“  و�التا�� �عد 
األجن��ة والُمع�� عنها �ع�ارة ”تم الفحص واالخت�ار ومنح الشهادات مرة والقبول ��

 مهمة أل�ة جهة اعتماد وطن�ة أو إقل�م�ة �س� إ� 
ً
، مواصفة اف اإلقل��� � ذلك االع��

، �ما �� اف الدو�� االع��
تحق�قها.

5.5.1 (ILAC) ات : المنتدى الدو�� لالعتماد (IAF) والمنظمة الدول�ة العتماد المخت�� اف الدو�� االع��

اف تقي�م المطا�قة هما المنظمة الدول�ة العتماد  المنظمتان الدوليتان الرئ�ستان اللتان تديران ترت��ات اع��
ات ترت��ات  ات (ILAC) والمنتدى الدو�� لالعتماد (IAF).1 توفر المنظمة الدول�ة العتماد المخت�� المخت��
وجهات  الطب�ة  ات  والمخت�� واالخت�ار  المعايرة  ات  مخت�� �اعتماد  يتعلق  ف�ما  األطراف  متعددة  اف  اع��
المعاينة. و�وفر المنتدى الدو�� لالعتماد لها ما يتعلق �اعتماد جهات منح شهادات ع� نظام اإلدارة وجهات 
.  يتعاون �ال من المنتدى الدو�� لالعتماد والمنظمة  � منح شهادات المنتجات وجهات منح شهادات الموظف��

� محفظاتهما. ا لضمان عدم حدوث أي تداخل ب�� ا وث�ق�
�
ا تعاون ات مع� الدول�ة العتماد المخت��

”جهات  أو  ات)  المخت�� العتماد  الدول�ة  (المنظمة  ا“  من�س�� ا  ”عضو� تصبح  أن  االعتماد  لجهات  �مكن 
اف. يتم تحقيق وضع  اعتماد“ ( المنتدى الدو�� لالعتماد) ك�ادرة للتوقيع ع� ترت��ات أو اتفاق�ات االع��
 17011 بناًء ع� متطل�ات آيزو�آي إي ��   ، � إ�جا�� ناتج  أقران نجم عنه  تقي�م  التوقيع فقط عند إجراء 
ووثائق  المطا�قة“)  تقي�م  جهات  اعتماد  ع�  تعمل   � ال�� االعتماد  جهات  المطا�قة—متطل�ات  (”تقي�م 
�ق�ل   ات.  المخت�� العتماد  الدول�ة  والمنظمة  لالعتماد  الدو��  �المنتدى  الخاصة   الصلة  ذات  ات  التفس��
ات تقي�م األقران الخاص �جهات االعتماد الذي  المنتدى الدو�� لالعتماد والمنظمة الدول�ة العتماد المخت��
 �

ا (�ما ترد مناقشته �م��د من التفص�ل �� ف بها قبوال تام� أجرته مجموعات أو جهات التعاون اإلقل��� المع��
.(“ اف اإلقل��� القسم 5.5.2 أدناە، ”االع��
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ووثائق   17011  �� إي  آيزو�آي  لمواصفة  االمتثال  ع�  �المحافظة  (أ)   : �ـ  الموقعة  األطراف  م  � تل��
اف  ات، (ب) واع�� ات ذات الصلة الخاصة �المنتدى الدو�� لالعتماد والمنظمة الدول�ة العتماد المخت�� التفس��
اف.  جميع األطراف الموقعة األخرى �كفاءة جهات تقي�م المطا�قة المعتمدة ونزاهتها من أجل ترت��ات االع��
وشهادات  االخت�ار  تقار�ر  المثال،  س��ل  (ع�  المعتمدة  المنظمات  مخرجات  قبول  ت�س��  ع�  هذا  �عمل 
المعايرة، وشهادات نظام اإلدارة والمنتجات)، وال �قت� ذلك فقط ع� أقال�م األطراف الموقعة فحسب 
�ل �متد لجميع أنحاء العالم. وال �مكن ضمان مثل هذا القبول من الجهات الممثلة األخرى، ح�ث إنه ال يزال 

�عتمد ع� تقال�د وممارسات السوق والسلطات التنظ�م�ة.
الدو��  المنتدى  الدو�� من خالل  اف  التنظ�م�ة استخدام االع�� السوق والسلطات  لذلك، �مكن لممث�� 
ات ع� نحو مثمر لقبول شهادات ونتائج جهات تقي�م المطا�قة  لالعتماد والمنظمة الدول�ة العتماد المخت��
� الدول األخرى) الموقعة ع� 

� ذلك الجهات الموجودة ��
ات المعتمدة من جهات االعتماد (�ما �� والمخت��

اف ذات الصلة. ع� الرغم من ذلك، يتطلب هذا مشاركة ممث�� السوق أو السلطات التنظ�م�ة  ترت��ات االع��
إذا أضفت  الموقف  ، ول�ن ال �مكن ضمان حدوث ذلك. وس�تعزز هذا  الدو�� النظام  � هذا 

�� � إ�جا�� �ش�ٍل 
 �

اف ثنائ�ة أو متعددة األطراف. ف�� � اتفاق�ة اع��
اف �� ا ع� مثل هذا االع�� ا رسم�� الحكومات المشاركة طا�ع�

� الصكوك القانون�ة الخاصة �األسواق اإلقل�م�ة.
ا �� اف غال�� كة اإلقل�م�ة، يتوفر هذا االع�� األسواق المش��

� مجال االعتماد 5.5.2
: مجموعات وجهات جهات التعاون اإلقل��� �� اف اإلقل��� االع��

، ع� مدار العقود القل�لة  لقد ُوِضعت عدد من األنواع التنظ�م�ة المتصلة �االعتماد، ع� الصع�د اإلقل���
�جهات  اف  االع��  �

�� مشاركة  ومجموعات  جهات  من  هذە  تتألف  ب�نها.  الخلط  عدم   �
ي����  � وال�� الماض�ة 

� قضا�ا االعتماد (المشابهة  كة للمواءمة ب�� � األسواق المش��
االعتماد �اإلضافة إ� لجان ومنتد�ات تم إ�شاؤها ��

� الوحدة 4: المقاي�س، القسم رقم 4.9). لمعرفة الم��د من 
لمنظمات المقاي�س اإلقل�م�ة، ع� النحو الوارد ��

� تعمل ع� تقد�م خدمات االعتماد، انظر القسم 5.6. المعلومات عن جهات االعتماد اإلقل�م�ة المنتظمة ال��
األقران  تقي�مات  من  العد�د  ترت�ب  اآلن  تم  العالم،  أنحاء  جميع   �

�� االعتماد  جهات  عدد  ز�ادة  �س�ب 
ًة من  ا عن ترت�بها م�ا�� ف بها عوض� اف الدو�� من خالل جهات ومجموعات التعاون اإلقل�م�ة المع�� لالع��
 � ب�� التواصل  فإن   ، و�التا�� نفسها.2   ات  المخت�� العتماد  الدول�ة  والمنظمة  لالعتماد  الدو��  المنتدى  خالل 
اف  ا للغا�ة. إن الوضع الخاص �االع�� ور�� ا �� جهات االعتماد الوطن�ة وهذە الجهات والمجموعات �عد أمر�
ات متغ��  المخت�� الدول�ة العتماد  الدو�� لالعتماد والمنظمة  المنتدى  بهذە الجهات والمجموعات بواسطة 
ون�ة للمنتدى  � الوصول إ� أحدث المعلومات �خصوص حالة هذە الجهات من المواقع اإلل��� للغا�ة، لذا يتع��

ات.3 الدو�� لالعتماد والمنظمة الدول�ة العتماد المخت��
اف �ست جهات ومجموعات منها ح�ث إن هذە المجموعات أ��� من  أثناء كتا�ة هذا ال�تاب، تم االع��
ات �قومان  �مارس أ�شطة تقي�م األقران ولم �عد المنتدى الدو�� لالعتماد والمنظمة الدول�ة العتماد المخت��

بها (الخ��طة رقم 5.1):

العتماد •  الدول�ة  والمنظمة  لالعتماد  الدو��  المنتدى  من  بها  ف  مع��  (EA) لالعتماد  األورو��ة  المنظمة 
ات المخت��

العتماد •  الدول�ة  المنظمة  من  بها  ف  مع��  (APLAC) الهادئ  والمح�ط  آس�ا  ات  مخت�� اعتماد  منظمة 
ات المخت��

ف بها من المنتدى الدو�� لالعتماد•  منظمة اعتماد منطقة المح�ط الهادئ (PAC) مع��
الدول�ة •  والمنظمة  لالعتماد  الدو��  المنتدى  من  بها  ف  مع��  (IAAC) األم��ك�ة  لل�لدان  االعتماد  منظمة 

ات العتماد المخت��
ف بها من المنتدى الدو�� لالعتماد والمنظمة الدول�ة العتماد •  منظمة االعتماد األف��ق�ة (AFRAC) مع��

ات المخت��
العتماد •  الدول�ة  والمنظمة  لالعتماد  الدو��  المنتدى  من  بها  ف  مع��  (ARAC) الع���ة  االعتماد  منظمة 

ات المخت��
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ات  ف بها من المنظمة الدول�ة العتماد المخت�� إضافة إ� مجموعات وجهات جهات التعاون اإلقل��� المع��
 التفاق�ات 

ً
والمنتدى الدو�� لالعتماد، فقد تم إ�شاء جهات تعاون ولجان ومنتد�ات االعتماد اإلقل�م�ة ن��جة

ا مع مجموعات وجهات  كة دائم� كة إقل�م�ة. ال تتفق هذە األسواق المش�� � إ� أسواق مش��
� تف�� التجارة ال��

العد�د من   �
ات. و�� الدول�ة العتماد المخت�� الدو�� لالعتماد والمنظمة  المنتدى  ف بها من  المع�� االعتماد 

� عليها  ا، و�تع�� اض�� الحاالت، تحصل جهات االعتماد الوطن�ة وجهات االعتماد اإلقل�م�ة ع� العض��ة اف��
تمث�ل �الدها بهذە المؤسسات اإلقل�م�ة. يوجد أما�ن عمل و�عمل موظفون �دوام �امل ب�عض هذە الجهات 
ب�نما يتضّمن �عضها اآلخر لجان اتصال تضم  سكرتار�ة فقط. ُتعد �عضها منتد�ات �ح�ث يتم تناول نهج 
� جميع أنحاء 

إقل��� لالعتماد وُ�تفق عل�ه، و�عمل ال�عض منها فقط ع� ت�سيق أ�شطة تط��ر االعتماد ��
المنطقة. ت�سق العد�د من هذە الجهات أ�شطتها مع مجموعات وجهات التعاون اإلقل��� للمنتدى الدو�� 

ف بها. ات المع�� لالعتماد والمنظمة الدول�ة العتماد المخت��

اف األخرى 5.5.3 آل�ات االع��

ات والمنتدى الدو�� لالعتماد ع� إدارة عدد من  تعمل منظمات أخرى غ�� المنظمة الدول�ة العتماد المخت��
� ذلك هذە األمثلة النموذج�ة:

اف المعن�ة �القطاعات، �ما �� مخططات االعتماد واالع��

قطاع صناعة الس�ارات: لجنة األمم المتحدة االقتصاد�ة ألورو�ا 1958 (UNECE) واتفاق�ات عام 1998، • 
ا �الحزب العامل لدى لجنة  المدارة بواسطة المنتدى العال�� لت�سيق لوائح المرك�ات (والمعروفة أ�ض�

األمم المتحدة االقتصاد�ة ألورو�ا 29).
تقي�م •  مخططات  لنظام  الشهادات  منح  جهة  الدول�ة  ال�هروفن�ة  اللجنة  تدير   : � الف��  �

ال�ه��ا�� القطاع 
المناظرة  الوطن�ة  المطا�قة  وشهادات   ،(IECEE) الدول�ة  ال�هرفن�ة  اللجنة  صممته  الذي  المطا�قة 
� األجواء المتفجرة، ومخططات نظام تقي�م الجودة 

(IECEX) الخاصة �المعدات واألجهزة لالستخدام ��
 .(IECQ) ون�ة للجهة الدول�ة ال�هرفن�ة للمكونات اإلل���

IAAC
AFRAC
ARAC
EA
APAC
IAAC AND APAC
ARAC AND APAC
ARAC AND AFRAC

البنك الدو�� لإل�شاء والتعم�� 44148 | يناير 2019

.(ILAC) ات ، من ب�انات عض��ة المنتدى الدو�� لالعتماد (IAF) والمنظمة الدول�ة العتماد المخت�� المصدر: البنك الدو��
� ال تحتوي ع�  اف متعددة األطراف. وال �شمل الخ��طة الدول ال�� � وقعت جهات االعتماد الخاصة بها ع� اتفاق�ات أو ترت��ات  اع�� ملحوظة:  �ش�� التفص�ل إ� الدول ال��

 ، � أعضاء موقع��
 ARAC ،ات آس�ا والمح�ط الهادئ ا من يناير AFRAC 2019 = منظمة االعتماد األف��ق�ة، APLAC = منظمة اعتماد مخت�� . تم إجراء التفص�ل اعت�ار� � مثل األعضاء المن�سب��

= منظمة االعتماد الع���ة، EA = المنظمة األورو��ة لالعتماد، IAAC = منظمة االعتماد لل�لدان األم��ك�ة، IAF = المنتدى الدو�� لالعتماد، ILAC = المنظمة الدول�ة العتماد 
ات، PAC = منظمة اعتماد منطقة المح�ط الهادئ. المخت��

خ��طة 5.1 
ف بها من جانب المنتدى الدو��  � مجال االعتماد المع��

مجموعات وجهات هيئات التعاون اإلقل��� ��
ات، 2018 لالعتماد والمنظمة الدول�ة العتماد المخت��
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للق�اس •  الدول�ة  المنظمة  من   (MAAs) المت�ادل  القبول  اتفاق�ات  تدار   : �
القانو�� ولوج�ا  الم�� معدات 

.(OIML) �
القانو��

قصاع الص�دلة: تدار ممارسات التص�يع الج�دة (GMP) من منظمة الصحة العالم�ة.• 
منظمة •  من   (GLP) الج�دة  المعمل�ة  الممارسات  م�ادئ  تدار  الب�ئ�ة:  والسالمة  الصحة  �حوث  م�شآت 

.(OECD) التعاون االقتصادي والتنم�ة
مثل•  الخاصة  المواصفات  إ�  الشهادات  منح  مخططات  �س�ند  الخاص:  القطاع  مواصفات 

GLOBAL G.A.P (المواصفة العالم�ة للممارسات الزراع�ة الج�دة) وممارسات التجارة العادلة وشهادات 
الوحدة 3:  (انظر  ذلك  (MSC) وغ��  ال�حري  اف  اإل�� (FSC) ومجلس  الغا�ات  اف ع�  اإل�� مجلس 

المواصفات، القسم 3.3 ”المواصفات الخاصة“).
� يتم اعتماد جهات •  � �عض ال�الد المسلمة، وال��

قطاع الغذاء: إ�شاء مخططات منح الشهادات ”حالل“ ��
منح الشهادات بها.

 �
تمتلك جميع هذە الجهات متطل�ات معّينة، ومخططات خاّصة بها، و�مكن االطالع ع� التفاص�ل ��

المثال،  � �عض هذە األ�شطة (ع� س��ل 
اك �� ون�ة. �مكن لجهات االعتماد الوطن�ة االش�� مواقعها اإلل���

�دار من  ال�عَض اآلخر  الج�دة) (GLP و GMP)، ول�ّن  المعمل�ة  والممارسات  الج�دة  التص�يع  ممارسات 
منظمات منح الشهادات متعددة الج�س�ات �القطاع الخاص ذات الصلة.

جهات االعتماد اإلقل�م�ة والوطن�ة 5.6

يتم تقد�م خدمات االعتماد إما بواسطة جهات االعتماد الوطن�ة أو جهات االعتماد اإلقل�م�ة.

جهات االعتماد اإلقل�م�ة 5.6.1

� �عض األقال�م، و�� م�شآت تعمل ع� تقد�م خدمات االعتماد إ� الدول 
�ِش�ت جهات االعتماد اإلقل�م�ة ��

�
أ

ا  اف تدر�ج�� � األقال�م الم�شأة من خالل اتفاق�ات التجارة، وتعمل هذە الجهات ع� ا��ساب االع��
األصغر ��

، مثل خدمة اعتماد مجموعة التنم�ة  ات ومنتدى االعتماد الدو�� من خالل المنظمة الدول�ة العتماد المخت��
� دولة من 

ا كجهات قطاع خاص غ�� ر�ح�ة �� ألف��ق�ا الجن���ة (SADCAS). و�تم �سج�ل هذە الجهات غال��
� من اإلقل�م، �ل وقد  دول اإلقل�م. وال تعد هذە الجهات م�شآٍت عض��ة، ول�ن قد تتضمن حو�متها ممثل��

ا. � المراحل األو� ح�� تصبح مكتف�ة ذات��
تعمل ع� تم��لها الدول األعضاء �اإلقل�م ��

� اتفاق�ة رسم�ة مع إحدى جهات االعتماد اإلقل�م�ة 
�مكن لدولة ال تضم جهة اعتماد وطن�ة الدخول ��

جهات  تواجه  قانون�ة.  وطن�ة  اعتماد  جهة  الحاالت  �عض   �
�� أو  فعل�ة،  وطن�ة  اعتماد  جهة  �دور  لتقوم 

ة  ال�ب�� المناطق  لخدمة  اللوجس��ة  األمور  إدارة  �خصوص  الجس�مة  التحد�ات  �عض  اإلقل�م�ة  االعتماد 
� س�تفاقم إذا وجدت اختالفات  ك اإلقل��� متعدد األعضاء—مثل  �عض التحد�ات ال�� وأعضاء السوق المش��
� الدول األعضاء  ض القضا�ا الس�اس�ة وانعدام الثقة ب�� � �عض األح�ان، قد تع��

� الدول األعضاء. و�� لغ��ة ب��
� معالجتها ف�ما �خص العالقات  � يتع�� الط��َق لمعالجة هذە التحد�ات، �ما يوجد الم��د من التحد�ات ال��

� �عض الدول األعضاء.
� قد تكون تأسست �� � جهة االعتماد اإلقل�م�ة وجهات االعتماد الوطن�ة ال�� ب��

5.6.2 �
نقاط اتصال االعتماد الوط��

� تحتوي ع� جهة اعتماد إقل�م�ة، قد تعمل الدول األعضاء ع� إ�شاء نقاط اتصال االعتماد  � األقال�م ال��
��

� الحصول ع� 
� ترغب �� � جهة االعتماد اإلقل�م�ة والجهات ال�� � (NAFPs) لتعمل كجهات اتصال ب�� الوط��

 � � تدر�ب و�سج�ل المقّ�م��
ا �� � هذە دور� االعتماد. عالوة ع� ذلك، فقد تلعب نقاط اتصال االعتماد الوط��

� المقرر االستعانة بهم من جانب جهة االعتماد اإلقل�م�ة لخفض ت�ال�ف االعتماد ف�ما يتعلق �جهات  المحلي��
� كث�� من األح�ان �مهام 

ا. إضافة إ� ذلك، قد يتم ت�ل�فهم �� � االقتصادات األصغر حجم�
تقي�م المطا�قة ��

تع��ز دور االعتماد من خالل ندوات التوع�ة وتدر�ب المنظمات المحتمل اعتمادها وما إ� ذلك.
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� جهة مواصفات وطن�ة (وال �عد 
� الوزارة المختصة (وهذا خ�ار ج�د) أو ��

قد يتم إ�شاء نقطة االتصال ��
� �آل�ات  هذا من أفضل الخ�ارات �س�ب تعارض المصالح المحتمل). إن  دور نقاط اتصال االعتماد الوط��
� الحصول 

� ترغب �� ا لوجود روا�ط االتصال الحديثة، تمكنت الجهات ال�� اجع، ول�ن نظر� � ال��
اتصال آخذ ��

ة مع جهات االعتماد اإلقل�م�ة. ع� االعتماد من التواصل م�ا��

جهات االعتماد الوطن�ة 5.6.3

ا، ع� الرغم من أن �عض هذە الجهات  � الدول الخاصة بها غال��
توفر جهات االعتماد الوطن�ة خدمة االعتماد ��

اتفاق�ة دول�ة قائمة تعمل ع� خفض عدد جهات  أنه ال توجد  �الذكر  الوطن�ة. جدير  تعمل خارج حدودها 
� الق�ام �ذلك (ح�� و�ن �انت �عض الحكومات تفضل وجود أ��� 

االعتماد العاملة �دولة ما، ول�ن من المنط��
اف  � ع� �ل جهة اعتماد الحصول ع� االع�� : أوً�، يتع�� � ) لس�ب�� � � قطاع مع��

من جهة واحدة، تعمل �ل جهة ��
الدو�� �مفردها. و�عد هذا األمر عمل�ة م�لفة للدولة إال إذا �ان سوق االعتماد شد�د الضخامة �ح�ث ال �ش�ل 

ا ع� الدولة. � ا كب�� العمل�ة عبئ�
� المنتد�ات الدول�ة أو اإلقل�م�ة إ� �عض االضطراب 

ة عند اخت�ار أي جهة لتمثل الدولة �� ا، قد تؤدي الح�� ثان��
� جهات االعتماد الوطن�ة والحكومة. ب��

اللوائح  لتنف�ذ  واحدة  اعتماد وطن�ة  إ�شاء جهة  األعضاء �ضمان  الدول  ب�لزام جميع   � األورو�� االتحاد  �دأ 
� جهة 

ا من عام 2010. فع� س��ل المثال، اضطرت ألمان�ا إ� دمج ما �قرب من 20 جهة اعتماد �� الفن�ة اعت�ار�
 لذلك.

ً
اعتماد واحدة ن��جة

وقعت العد�د من جهات االعتماد الوطن�ة ع� اتفاق�ات لضمان االبتعاد عن أسواق الجهات األخرى، وذلك 
ا ع�  � قد تؤثر سل�� � جهات االعتماد الوطن�ة ال�� � �السوق والسلوك التناف�� ب�� للقضاء ع� حالة عدم ال�ق��
� مجموعة التنم�ة ألف��ق�ا الجن���ة، و�� خدمة 

عت �عض الجهات ��
ّ
عمل�ة االعتماد. فع� س��ل المثال، وق

اعتماد مجموعة التنم�ة ألف��ق�ا الجن���ة (جهة االعتماد اإلقل�م�ة) وخدمة االعتماد الوطن�ة �جنوب أف��ق�ا 
� جرت خارج جنوب  ع� اتفاق�ة تنص ع� تح��ل خدمة االعتماد الوطن�ة �جنوب أف��ق�ا لجميع اعتماداتها ال��
أف��ق�ا  ول�ن �داخل مجموعة التنم�ة ألف��ق�ا الجن���ة إ� خدمة اعتماد مجموعة التنم�ة ألف��ق�ا الجن���ة، 
افات الدول�ة المناس�ة من  وذلك �مجرد حصول خدمة اعتماد مجموعة التنم�ة ألف��ق�ا الجن���ة ع� االع��

ات. منتدى االعتماد الدو�� والمنظمة الدول�ة العتماد المخت��
� لجهة اعتماد وطن�ة تا�عة لواحدة من الدول األعضاء 

، ح�ث ال ي���� � � االتحاد األورو��
و�نطبق األمر نفسه ��

ا. ع� الرغم  ا بهما دول��
�
ف � المنطقة الخاصة ب�حدى الدول األعضاء األخرى إذا �انت �لتاهما مع��

ممارسة عملها ��
ا بتح��ل 

�
، ول�نها تقوم أح�ان � � �الد خارج االتحاد األورو��

من ذلك، تمارس جهات االعتماد األورو��ة عملها ��
اف الدو�� للنطاقات ذات الصلة. ول�ن  المنظمات المعتمدة إ� جهة اعتماد وطن�ة �مجرد حصولها ع� االع��

� عن تدب�� المنافسة المحدود.
� الوال�ات المتحدة، برغم ذلك، يتم التغا��

��
� العموم، 

أصبح االعتماد أداة مهمة للحكومة لتحد�د القدرات الفن�ة لموفري خدمة تقي�م المطا�قة. ف��
ة ف�ما يتعلق �التفت�ش واالخت�ار  تعمل الحكومات ع� اال�سحاب �درجة أ��� من االضطالع �األ�شطة الم�ا��
، و�حالة هذە األ�شطة إ� مشغ�� القطاع الخاص. وع� صع�د آخر، �مكن  � المجال التنظ���

ومنح الشهادات ��
� تناولها  � يتع�� أن تكون جهات االعتماد الوطن�ة جهات قطاع عام أو قطاع خاص. ومن القضا�ا القانون�ة ال��
� اللوائح الفن�ة أو 

�� أنه هل �مكن لجهات القطاع الخاص العمل مع التمتع �الحصانة القانون�ة المطل��ة ��
� للدولة، ح�ث �مكن أن تمنح تلك 

� مجال الصحة العامة والصحة الن�ات�ة. �عتمد ذلك ع� النظام القانو��
��

� �الد أخرى.
� �عض الدول، وهو ما ال �مكن ��

الحصانة لجهات القطاع الخاص ��
اف  عة (أي حاصلة ع� االع��

ّ
�مكن أن تصبح جهات االعتماد الوطن�ة وجهات االعتماد اإلقل�م�ة جهات موق

) ف�ما يتعلق �أنواع محددة من وظائف االعتماد. ال �مكن لجهات االعتماد الوطن�ة أو جهات االعتماد  الدو��
اف الدو�� الشامل من خالل منتدى االعتماد الدو�� أو المنظمة الدول�ة العتماد  اإلقل�م�ة الحصول ع� االع��

� الجدول 5.1.
ا مع المواصفات الدول�ة المحددة �� ات. وتتوافق هذە الجهات عموم� المخت��
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ا موقعة لدى منتدى االعتماد الدو�� أو المنظمة الدول�ة 
�
ا لتصبح هذە الجهات أطراف � ا كب�� يتطلب األمر جهد�

، ح�� و�ن �ان تقي�م األقران من خالل الجهات اإلقل�م�ة  � ات، ح�ث �ستغرق األمر �ضع سن�� العتماد المخت��
 � . و�تع�� ا إ� كب�� ات ومنتدى االعتماد الدو�� موحد� ف بها من خالل المنظمة الدول�ة العتماد المخت�� المع��
امها �متطل�ات اآليزو�آي إي �� 17011، �ما  � ع� جهة االعتماد الوطن�ة أو جهة االعتماد اإلقل�م�ة إث�ات ال��
هن ع� استطاعتها إجراء التقي�مات بنجاح. و�تم إجراء تقي�م األقران ع� ثالثة مست��ات: � عليها أن ت�� يتع��

والشهادات •  والتقار�ر  والمس�ندات  السجالت  تقي�م  ع�  األقران  تقي�م  ف��ق  �عمل  الوثائق.  مراجعة 
من  ذلك  �ماثل  وما   ، � للمدقق�� الذات�ة  والس��  الجودة  وأدلة  واإلجراءات  والقواعد  والمحا��  والقرارات 
ام �مواصفة آيزو�آي إي �� 17011  � جهات االعتماد الوطن�ة أو جهات االعتماد اإلقل�م�ة من أجل االل��

. ات أو منتدى االعتماد الدو�� ومتطل�ات المنظمة الدول�ة العتماد المخت��
المشاركة والرقا�ة والت�بع. يراقب ف��ق تقي�م النظراء ف��ق تقي�م جهة االعتماد الوطن�ة أو جهة االعتماد • 

ات�اعهم إلجراءات جهة االعتماد الوطن�ة أو  ؛ لتقي�م أدائهم ولتحد�د مدى  التقي�م الفع�� أثناء  اإلقل�م�ة 
جهة االعتماد اإلقل�م�ة.

اء •  والخ��  � والمقوم�� االعتماد   �
موظ�� مع  مقا�الت  النظراء  تقي�م  ف��ق  �جري  الناتج.  وتحل�ل  المقا�الت 

موثوق�ة  مدى  لتحد�د  التدر�ب؛  ونظام  الجودة  من  و�تحقق   � والمق�م��  � والمدقق�� والمجلس  واللجان 
. � وجهة االعتماد اإلقل��� العمل�ة الشاملة من ح�ث النواتج واالعتمادات ف�ما يتعلق �جهة االعتماد الوط��

� الحصول ع� 
� ترغب �� �ات ال�� ا، وذلك ألن ال�� اف بها تحد�� �ش�ل الوقت الذي �ستغرقه الجهة ليتم االع��

� ع� جهة االعتماد  ا. وللتصدي لهذە المش�لة، يتع�� ف بها دول�� االعتماد ت�حث عن شهادات االعتماد المع��
اف الدو�� توقيع "اتفاق�ة توأمة" مع جهة  � الحصول ع� االع��

الوطن�ة أو جهة االعتماد اإلقل�م�ة الراغ�ة ��
، و�مكن  � اف بها �الفعل. يتم إجراء التقي�مات بواسطة فرق ممثلة ل�ال الجهتي�� اعتماد وطن�ة أخرى تم االع��
ا ع� االعتماد الناجح من منتدى االعتماد الدو��  ك. و�عت�� هذا دل�ً� �اف�� إصدار شهادات االعتماد �ش�ٍل مش��
أو جهة االعتماد اإلقل�م�ة  الوطن�ة  اف �جهة االعتماد  ات. ف�مجرد االع�� المخت�� الدول�ة العتماد  والمنظمة 

�ك "اتفاق�ة التوأمة" عن شهاداته. ا، تصبح �� منظمة االعتماد الوح�دة للجهات المعتمدة، و�تخ� �� دول��
تعد مسألة ما إذا �ان �جب ع� جهة االعتماد الوطن�ة أن تصبح منظمة مستقلة أو ما إذا �ان �مكن دمجها 
� ضمان 

التحدي األسا�� �� الصلة. و�تمثل  القضا�ا ذات  للجودة من  التحت�ة  الب��ة   �
الجهات األخرى �� مع 

ا عن أي ضغوطات مال�ة وأي خدمات أخرى �مكن أن تعرض نزاهتها  عمل جهات االعتماد �صورة مستقلة �ل��
� عدد قل�ل من ال�لدان، �مارس 

ا. و�� ، تفضل معظم الدول جهة اعتماد وطن�ة مستقلة تمام� للخطر. و�التا��
م��ــــج من جهة االعتماد الوطن�ة وجهة المواصفات الوطن�ة عملهم (ع� س��ل المثال، مجلس المواصفات 
� المصالح هو عدم 

� تمنع حصول تعارض �� ات الهامة ال�� �ا وما إ� ذلك). ومن المؤ�� � �كندا ومواصفات مال��
تقد�م خدمات تقي�م المطا�قة والمعايرة من الجهة.

� عدم 
اف الخاص بها. وقد �حدث هذا إذا استمرت جهات االعتماد �� قد تفقد جهات االعتماد وضع االع��

ات ومنتدى االعتماد  المنظمة الدول�ة العتماد المخت�� 17011 ووثائق  اس��فاء متطل�ات اآليزو�آي إي �� 
ا إ� مرة �ل أر�ــع سنوات ح�ث �مكن إ�جاد  . ويتم تقي�م جميع جهات االعتماد من مرة واحدة سن��� الدو��
ات ومنتدى  � دفع رسوم عض��ة المنظمة الدول�ة العتماد المخت��

تلك األدلة. و�ذا أخفقت جهات االعتماد ��
االعتماد الدو�� فقد �عد هذا أحد أس�اب فقدانها لحالة إم�ان�ة التوقيع الخاصة بها. وتحاول �ل من المنظمة 
ات ومنتدى االعتماد الدو�� مساعدة جهة االعتماد المق�ة ع� أن تقوم لها قائمة  الدول�ة العتماد المخت��
فإذا  و�رغم ذلك،  ا،  � وأخ�� إنذار.   دون سابق 

ً
بها عالن�ة الخاصة  التوقيع  إم�ان�ة  �دً� من فسخ حالة  ا  مجدد�

� من القائمة الرسم�ة لألطراف الموقعة لدى المنظمة 
، فستخت�� � لم �ستجب جهات االعتماد �ش�ل إ�جا��
. ات ومنتدى االعتماد الدو�� الدول�ة العتماد المخت��
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الملحوظات
منها.  .1  � مع�� الداللة ع� ش�ل  دون  ت��ات  ال�� أو  االتفاق�ات  من  متنوعة  عام ألش�ال  القسم �مصطلح   �

�� األطراف"  متعدد  اف  اع�� "ترت�ب  ُ�ستخدم مصطلح 
اف  � �ستخدم منتدى االعتماد الدو�� مصطلح "ترت�ب اع�� � ح��

اف مت�ادل" لمخططاتها، �� ات مصطلح "ترت�ب اع�� و�ستخدم المنظمة الدول�ة العتماد المخت��
ا. � �عض األح�ان ع� االتفاق�ات الحكوم�ة الدول�ة، ول�ن ال �جري هذا عالم��

متعدد األطراف". و�قت� استخدام مصطلح "اتفاق�ة" ��
� تقدم خدمات  .2 � جهات االعتماد اإلقل�م�ة ال�� ا ألن هذە المنظمات ال �مكن أن ُ�طلق عليها جهات اعتماد إقل�م�ة، ح�ث إن هذا قد يؤدي إ� الخلط ب�نها و��� نظر�

ات ومنتدى االعتماد الدو�� هذە المنظمات أسماء مختلفة. وتعمل المنظمة الدول�ة العتماد  االعتماد الفعل�ة، لذلك منحت المنظمة الدول�ة العتماد المخت��
� �طلق عليها منتدى االعتماد الدو�� اسم مجموعات االعتماد اإلقل�م�ة  � ح��

ف بها، �� ات ع� إدراجها كجهات منظمة إقل�م�ة أو جهات منظمة إقل�م�ة مع�� المخت��
ف بها. المع��

بها“  .3 ف  المع�� اإلقل�م�ة  المنظمات  �خصوص ”جهات  ات  المخت�� العتماد  � الخاص �المنظمة الدول�ة 
و�� للحصول ع� أحدث المعلومات، ُزر الموقع اإلل���

صفحة (/h�ps://ilac.org/ilac-mra-and-signatories/recognised-regional-coopera�on-bodies) وصفحة منتدى االعتماد الدو�� "مجموعات 
.(h�ps://www.iaf.nu/ar�cles/Regional_Accredita�on_Groups/130) ون�ة االعتماد اإلقل�م�ة" اإلل���

� الوحدة 5
المواصفات المشار إليها ��

). CAC/RCP 1:1969” .1969—الم�ادئ العامة للصحة الغذائ�ة (التعد�ل 1999, المراجعة 1997 و2003. التص���ات التح����ة  �
CAC (جهة الدستور الغذا��

، روما. �
2011)." جهة الدستور الغذا��

� سلسلة الغذاء." (ال�سخة األو�، منذ تم 
ISO (المنظمة الدول�ة للتقي�س). 2005. "اآليزو 22000: نظام إدارة سالمة الغذاء—المتطل�ات الخاصة �أي منظمة ��

اس��دال مواصفة اآليزو 22000:2018 بها). المرجع رقم آيزو (E)22000:2005، المنظمة الدول�ة للتقي�س، جن�ف.
ات الطب�ة—متطل�ات الجودة وال�فاءة." ال�سخة الثالثة، المرجع رقم آيزو (E)15189:2012، آيزو، جن�ف. ——. 2012. "اآليزو 15189: المخت��

——. 2015. "اآليزو 9001: أنظمة إدارة الجودة—المتطل�ات." ال�سخة الخامسة، المرجع رقم آيزو�آي إي �� (E)9001:2015، آيزو، جن�ف.
——. 2015. اآليزو 14001: نظم إدارة الب�ئة—متطل�ات استخدام الدل�ل. ال�سخة الثالثة جن�ف: المنظمة الدول�ة للتقي�س.

� المعدات المرجع�ة." المرجع رقم آيزو (E)17034:2016، المنظمة الدول�ة للتقي�س، جن�ف. ——. 2016. "اآليزو 17034: المتطل�ات العامة ل�فاءة منت��
آيزو وآي إي �� (المنظمة الدول�ة للتوح�د الق�ا�� واللجنة ال�هروفن�ة الدول�ة). 2004. "آيزو�آي إي �� 17000: تقي�م المطا�قة—المفردات والم�ادئ العامة." 
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نطاق تقي�م المطا�قة وتعار�فه 6.1

�عد تقي�م المطا�قة المصطلح الشامل لعدد من الخدمات بناًء ع� الوظائف األساس�ة للب��ة التحت�ة للجودة: 
 ع� اس��فاء المتطل�ات المحددة للمنتج أو العمل�ة 

ُ
هنة ولوج�ا واالعتماد. وُ�عّرف �أنه ال�� المواصفات والم��

أو النظام أو الشخص أو الجهة لمواصفات آيزو�آي إي �� 17000 ("تقي�م المطا�قة") من المنظمة الدول�ة 
� اللوائح والمقاي�س والمواصفات 

للتقي�س واللجنة ال�هروفن�ة الدول�ة. وقد ترد المتطل�ات المحددة عادة ��
الفن�ة.

� جميع مجاالت 
ا، تتضمن عنا� تقي�م المطا�قة التفت�ش واالخت�ار ومنح الشهادات المستخدم �� عموم�

� �عض 
المنتجات والم��د. و�� المنتجات وامتثال  العمل�ات واإلنتاج�ة وتط��ر   � االستقصاء واالبت�ار وتحس��

ا إ� ب�ئة الق�اسات  ا تقي�م مطا�قة، ول�ن األمر ل�س كذلك، إذ ت�ت�� المعايرة تمام� األوساط، تعت�� المعايرة أ�ض�
ولوج�ا). � الوحدة 4: الم��

(ع� النحو الموضح ��

التفت�ش 6.2

كي�ات، وتحد�د مدى مطا�قتها  � فحص تصم�م المنتج، أو المنتج نفسه، أو العمل�ة، أو ال��
يتمّثل التفت�ش ��

، مطا�قتها للمتطل�ات العامة. وقد يتضمن تفت�ش العمل�ة تفت�ش  � لمتطل�ات محددة أو، بناًء ع� التقدير المه��
� والم�شآت والفن�ة والمنهج�ة (آيزو�آي إي �� 17000). الموظف��

ولوج�ا)، والمراق�ة (�ما  ، يتضمن التفت�ش مفهوم جمع المعلومات (والذي قد يتضمن االخت�ار والم�� �التا��
� ذلك مراق�ة األوضاع)، وتك��ن ح�م �شأن صالح�ة االستخدام أو مدى المطا�قة للمتطل�ات. وتعد عمل�ة 

��
الناتج. لهذا   �

الت�اين �� ا ل�عض  التفت�ش معرض� العمل�ة، و�التا�� قد �صبح  ا من  ور�� ا �� إصدار األح�ام عن��
� القطاعات المتوقع عملهم بها.

� لتدر�ب مستف�ض �� وري اجت�از المف�ش�� الس�ب، من ال��

� األ�شطة المتعلقة �التجارة
الجدول 6.1 مستخدمو التفت�ش ��

� يتم تفت�شه
التاجرالمنظمال��ونالمصنعفئة األ�شطة ال��
Xمراق�ة العمل�ات

ام ف�ما يتعلق �السالمة والقضا�ا التنظ�م�ة األخرى � XXXXاالل��
XXالتحقق من التصم�م

XXبناء مصنع رئ�س
XXت�ل�ف مصنع رئ�س

XXالص�انة
XXال�م�ة

XXXالجودة

6
تقي�م المطا�قة
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المصدر: مركز التجارة الدول�ة 2011.

ا  �ما �ش�� التع��ف إ� عدم اقتصار التفت�ش ع� المنتجات أو عمل�ات تص��عها؛ إذ ُ�طّبق التفت�ش أ�ض�
ك�ب و�شغ�ل المعدات والمراق�ة أثناء الخدمة والشؤون  ع� أ�شطة متنوعة، مثل التحقق من التصم�م وال��
المنظمات  مصالح  ع�  عامة  نظرة   6.1 الجدول  و�قدم  اإلخفاقات.  واستقصاء  المال�ة  والرقا�ة  التنظ�م�ة 

� المسائل المتعلقة �التجارة �مثال ع� التطبيق واسع النطاق للتفت�ش.
المستخدمة للتفت�ش ��

تتطلب مثل هذە المجموعة المتنوعة من التطب�قات إمعان النظر عند استخدام مصطلح "التفت�ش". ع� 
 �

ا، �� � �غّ�� أ�ض� � ح��
�� ، � س�اق العمل التنظ���

ا �� � �عض االقتصادات، ُ�ستخدم التفت�ش غال��
س��ل المثال، ��

اف التجاري من جهات خارج�ة ومراق�ة اإلنتاج الداخ�� من المصنع. االقتصادات األخرى، اإل��

نطاق التفت�ش 6.2.1

� أ�شطة 
ا ع� نطاق واسع �� ال �قت� التفت�ش فقط ع� عمل�ات التص�يع أو ع� المنتجات، �ل ُ�ستخدم أ�ض�

� �ٍل من المجاالت 
متعددة مثل التحقق من التصم�م والشؤون التنظ�م�ة والرقا�ة المال�ة واستقصاء اإلخفاق ��

 �
� س�اق الرقا�ة التنظ�م�ة، ��

ا �� � �عض االقتصادات، ُ�فهم التفت�ش وُ�ستخدم غال��
المنظمة وغ�� المنظمة. و��

اف التجاري من الجهات الخارج�ة ومراق�ة اإلنتاج الداخ�� من المصنع،  � الواقع، اإل��
ا، �� � أنه �غ�� أ�ض� ح��

� الحاالت التال�ة:
مثل ما �حدث ��

� الرقا�ة النظام�ة، يتضمن التفت�ش مراق�ة المنتجات ق�ل �س��قها وعند �س��قها وتخضع هذە المراق�ة • 
��

كي�ات  ا الفحص المنتظم للمنتجات وال�� للوائح الفن�ة، ع� س��ل المثال. وقد يتضّمن التفت�ش النظا�� أ�ض�
ألغراض السالمة، مثل المرك�ات اآلل�ة والرافعات وأجهزة الرفع والمصاعد والساللم المتحركة والغال�ات 

كي�ات ال�ه��ائ�ة. وأوع�ة الضغط وال��
ولوج�ا. و�تضمن •  ا لرقا�ة الصناعة، و�تضّمن االخت�ار والم�� ور�� ا �� � قطاع التص�يع، ُ�عد التفت�ش عن��
��

تفت�ش المواد األول�ة والمكونات ق�ل �دا�ة اإلنتاج و�جراء فحص  مادي للمنتج ق�د المعالجة لتقي�م مدى 
التفت�ش  أقسام  تتو�  توز�عه. �ما  ق�ل  للمنتج   �

النها�� والتفت�ش  التص�يع،  عمل�ة   �
�� لالستمرار  صالحيته 

ا مسؤول�ة معايرة أجهزة رقا�ة المعالجة.
�
أح�ان

� عواقب • 
كي�ات المعقدة) أو إذا �س�ب المنتج �� � الصناعات المعقدة (تص�يع المنتجات أو األجزاء أو ال��

��
وخ�مة ع� المستهلك من ح�ث السالمة أو االقتصاد إذا لم �ستوف متطل�ات محددة، فل�س من الغ��ب 
 �

اك �� أن �قوم ال��ائن ب�جراء تفت�شهم الخاص �التوازي مع تفت�شات المصنع خالل دورة اإلنتاج أو االش��
السفن  بناء  عند  المثال،  (ع� س��ل  الحاالت  هذە   �

�� لتمث�ل مصالحهم.  تفت�ش خارج�ة مختصة  جهة 
المستخدمة  التفت�ش  لنظم  ا  �الغ� ا  اهتمام� ال��ون  �ع��  المنتجات وما إ� ذلك)  الطائرات وترك�ب  وتص�يع 
� اللوائح الفن�ة (ع� س��ل 

ا �� من المصنع و�دارة هذە النظم. وقد يتم تع��ف �عض نظم التفت�ش هذە أ�ض�
المثال، ف�ما يتعلق �الغال�ات وأوع�ة الضغط).

جودة •  لضمان  ا  مناس�� ا  أمر� تفت�ش  برامج  إ�شاء  االقتصادات  أحد  حكومة  تجد  قد  التصدير،  أسواق   �
��

المهمة  ات�ج�ات  اإلس�� إحدى  هذە  عال�ة. �انت  جودة  ذي  ع  صورتها �ُمصنِّ ولتع��ز  المصدرة  المنتجات 
� القطاع ال��ي، ع� س��ل المثال، عندما قامت ب�نف�ذ عمل�ات تفت�ش التصدير 

� ال�ا�ان ��
المستخدمة ��

� ل�غزو 
� إجرائها ل�ضعة عقود ح�� تطور القطاع ال��ي ال�ا�ا��

تلك �عد الحرب العالم�ة الثان�ة واستمرت ��
السوق العال�� �أ�مله.

الس�ان •  وسالمة  صحة  أجل  من  اد  االست�� تفت�ش  عمل�ات  الدول  من  عدد  فرضت  اد،  االست�� أسواق   �
��

� ش�ل عمل�ات تفت�ش لل�ضائع المستوردة ع� الحدود، 
والحيوانات والن�اتات والب�ئة. وقد �كون ذلك ��

 �
� الغالب تتعاقد الحكومة مع م�شآت التفت�ش متعددة الج�س�ات إلجراء عمل�ات التفت�ش تلك ��

ول�ن ��
المصدر (تفت�ش ق�ل الشحن).

ون والسلطات التنظ�م�ة.  وعل�ه، فإن نطاق التفت�ش واسع للغا�ة وشد�د التن�ع و�نّفذە الُمصّنعون والمش��
. �

ولوج�ا القانو�� ة السلطات التنظ�م�ة ذات العالقة �المنتجات والم�� وقد تتضمن األخ��
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أنواع جهات التفت�ش 6.2.2

� األعمال 
ا �� العام غال�� القطاع  أو الخاص. وتنخرط جهات تفت�ش  العام  القطاع   �

التفت�ش �� قد تكون جهات 
� �ٍل من المجال 

ا من أ�شطة التفت�ش �� ا واسع�
�
� تغ�� جهات تفت�ش القطاع الخاص نطاق � ح��

التنظ�م�ة، ��
� المواصفة الدول�ة 

اف بثالثة أنواع من جهات التفت�ش وتع��فها �� ا، تم االع�� . عموم� التنظ��� وغ�� التنظ���
ذات الصلة (آيزو�آي إي �� 17020) بناًء ع� انفصالها الرس�� عن المصادر المؤثرة المحتملة (الش�ل 6.1):

أو •  التص�يع  � التصم�م أو 
�المنظمات المشاركة �� ًة  المرت�طة م�ا�� التفت�ش الخارج�ة غ��  الن�ع A: جهات 

االستخدام أو ص�انة األصناف الخاضعة للتفت�ش.
 • � � المش�ل�� ا من الموردين أو المستخدم�� � تعد جزء� � وال��

الن�ع B: جهات التفت�ش من الطرف األول أو الثا��
� تعمل ع� تقد�م خدمات التفت�ش الداخ�� فقط للمنظمة األم. لجزء مستقل ومحدد للمنظمة األم وال��

غ�� •  ول�ن  األم،  مة  المنظ� من  محّدد  لجزء  لة 
�
والمش�  �

الثا�� أو  األول  الطرف  من  التفت�ش  C: جهات  الن�ع 
ورة عنها وتعمل ع� تقد�م خدمات التفت�ش للمنظمة األم أو المنظمات األخرى. منفصٍل �ال��

ا متطل�ات محددة �شأن نزاهة �ل ن�ع: �ما ��د مواصفة اآليزو�آي إي �� 17020 أ�ض�

ي (الطرف •  � ع� جهات تفت�ش الن�ع A أن تكون مستقلة عن �ٍل من الموّرد (الطرف األول) والمش�� يتع��
ة  � عليها المشاركة م�ا�� � ه��اتهم القانون�ة. �اإلضافة إ� ذلك، ال يتع��

) وال تنخرط ولو �ش�ٍل طف�ف �� �
الثا��

المقرر  المواد  أو ص�انة  االستخدام  أو  المل��ة  أو  اء  ال�� أو  ك�ب  ال�� أو  التور�د  أو  التص�يع  أو  التصم�م،   �
��

ك�ب  � التصم�م أو التص�يع أو التور�د أو ال��
ا �أي أطراف مشاركة �� � عليها االرت�اط تنظ�م�� تفت�شها، �ما ال يتع��

اء أو المل��ة أو االستخدام أو ص�انة المواد المقرر تفت�شها. أو ال��

الش�ل 6.1

جهة 
المصّنعالتفت�ش ي المش��

يالُمصّنع المش��

جهة التفت�ش

جهة التفت�ش

جهة التفت�شجهة التفت�ش

جهة التفت�ش
ي المش��

الن�ع Cالُمصّنع

B الن�ع

A الن�ع

خدمة المعاينة
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� �ش�ل جهة التفت�ش •  � ع� جهات تفت�ش الن�ع B تقد�م خدمات التفت�ش فقط إ� المنظمات ال�� يتع��
 �

ي، ول�ن �جب إ�شاء استقالل واضح لمسؤول�ات موظ�� ا منها. و�مكن أن تكون إما المورد أو المش�� جزء�
جهة  إ�الغ  ووسائل  التنظ���  التع��ف  خالل  من  األخرى  الوظائف   �

��  � المعين��  � الموظف�� عن  التفت�ش 
� التصم�م أو التص�يع أو 

اك �� � ع� جهة التفت�ش وموظفيها االش�� التفت�ش داخل المنظمة األم. وال يتع��
ك�ب أو االستخدام أو ص�انة المواد المقرر تفت�شها. التور�د أو ال��

أو •  األول)  (الطرف  المورد  من  ورة،  �ال�� منفصل  غ��  ول�ن  ا،  محدد� ا  جزء�  C الن�ع  تفت�ش  جهات  �ش�ل 
� عليها اتخاذ  ي و�تع�� ). وقد تقدم هذە الجهات خدمات التفت�ش للمورد أو المش�� �

ي (الطرف الثا�� المش��
� التفت�ش  از�ة داخل المنظمة لضمان الفصل المناسب ف�ما يتعلق �المسؤول�ات والمساءلة ب�� تداب�� اح��
ك�ب أو تقد�م الخدمات أو ص�انة  واأل�شطة األخرى. �ع�ارة أخرى، فإن التصم�م أو التص�يع أو التور�د أو ال��
� أجرتها جهة تفت�ش الن�ع C �جب أال �ضطلع بها نفس الشخص. وال ُتعد  منتج وتفت�ش نفس المنتج ال��
� اآلخ��ن. اعمل�ات التفت�ش المجراة من جانب جهات تفت�ش الن�ع C عمل�ات تفت�ش خارج�ة مثل النوع��

عالقة التفت�ش �خدمات تقي�م المطا�قة األخرى 6.2.3

تم تط��ر المواصفة الدول�ة آيزو�آي إي �� 17020 ف�ما �خص التفت�ش ك�شاط مستقل. و�ما هو موضح 
أعالە من استخداماتها المتعددة، فإّن من الواضح اندماج �عض أش�ال التفت�ش، أو جزء منها، �استمرار مع 
القسم  (انظر  القسم 6.4) واالخت�ار  (انظر  المنتج  المطا�قة األخرى، مثل منح شهادات ع�  تقي�م  خدمات 
 �

وري تعد�ل المتطل�ات �� ا من �شاط تقي�م المطا�قة، فقد �صبح من ال�� 6.3). وعندما �كون التفت�ش جزء�
� التفت�ش  � ال�شاط. وتتضمن العالقات ب��

مواصفة آيزو�آي إي �� 17020 �ما يتوافق مع دور التفت�ش ��
: � الحس�ان عند االقتضاء، ما ���

� وضعها �� � يتع�� وأ�شطة تقي�م المطا�قة األخرى، ال��

عند استخدام التفت�ش التخاذ قرار �شأن تقي�م المطا�قة �خصوص تفت�ش منتج محدد، قد �ستخدم عمل�ة • 
التفت�ش حينها االخت�ار، و�� خدمة �جب أن تكون مطا�قة لمواصفة آيزو�آي إي �� 17025 ("المتطل�ات 
ا  ا. و�عتمد منح شهادات المنتج أ�ض� � ات االخت�ار والمعايرة") لجعل هذا القرار مس�ن�� العامة ل�فاءة مخت��
ا لجعل قرار منح شهادات  ع� االخت�ار �ما يتوافق مع مواصفة آيزو�آي إي �� 17025 وع� التفت�ش أ�ض�
المنتج  التفت�ش، من ح�ث تقد�م منح شهادات  المنتج عن  ا. ول�ن �ختلف منح شهادات  � المنتج مس�ن��
� ُ�حّدد  � ح��

لمنح شهادات ع� سلسلة مستمرة من المنتجات الخاضعة لعدد من أ�شطة تقي�م المطا�قة، ��
التفت�ش مدى مطا�قة المنتج الُمعاين فقط.

أنه عند •   � � ح��
�� الشهادات،  منح  الموّرد هو عم�ل جهة  �كون  ما  ا  فدائم� المنتج،  منح شهادات ع�  عند 

ي أو شخص آخر (مثل السلطة التنظ�م�ة). و�تمثل  إجراء التفت�ش �مكن للعم�ل أن �كون المورد أو المش��
� منح الثقة للسوق ف�ما �خص قدرة المورد ع� اس��فاء متطل�ات المنتج 

الهدف من منح شهادات المنتج ��
المورد  رقا�ة  �خص  ف�ما  ثقتها  ا ع�  � ا كب�� اعتماد� الشهادات  منح  قرار جهات  ، س�عتمد  و�التا�� �استمرار. 
�المورد.  الخاصة  الجودة  إدارة  أو  الجودة  رقا�ة  أنظمة  الثقة من خالل  إظهار هذە  التص�يع، و�تم  لعمل�ة 
و�ــهدف التفت�ش فقط إ� إعطاء الطرف، الذي تت�ف جهة التفت�ش �الن�ا�ة عنه، معلومات �خصوص 

مدى مطا�قة المنتج الفع�� الذي يتم تفت�شه.
ا غ�� مطابق للمواصفات خالل ال��ارات •  عند منح شهادات ع� المنتج، إذا وجدت جهة منح الشهادات منتج�

الرقاب�ة إ� المورد أو السوق، فس�تطلب ذلك من المورد تنف�ذ إجراءات تصح�ح�ة لضمان مطا�قة جميع 
إذا ُوجد  التفت�ش،  أثناء عمل�ة  ا.  المنتجات المستق�ل�ة للمواصفات، وال يتم سحب الشهادات حينها فور�
منتج غ�� مطابق للمواصفات، ُيرفض المنتج وال يتم إصدار شهادة مطا�قة. و�ناًء ع� الظروف، قد �ضطر 

ا لمواصفة آيزو�آي إي �� 17020
�
أنواع جهات التفت�ش المعّرفة وفق

� تنفذ التفت�ش."  � "تقي�م المطا�قة — متطل�ات �شغ�ل أنواع مختلفة من الجهات ال��
ملحوظة: تتمثل المواصفة آيزو�آي إي �� 17020 ��

يتم تع��ف األنواع A وB وC ع� أساس مدى استقاللها الرس�� عن أي مصدر تأث�� محتمل. �ش�� الن�ع A إ� جهات التفت�ش الخارج�ة، 
ا مستقً� عن المنظمة األم وتقدم خدمات تفت�ش  ا محدد� � تعد جزء� � وال��

� �ش�� الن�ع B إ� جهات التفت�ش من الطرف األول أو الثا�� � ح��
��

ا من المنظمة األم وتقدم  � تعد جزء� ورة، وال�� � المحددة ول�ن غ�� المستقلة �ال��
داخل�ة فقط، و�ش�� الن�ع C إ� جهات الطرف األول والثا��

خدمات التفت�ش ل�ٍل من المنظمة األم والمنظمات األخرى.
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ا  المورد إ� اس��دال المنتج أو إصالحه أو خسارة صفقة البيع. و�ش�ل واضح، إذا تم إجراء التفت�ش داخل��
المنتجات  ع�  تطرأ  قد   � ال�� المشا�ل  لتدارك  تصح�ح�ة  إجراءات  تنف�ذ   � فيتع��ّ التص�يع،  عمل�ة  خالل 

ات ع� عمل�ة التص�يع أو الرقا�ة. المستق�ل�ة، وقد تتضمن هذە اإلجراءات تغي��
�كون •  قد  ول�ن  الجودة،  إدارة  لنظام  الشهادات  منح   17020 إي ��  آيزو�آي  المواصفة  نطاق  �غ��  ال 

�ر  ا لجهات التفت�ش من أجل فحص جوانب معينة من نظام إدارة الجودة أو أنظمة موثقة أخرى لت�� ور�� ��
� عمل�ات الفحص.

نتائج التفت�ش، ع� س��ل المثال ��
، ول�ن قد �كون •  � ا أ�شطة منح شهادات ع� الموظف�� ال �غ�� نطاق المواصفة آيزو�آي إي �� 17020 أ�ض�

� أو أثناء عمل�ات التفت�ش  � (�مف�ش�� ا لجهات التفت�ش من أجل مراعاة جوانب مؤهالت الموظف�� ور�� ��
�ر نتائج التفت�ش. الخاصة بهم) لت��

االخت�ار 6.3

متطل�ات  إزاء  للجودة،  التحت�ة  الب��ة  س�اق   �
�� وتقي�مها،  ما  سلعة  أو  منتج  لخصائص  ا  تحد�د� االخت�ار  ُ�عد 

ات  مواصفة (آيزو�آي إي �� 17000، "تقي�م المطا�قة—المفردات والم�ادئ العامة") و�مثل مخ�ج مخت��
الهندسة  من  اوح  ي�� إنه  ح�ث  هائل،  �ش�ل  االخت�ار  نطاق  و��سع  اخت�ار.  شهادة  أو  اخت�ار  تق��ر  االخت�ار 
الم��ان�ك�ة وال�ه��ائ�ة والمعدن�ة والمدن�ة والعلوم البيولوج�ة وال��م�ائ�ة إ� تكنولوج�ا األغذ�ة وتكنولوج�ا 

ها. األل�اف والعد�د من المجاالت غ��
� غا�ة التعق�د 

�ة. ف�مكن أن تكون �س�طة أو �� �ة أو غ�� تدم�� �مكن أن تكون عمل�ة االخت�ار ذات طب�عة تدم��
� هذا وذاك. وقد تتضمن أحدث التقن�ات أو الفن�ات االعت�اد�ة أو الرائدة. وع� الرغم من إجراء  اوح ما ب�� أو ت��
ك�ب. � الم�دان أو الموقع �عد عمل�ة ال�سل�م وال��

ا �� ا، إال أنه �مكن إجراؤها أ�ض� � معمٍل غال��
عمل�ات االخت�ار ��

� تحدد سالمة خدمات االخت�ار  ات ال�� �اختصار، ي�سع نطاق االخت�ار �ش�ل هائل، ول�ن هناك �عض المؤ��
� (يون�دو 2011). �غض النظر عن التعق�د أو التطور الف��

استخدامات االخت�ار 6.3.1

� عمل�ات االخت�ار  � إدراك عدم وض�ح الحدود الفاصلة ب�� ُ�ستخدم نتائج االخت�ار ألغراض عد�دة، �ما يتع��
� بناًء ع�  ا من المجال�� ا، وذلك لوجود �عض التداخل، ف�مكن وصف �عض األ�شطة �أنها ت�بع أ��

�
والتفت�ش أح�ان

: � القسم 6.2). �شمل �عض استخدامات االخت�ار ما ���
ا �� ممارسات الدولة (�ما ذكر سا�ق�

قد تقدم عمل�ة االخت�ار المعلومات ال�اف�ة للتوصل إ� اس�نتاج �خصوص مدى مطا�قة المنتج أو السلعة • 
� اآلخ��ن. �ن أو المستخدم�� للمتطل�ات المحددة من السلطات التنظ�م�ة أو المش��

ا ال يتجزأ من عمل�ة منح شهادات المنتج، �اإلضافة إ� االخت�ار المستمر •  تعد عمل�ة اخت�ار المنتج األو�� جزء�
ا (انظر القسم 6.4). للعينات المنتجة الحق�

ة الحجم شد�دة •  ا للحصول ع� الشهادات المنتجات صغ�� ا مس�ق� ط� قد �كون اخت�ار �ل منتج �مفردە ��
� الب�ئات المتفجرة.

الخطورة، مثل األجهزة الطب�ة أو المنتجات المستخدمة ��

 • �
النها�� المنتج  مطا�قة  لضمان  اإلنتاج�ة  الق�مة  أثناء سلسلة  المنتج  مراق�ة  عمل�ة  من  ا  جزء� االخت�ار  ُ�عد 

للمواصفات واس��فاءە للمواصفات.
ول�س •  القانون  و�نفاذ  طب�ة  و�شخ�صات  علم�ة  ألغراض  الب�انات  بتجميع  الشاملة  االخت�ار  عمل�ة  ُتع�� 

مطا�قة المنتج للمواصفات (ع� س��ل المثال، الق�اسات الب�ئ�ة واخت�ار عينات الدم وما إ� ذلك).

ا  االخت�ار جزء� عمل�ات  أص�حت  السوق،  طل�ات  وزادت  الفن�ة  الناح�ة  من  المصنعة  السلع  تعقدت  �لما 
شد�د األهم�ة من بروتوكوالت التجارة واتفاق�ات التجارة. ومن الناح�ة األخرى، �دعو االنتقال إ� ز�ادة ح��ة 
� �لد الم�شأ، ول�ن �مكن حدوث هذا فقط إذا وضع 

اف أ��� �عمل�ات االخت�ار الجار�ة �� حركة السلع إ� اع��
� تعمل ع� إجراء االخت�ارات. فتفت�ش المنتج أو  � كفاءة المعامل ال��

� المقام األول ��
� ثقته ��

المستخدم النها��
� �س� إ� تحق�قها. � �ل م�ان هو الغا�ة ال��

اف �� اخت�ارە أو منحه شهادة مرة واحدة والحصول ع� االع��
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تقي�م االحت�اجات 6.3.2

مجاالت  من  � �ٍل 
�� االخت�ار  معامل  من  عدد  بواسطة  االخت�ار  خدمات  ُتقّدم  المتطور،  السوق  اقتصاد   �

��
القطاع العام والخاص. وتتعرض هذە الخدمات إ� القوى السوق�ة، مثل أي خدمات أخرى، لتلب�ة احت�اجات 
 �

� االقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل، ف��
الدولة أو األسواق. ومع ذلك، فإن الحال مختلف عن ذلك ��

ات االخت�ار والحفاظ عليها ق�ل تط��ر سوق دائم  ا إ�شاء معظم مخت��
�
ط الدولة أح�ان هذە االقتصادات، �ش��

لالخت�ار. و�ناًء ع� تحل�ل الت�لفة والمنفعة، قد �كون األمر أ��� ت�لفة إذا تم إرسال عينات اخت�ار لمخت�� 
موجود خارج الدولة �دً� من إ�شاء مخت�� �الدولة.

ا  ، و�جب أن يتضمن هذا أ�ض� يتم إجراء تقي�م مناسب لالحت�اجات الحق�ق�ة للسلطات والقطاع الصنا��
 �

�� اإلقل�م�ة  ات  المخت�� أخذ   � و�تع�� �شطة.  أو  إذا �انت �امنة  وما  الدولة  ات  مخت�� لقدرات  شامً�  ا  تقي�م�
 انطالق فعالة للتخط�ط إلجراء 

َ
� مثل هذە التقي�مات نقطة

الحس�ان أينما وجدت. وتعد المعلومات المقدمة ��
� هذا المجال وتقس�م العمل. وُ�عد األمر األخ�� 

� الدولة ودور الحكومة ��
� قدرات االخت�ار ��

م��د من التط��ر ��
ات عامة  � �الهما مخت�� � الوزارات والجهات المانحة، ح�� ي���

عات الموجودة �� � � غا�ة األهم�ة للتصدي لل��
��

ور�ة. ت�بع �ً� منهما �غض النظر عن تكرار الموارد الم�لفة وغ�� ال��

ات ع�  و�نطوي هذا التكرار ع� الم��د من الت�عات السلب�ة، ح�ث س�تعرض االستدامة المال�ة للمخت��
� االزد�اد، ولن �كون مقدار 

ة الحجم �� � صغ�� ات المدر��� � المخت��
حدة للخطر، وس�ستمر مجموعة موظ��

ا لمواصلة �شغ�ل ولو مخت�� واحد �أع� كفاءة، �اإلضافة إ� العواقب الوخ�مة  � الدولة �اف��
العمل الم�ذول ��

� �ٍل من هذە المجاالت.
� ستقع عند تقد�م خدمات اخت�ار الجودة �� ال��

� والرقا�ة الب�ئ�ة 6.3.3
الم�ا��

المثال،  س��ل  للغا�ة—ع�  المحددة  اإلقامة  متطل�ات  �عض  إ�  االخت�ار  ات  مخت�� من  العد�د  تخضع 
� أما�ن االخت�ار والم�اتب لضمان  � العينات، والفصل ب��

� الوظائف لضمان عدم حدوث تلوث �� الفصل ب��
ات فقط وما إ� ذلك. �اإلضافة إ� ذلك، ت�بع معظم اخت�ارات  � المخت��

� ألوقات االخت�ار �� قضاء الموظف��
� درجة الحرارة ودرجة الرط��ة واالرتفاع و�عة االخت�ار وقوة االخت�ار 

: فتتماثل �� � المنتجات نفس القوان��
وتعاقب االخت�ار وعدد دورات االخت�ار وما إ� ذلك.

يتطلب اخت�ار الم�سوجات والبول�مرات حسب مواصفات المنظمة الدول�ة للتقي�س، ع� س��ل المثال، 
ب�ئة تكون فيها درجة الحرارة  2 ± 20 درجة مئ��ة و2 ± 65 �س�ة درجة الرط��ة. وتتمثل متطل�ات اخت�ار 
� ب�ئة تكون فيها درجة الحرارة  1 ± 23 درجة مئ��ة و2 ± 50 �س�ة 

المنتجات الورق�ة والمطاط�ة تواجدها ��
� درجة حرارة 

درجة الرط��ة. من جهة أخرى، �مكن إجراء معظم اخت�ارات الهندسة الم��ان�ك�ة وال�ه��ائ�ة ��
30–15 درجة مئ��ة و�س�ة رط��ة ال تتخ� �س�ة 70 �المئة. و�عد استمرار إمدادات ال�ه��اء (ع� مدار 
توضيح هذە   � و�تع�� المح�مة.  الب�ئ�ة  الرقا�ة  عند ص�انة  األهم�ة  غا�ة   �

�� ا  أمر� األسب�ع)  أ�ام  اليوم وطوال 
� القد�مة.

ها �عنا�ة ودقة عند بناء م�اٍن جد�دة أو عند تجد�د الم�ا�� المتطل�ات وتوف��

ال�رة  � نصف 
�� ات  المخت�� تصم�م  األح�ان عند  من  � كث�� 

�� عنها  التغافل  يتم   � ال�� األخرى  المشا�ل  من 
 �

� بناء النوافذ األساس�ة �� ق الشمس من الجنوب و�التا�� يتع�� األرض�ة الشما�� هو اتجاە النافذة: ح�ث ���
� نصف ال�رة األرض�ة 

ات. و�نعكس هذا الوضع �� ًة داخل المخت�� اتجاە الشمال ح�� ال �سطع الشمس م�ا��
 � � اتجاە الجنوب. و�تع��

النوافذ األساس�ة �� � بناء  ق الشمس من الشمال، و�التا�� يتع�� : ح�ث ��� � الجنو��
، �شأن هذە  ا من نصف ال�رة األرض�ة الشما�� � من ال�الد المانحة، عموم� � المعين�� � المعمار��� توع�ة المهندس��
� س�طرة ب�ئ�ة مستح�لة ووجود 

، مما سي�س�ب �� � االتجاە الخا��
ات �� القض�ة، و�ال س�تم بناء نوافذ المخت��

م�ل لتط��ر "مناطق خطرة".
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معدات االخت�ار والمواد االستهال��ة 6.3.4

� س�تم تطب�قها. وهذا لضمان  اء أي معدات اخت�ار اللجوء إ� اخت�ار واضح لمنهج�ة االخت�ار ال�� � ق�ل �� يتع��
 �

� جميع النوا�� ول�س فقط من ناح�ة تفض�الت موظ��
مطا�قة معدات االخت�ار لمتطل�ات منهج�ة االخت�ار ��

ات  � ظل ظروف مماثلة ت�سق مع نتائج المخت��
� أن تكون قادرة ع� تحقيق نتائج االخت�ار �� االخت�ار. و�تع��

وتوفر  الغازات  مثل جودة  االخت�ار،  تؤثر ع� عمل�ات   � ال�� االستهال��ة  المواد  المثل ع�  و�نطبق  األخرى. 
المواد ال��م�ائ�ة وما إ� ذلك.

� والص�انة لصناعة  � االقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل توفر الدعم الف��
ى األخرى �� من القضا�ا ال���

اء قطعة من معدات اخت�ار أغ� قل�ً�، مع توفر  ا ما �صبح ��
�
� هذا الصدد، أح�ان

معدات اخت�ار معينة. و��
� الدولة أو ال�لدان المجاورة.

� متوفر �� اء قطعة أرخص �دون دعم ف�� ا من �� ص�انتها،  أ��� نفع�

إمدادات ال�ه��اء 6.3.5

الث�ات  لمواصفات  الدخل،  ومتوسطة  منخفضة  االقتصادات  من  العد�د   �
�� ال�ه��اء،  إمدادات   �

�ستو�� ال 
 �

� الجهد ال�ه��ا��
� المئة من الفرق ��

� االقتصادات عال�ة الدخل، مثل �س�ة ±5 ��
ا والموجودة �� المقبولة عموم�

� المئة 
� ال�الد منخفضة ومتوسطة الدخل، �مكن أن يزداد هذا الفارق إ� �س�ة ±15 ��

ع� س��ل المثال. ف��
� إضاف�ة و�مدادات 

ت�ب�ت جهد كه��ا�� � توف�� عوامل  يتع�� ال�ه��اء. وقد  إمداد   �
يتخللها إخفاقات مستمر ��

طاقة غ�� منقطعة، و�ال فلن ير�� أداء المعدات إ� التوقعات المرجوة أو قد تصاب �التلف �س�ب تذ�ذ�ات 
. �

الت�ار ال�ه��ا��

المعايرة والمواد المرجع�ة المعتمدة 6.3.6

� هذا وجود ب��ة تحت�ة عاملة للق�اس داخل 
� تناول عمل�ة معايرة معدات االخت�ار �ش�ٍل مناسب. و�قت�� يتع��

� معايرة �عض معدات االخت�ار عن ط��ق  � دولة مجاورة. �اإلضافة إ� ذلك، يتع��
الدولة أو الوصول إ� واحدة ��

� تتوفر �استمرار فقط  ولوج�ا، القسم 4.3.4) وال�� � الوحدة 4: الم��
استخدام مواد مرجع�ة معتمدة (المذكورة ��

� ضمان توافر هذە المواد المرجع�ة المعتمدة ع� المدى الط��ل،  ا م�لفة. يتع�� من مصادر محدودة و�� دائم�
ء  �

ا ع� توافر العمالت األجن��ة النادرة للدفع مقا�ل المواد المرجع�ة المعتمدة أ��� من أي �� و�عتمد ذلك غال��
ل عمل�ات الحصول ع� التخل�ص الجمر�� للمواد المرجع�ة السامة تحد�ات إضاف�ة.

�
آخر. و�ش�

منح شهادات المنتج 6.4

� تقوم من خاللها منظمة منح الشهادات �اإلقرار �خض�ع منتج—إما  إن منح شهادات ع� المنتج �� اآلل�ة ال��
مجموعة منتجات أو إنتاج�ة مستمرة—للتفت�ش أو االخت�ار بواسطتها، وأن جميع هذە المنتجات تتطابق مع 
المطا�قة—المفردات  "تقي�م   ،17000  �� إي  (آيزو�آي  �مواصفة  ا  غال�� والمشمولة  المحددة،  المتطل�ات 
� شهادة مدعومة بواسطة عالمة منح شهادات للمنتج 

والم�ادئ العامة"). و�تمثل إقرار جهة منح الشهادات ��
، تقر جهة منح الشهادات  خ�ص لفعل ذلك. و�التا�� � �حق للمصنع إلحاقها �المنتج �عد حصوله ع� ال�� ال��

�ش�ل واضح �جودة المنتج.

جهات منح شهادات ع� المنتج والعالمات 6.4.1

� العام والخاص  � �ٍل من القطاع��
يتم تقد�م خدمات منح شهادات للمنتجات من عدة جهات منح شهادات ��

� الدول منخفضة 
� المنظم وغ�� المنظم. �� � المجال��

، وتقدم الخدمات �� � ع� �ال الصع�دين الدو�� والوط��
ا ما تقدم خدمة منح شهادة  � غال�� ومتوسطة الدخل، تكون الجهة الوطن�ة للمواصفات �� المنظمة الوح�دة ال��
للمنتج �أي مالءمة سوق�ة. وتعرف شهادات المنتج لدى الجهة الوطن�ة للمواصفات �اسم شهادات المنتج 
شهادات  منح  جهات  من  للمنتج  شهادة  منح  خدمة  تقد�م  يتم  الدخل،  مرتفعة  االقتصادات   �

و�� الوطن�ة. 
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� العد�د 
ا إ� اال�سحاب ال��� للدولة �� � القطاع الخاص أ��� من الجهات الوطن�ة للمواصفات، مما يؤدي أخ��

من الحاالت.

ة، ألن منح شهادة المنتج يتطلب  � العقود األخ��
وتطورت جهات منح شهادات المنتج متعددة الج�س�ات ��

� أ��� من 
�� � ا وموثوقة من المستهل��� � معروفة ج�د� موارد �س��ق هائلة لتصبح عالمة الشهادة ع� منتج مع��

 �
ا الحصول ع� القبول السو��

�
دولة. ع� الجانب اآلخر، يتعذر ع� عالمات الشهادة الوطن�ة ع� المنتج أح�ان

خارج �الد الم�شأ الخاصة بها.
تغ�� شهادات المنتج العد�د من أنواع المنتجات أو خصائص المنتج. وتتضمن األمثلة العاد�ة، ع� س��ل 

: المثال ال الح�، ما ���

� للمواصفات للمنتجات العامة (BSI)، الممل�ة المتحدة.• 
�طا�� عالمة �ا�ت مارك الخاصة �المعهد ال��

عالمة مكتب جنوب أف��ق�ا للمواصفات للمنتجات العامة (SABS)، جنوب أف��ق�ا.• 
عالمة Sicherheit Geprü�e (GS �مع�� "اخت�ار السالمة") لسالمة المنتج، ألمان�ا.• 
ون�ة •  ون�ة وتقن�ات المعلومات (VDE) للمعدات اإلل��� عالمة را�طة الهندسة ال�ه��ائ�ة والتقن�ات اإلل���

وال�ه��ائ�ة، ألمان�ا.
� لسالمة المنتج (UL)، الوال�ات المتحدة.•  عالمة معامل التأم��
� (ASME) ألوع�ة الضغط، الوال�ات المتحدة.•  � الم��ان�كي�� عالمة الجمع�ة األم��ك�ة للمهندس��
عالمة جمع�ة المواصفات ال�ند�ة للمنتجات العامة (CSA)، كندا.• 
المواد •  أي "تفت�ش   KEMA)  Keuring van Elektrotechnische Materialen te Arnhem عالمة

� آرنم") للمعدات ال�ه��ائ�ة، هولندا.
ال�ه��ائ�ة الفن�ة ��

عالمة AGMARK للمنتجات الزراع�ة، الهند.• 

� مالحظة أن عالمة �� أي "المطا�قة األورو��ة" واسعة االن�شار ل�ست عالمة الشهادة ع� منتج  يتع��
1. � نها جهاز تنظ��� لالتحاد األورو��

�
ول�

مخططات التقي�م ومنح شهادات المنتج وعمل�اته 6.4.2

ا تقي�م المنتج، سواء تم أخذ العينات من المصنع أم من الدفعة  س�تضمن عمل�ة منح الشهادات للمنتج دائم�
ا لعمل�ات التص�يع �صورة م�دئ�ة أو ع� أساس مستمر، أو �س�ند فقط إ�  أو من السوق. وقد تتضمن تدق�ق�
 9001 الجودة مثل آيزو  إدارة  الدول�ة لنظم  المواصفات  ا مطا�قة  لزام� � السوق. وقد �كون 

المراق�ة �� اخت�ار 
تحد�د ضوا�ط  يتم  قد  أو  الحاسمة،  التح�م  ونقاط  الخطر  تحل�ل  أو  الجودة—المتطل�ات")  إدارة  ("أنظمة 
ا للمنتج من جهة منح الشهادات.2 �مجرد إث�ات مطا�قة المنتج للمواصفات، من المحتمل أن  تص�يع تحد�د�
خ�ص إلرفاق عالمة الشهادة ع� المنتج ذي الصلة، أو ع� العبوة أو ع�  �كون المصنع قد حصل ع� ال��

، إث�ات المطا�قة للمواصفة و�قرار جهة منح الشهادات. �ليهما. و�التا��

 ،(6.2 (الجدول  إي �� 17067  آيزو�آي  مواصفة   �
�� المتعددة  المنتج  شهادات  منح  ٌتعّرف مخططات 

� الش�ل 6.2.
ا �� وُتوضح العمل�ة ب�ان��
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الوصفن�ع الخطة

عينة واحدة أو أ��� خاضعة أل�شطة التحد�د. يتم إصدار شهادة مطا�قة للمنتج، وال �خضع اإلنتاج الالحق للتغط�ة.1a. ن�ع الشهادة
1b. منح شهادة  

     الدفعة
حّدد عينة نموذج�ة من دفعة المنتجات وتخضع أل�شطة التحد�د. 

ُ
ت

منح الشهادة للدفعة �أ�ملها.
ُ
إذا �انت الن��جة إ�جاب�ة، ت

رصد السوق . 1
المفت�ح

تؤخذ العّينات الدور�ة للمنتج من السوق وتخضع أل�شطة التحد�د، و�عدها يتم منح شهادة المنتج. �حدد المخطط 
عد جوه��ة. قد تكون اإلجراءات التصح�ح�ة 

ُ
المطا�قة المستمرة ع�� قنوات التوز�ــــع، ول�ن الموارد المطل��ة ت

� حالة عدم مطا�قة المواصفات محدودة.
الفعالة ��

اخت�ار المنتج . 2
�المصنع

تؤخذ العّينات الدور�ة للمنتج من نقطة اإلنتاج وتخضع أل�شطة التحد�د، و�عدها يتم منح شهادة المنتج. قد 
ا لعمل�ة اإلنتاج. إن تأث�� قنوات التوز�ــــع غ�� معروف، ول�ن قد يتم تحد�د  ا دور�� تتضمن عمل�ات الرصد تقي�م�

المنتجات غ�� المطا�قة للمواصفات ق�ل التوز�ــــع.
اخت�ار المنتج . 3

�المصنع 
ومن السوق

تؤخذ العّينات الدور�ة للمنتج من نقطة اإلنتاج أو من السوق، أو من �ليهما وتخضع أل�شطة التحد�د، و�عدها يتم 
ا لعمل�ة اإلنتاج. و�تم تقد�م معلومات �خصوص تأث�� قنوات  ا دور�� منح شهادة المنتج. تتضمن عمل�ات الرصد تقي�م�

التوز�ــــع ع� جودة المنتجات، �ما تتوفر آل�ة ق�ل �س��ق المنتجات لتحد�د حاالت عدم المطا�قة. وقد يتم �ذل 
� لم تتأثر �عمل�ات التوز�ــــع. ضعف الجهود ع� المنتجات ال��

اخت�ار المنتج . 4
وضمان 
الجودة

، يتم أخذ عينات من نقطة اإلنتاج أو من السوق، أو من  � وضع نظاٍم إلدارة الجودة. �عد عمل�ة االخت�ار األو�� يتع��
�ليهما وتخضع أل�شطة التحد�د. تتضمن عمل�ات الرصد تقي�ُما دوري لعمل�ة اإلنتاج ونظام إدارة الجودة. �عتمد 

� الرصد ع� تع��ف المخطط وع� الظروف.
مدى استخدام العنا� األر�عة ��

الخدمات . 5
والعمل�ات

، ومدى استجا�ة اإلدارة وما إ� ذلك)  � ترا�� أ�شطة التحد�د السلع غ�� الملموسة (مثل جودة الخدمة، والتأخ�� الزم��
� دعم جودة الخدمة (مثل نظافة المرك�ات، ومراق�ة العمل�ات وما إ� ذلك). تتضمن عمل�ة 

والسلع الملموسة ��
الرصد تقي�مات دور�ة ل�ٍل من نظام اإلدارة وجودة الخدمة أو العمل�ة.

ملحوظة: إن مواصفة آيزو�آي إي �� 17067 �� "تقي�م المطا�قة—أساس�ات منح شهادات للمنتج و�رشادات مخططات منح شهادات للمنتج" (آيزو وآي إي �� 2013).

الجدول 6.2 مخططات منح شهادة للمنتج (آيزو�آي إي �� 17067)

� حالة معينة ع� الظروف 
تعتمد معرفة أي ن�ع من أنواع مخططات منح الشهادات هو األ��� مالءمة ��

وأسلوب عمل جهة منح الشهادات ومدى تطور القطاع الصنا�� وعوامل أخرى؛ إذ ال يوجد قواعد قطع�ة 
لذلك. إن الن�ع 1 (تفت�ش الدفعة) والن�ع 6 (الخدمات) مذكور بوض�ح. و��شا�ه النوعان 4 و5، ح�ث يؤخذ 
� يتطلب  � ح��

� الن�ع 4، �خضع اإلنتاج لمراق�ة العمل�ات، ��
�� . � � �ال النوع��

� االعت�ار �� الُمنتج وعمل�ة اإلنتاج �ع��
� ال  ة والمتوسطة ال�� �ات الصغ�� � ال��

ا ��
�
الن�ع 5 نظام إدارة �امً� يتضمن مراق�ة عمل�ات. ُ�ستخدم الن�ع 4 أح�ان

ا. � القطاعات األ��� تطور�
� ُ�ستخدم الن�ع 5 �� � ح��

تملك موارد إل�شاء نظام إدارة جودة، ��
ا)،  ��ي �عض شهادات المخططات، �اس�ثناء 1a أو 1b، لمدة محدودة (من سنة إ� ثالث سنوات غال��
ا، �دً� من إجراء عمل�ات تدقيق ع� المراق�ة، ثم تعمل  وُتجري �عدها جهة منح الشهادات مراجعة أ��� تعمق�
ة زمن�ة محددة، فمادامت المنظمة لها شهادة  ع� إعادة إصدار الشهادة. ال تملك �عض المخططات األخرى ف��
وتقوم �دفع رسوم التقي�م السن��ة وال تقوم عمل�ات تدقيق المراق�ة برصد أي حاالت عدم مطا�قة جس�مة لم 

ا، فستظل الشهادة سار�ة. يتم التعامل معها فور�

� أن تغ�� المدفوعات اخت�ار المنتج  ورة دفع المصنع مقا�ل عمل�ة منح الشهادات. يتع�� ومن الواضح ��
الرصد ع�  تدقيق  وعمل�ات  األول�ة  التدقيق  وعمل�ات  خ�ص)،  ال�� �عد  المراق�ة  واخت�ارات  األو��  (االخت�ار 
التدقيق  عمل�ات  أثناء  عليها  العثور  تم   � ال�� المطا�قة  عدم  حاالت  وض�ح  مدى  ومراجعة  التص�يع،  عمل�ة 
ا �حجم  خ�ص موحدة، ول�نها ترت�ط �درجة أ��� عموم� خ�ص السن��ة. قد تكون رسوم ال�� واالخت�ار ورسوم ال��
 �

اوح ت�ال�ف منح شهادة المنتج �� نتجت �عالمة التدقيق ع� المنتج. وت��
�
� أ اإلنتاج—وهو عدد الوحدات ال��

حدود 2.5–0.5 �المئة من ت�ال�ف اإلنتاج.

ق�مة شهادات المنتج 6.4.3

للمنتجات  اط  عدة �اش�� لسنوات   ، � الوط�� المنتج  شهادات  عالمات  ا  المنتج، خصوص� شهادات  اسُتخدمت 
ا  � السوق �صورة قانون�ة. �ان هذا النهج ج�د�

� ق�ل أن تتمكن من أن توضع �� � نطاق التنظ�م الف��
الواقعة ��

عندما   ، العال�� االقتصاد   �
��  

�
مناس�ا �عد  لم  النهج  ول�ّن هذا  الدولة،   �

�� فقط  ُتصنع  المنتجات  عندما �انت 
 تجار�ة تقي�د�ة غ�� مطا�قة لم�ادئ اتفاق�ة 

ً
ة ع�� الحدود. و�عّد اآلن ممارسة ُتنقل المنتجات والخدمات ال�ب��

منظمة التجارة العالم�ة حول الحواجز الفن�ة أمام التجارة.
، تتعرض العد�د من ال�الد للضغط لتغي�� نظام منح شهادة للمنتج اإلج�اري من أجل أغراض تنظ�م�ة  و�التا��

ا. � أ��� تطور� إ� نهج تنظ��� تق��
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الش�ل 6.2
تخط�ط لعمل�ة منح شهادة للمنتج

تقد�م المورد لطلب 
حصول ع� شهادة

إجراء جهة منح الشهادات 
للمراجعة ال�اف�ة

اإلجراءات التصح�ح�ة 
ونظام تحققها

� الموقع
ام �� � اخت�ار النماذج األول�ة رقا�ة ال��

من المنتجات

الشهادة

اإلجراءات التصح�ح�ة
ونظام تحققها

اس�ئناف صالح�ة 
الشهادة أو تجد�دها

� الموقع
اخت�ار المنتج من رقا�ات رصد ��

اإلنتاج

� إلعادة االستخدام.
؛ ومطلوب إذن إضا�� . م�س�خ ب�ذن من مركز التجارة الدو�� المصدر: مقت�س من مركز التجارة الدو�� 2011. ©مركز التجارة الدو��

� هذە ال�الد �س�ب تولد معظم دخلها من ممارسات منح 
ا للجهات الوطن�ة للمواصفات �� ا حق�ق�� ، القسم 7.5). ول�ّن هذا أصبح عائق� � (انظر الوحدة 7: التنظ�م الف��

الشهادات للمنتجات اإللزام�ة تلك، وسيؤدي تغي�� النظام إ� �شك�ل �عض الضغوط الجد�ة ع� نماذجها التجار�ة.

� ومتعدد الج�س�ات، �غض النظر عن الت�ال�ف  وظلت شهادات المنتج موضوع�ة ��ال الصع�دين الوط��
المرت�طة بها، وذلك لألس�اب التال�ة:

 • � � بناء سمعته، أو توسيع نطاق حصته السوق�ة، أو الوصول إ� األسواق الجد�دة، أو تحس��
يرغب الُمصنع ��

و�ــــج لمنتجات جد�دة عن ط��ق تع��ز الم�انة الموثوقة لعالمة شهادة منتج معينة  القدرة التنافس�ة، أو ال��
� السوق المستهدف.

��
أو •  العموم�ة  �ات  المش�� منظمة  أو  الُمصنع  أو  الجملة  تاجر  أو  الفرد  المثال،  س��ل  (ع�  ي  المش�� يرغب 

اؤە ومدى مطا�قته  � امتالك ضمان مستقل ع� جودة المنتج الذي تم ��
المستورد أو المورد أو المستخدم) ��

للمواصفات المعروفة.
� �عض الدول، تعد عالمات منح الشهادات ع� المنتج، ح�� و�ن �انت غ�� إلزام�ة، دل�ً� ع� مطا�قة • 
��

� يرخص المنتج  � الالئحة الفن�ة والمواصفة ال�� المنتج للمتطل�ات التنظ�م�ة الفن�ة طالما �ان هناك ت�افؤ ب��
ون�ة �كندا)، وعالمة الجمع�ة األم��ك�ة  ا لها. وتعد عالمة جمع�ة المواصفات ال�ند�ة (للمنتجات اإلل��� وفق�
للمواصفات   �

�طا�� ال�� المعهد  وعالمة  المتحدة)،  الوال�ات   �
�� الضغط  (ألوع�ة   � الم��ان�كي��  � للمهندس��

ان�ا)  � ان�ا للمواصفات (للمواصفات اإللزام�ة بت�� � (ألسطوانات الغاز النف�� المسال �الهند)، وعالمة مكتب ت��
من األمثلة النموذج�ة (يون�دو 2011).

منح شهادات إدارة األنظمة 6.5

� المورد وآل�اته، ح�ث تقر جهة منح الشهادات 
تتمحور عمل�ة منح شهادات أنظمة اإلدارة حول بناء الثقة ��

ع� أن نظام إدارة المصنع أو الُمنِتج أو المورد أو مقدم الخدمة تم تقي�مه بواسطتها، وأن نظام اإلدارة يتطابق 
ا �مواصفة (آيزو�آي إي �� 17000، "تقي�م المطا�قة—المفردات  مع المتطل�ات المحددة، والمشمولة غال��
كة الُمصدق عليها  ا من مادة �مكن لل�� � ش�ل شهادة، مدعومة غال��

� إقرار جهة المنح ��
والم�ادئ العامة")3 �أ��

ا �ش�ل واضح بنظام إدارة المورد. ومن ثم يتم اعتماد جهة  ، تقر جهة المنح أ�ض� � ال�س��ق. و�التا��
استخدامها ��

منح الشهادات، و�ذلك تكتمل "سلسة الثقة" (ش�ل 6.3).
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� المورد والمستهلك (ح�ث إّن الن��جة  وري منح شهادات ع� المنتج من أجل العالقة ب�� ب�نما �عد من ال��
� الم�شآت التجار�ة، ح�ث تحدد مواصفة   ب��

ً
تحدد جودة المنتج)، تعد عمل�ة منح شهادات نظام اإلدارة مش�لة

اء أخرى. �ش�� منح الشهادات ع� أنظمة اإلدارة إ� قدرة المورد ع� تقد�م  � العقود أو أي اتفاق�ات ��
المنتج ��

امات التعاقد�ة �ش�ٍل متواصل، ول�نه ال �عمل ع� تقي�م جودة المنتج  � المنتجات أو الخدمات الممتثلة لالل��
� إرفاق شعار شهادة نظام اإلدارة �المنتج ألنه ال �دل ع� مطا�قة 

، ال ي���� أو تقد�م أي مطال�ات �شأنه. و�التا��
المنتج للمواصفات.

الش�ل 6.3
ا لمواصفة آيزو 9001

�
”سلسلة الثقة“ لشهادات النظام وفق

آيزو��اسكو
آيزو�آي إي �� 17011

+ صالح�ة منتدى االعتماد 
الدو�� والوثائق التوجيه�ة

آيزو��اسكو
آيزو�آي إي �� 17021-1
+ صالح�ة منتدى االعتماد 
الدو�� والوثائق التوجيه�ة

TC/آيزو
آيزو 9001

المواصفة الوطن�ة
جمة عند االقتضاء) (ال��

اف متعددة  اتفاق�ة االع��
األطراف لدى منتدى 

االعتماد الدو��

جهة االعتماد

جهة منح الشهادات

المنظمة الموردة

المستهل�ون

الثقة

الثقة

الثقة

الثقة

المصدر: مقت�س من يون�دو 2011. ©منظمة األمم المتحدة للتنم�ة الصناع�ة (UNIDO). م�س�خ ب�ذن من منظمة األمم المتحدة للتنم�ة الصناع�ة؛ ومطلوب 
� إلعادة االستخدام.

إذن إضا��
، آيزو��اسكو = لجنة المنظمة الدول�ة للتقي�س لتقي�م المطا�قة، آيزو/TC 176 = اللجنة الفن�ة للمنظمة الدول�ة للتقي�س  ملحوظة:IAF  = منتدى االعتماد الدو��

176 (إدارة الجودة وضمان الجودة)، آيزو 9001 = "أنظمة إدارة الجودة—المتطل�ات"، آيزو�آي إي �� 17011 = "تقي�م المطا�قة—متطل�ات جهات االعتماد 
� تعمل ع� تقد�م خدمات الرقا�ة ومنح  � تعمل ع� اعتماد جهات تقي�م المطا�قة"، آيزو�آي إي �� 1-17021 = "تقي�م المطا�قة—متطل�ات الجهات ال�� ال��

شهادة أنظمة اإلدارة."

مواصفات أنظمة اإلدارة 6.5.1

الجودة— إدارة  9001 ("أنظمة  �س�ند مخططات منح شهادات نظام اإلدارة األ��� شهرة إ� مواصفة آيزو 
� أواخر الثمان�نات من القرن 

� أنحاء العالم منذ تقد�مها ��
المتطل�ات")، ح�ث صدرت أ��� من مليون شهادة ��

� منح شهادات 
ا�د من المواصفات الخاصة �� � ا المواصفات الدول�ة األخرى وعدد م�� �ن. ُ�ستخدم أ�ض� الع��

� قطاعات محددة من االقتصاد، وال�عض اآلخر ي�سم 
أنظمة اإلدارة (الجدول 6.3). ي�سم �عضها �األهم�ة ��

�طب�عة أ��� عموم�ة.
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الجدول 6.3 مخططات منح شهادات أنظمة اإلدارة المحددة

المواصفةالقطاعالمستوى
آيزو 9001:2015الشاملمواصفات دول�ة

� آيزو 14001:2015البي��

تحل�ل الخطر ونقاط التح�م الحاسمةسالمة الغذاء
آيزو 22000:2005

27001:2013أمن المعلومات آيزو�آي إي ��
آيزو�آي إي �� 1:2011-20000خدمات إدارة تكنولوج�ا المعلومات

� آيزو 13485:2016الط��
آيزو 28000:2007أمن سلسلة التور�د

ول والغاز الطب��� آيزو�TS 29001:2010الب��
آيزو 50001:2011الطاقة

مواصفة الفضاء الجوي 9100الفضاءمواصفات قطاع خاص
فرقة العمل الدول�ة للس�ارات a16949:2016الس�ارات

سالمة الغذاء وال�س�نة
 �

�طا�� اتحاد التجزئة ال��
ممارسات الزراعة الج�دة العالم�ة 
شهادة نظام سالمة الغذاء 22000

مواصفة الفضاء الجوي 8000 المسؤول�ة المجتمع�ة
التجارة العادلة

االتصاالت 9000االتصاالت
سلسلة تقي�م الصحة والسالمة المهن�ة 18000الصحة والسالمة المهن�ة

� التأث�� البي��
 � � لالتحاد األورو�� التوس�م البي��

مجلس رعا�ة الغا�ات 
اء اف ال�حري النقطة الخ�� مجلس اإل��

� الخاص 
و�� � الموقع اإلل���

� ُتذكر التفاص�ل المتعلقة �المواصفات الخاصة �� � ح��
� هذە الوحدة، ��

� قسم المراجع ��
ملحوظة: يتم �د المواصفات الدول�ة ��

�جهات منح الشهادات ذات الصلة.AS  = مواصفة الفضاء الجوي، 
، FSSC = شهادة نظام سالمة الغذاء،  .GLOBAL G.A.P= ممارسات الزراعة الج�دة العالم�ة، HACCP = تحل�ل الخطر ونقاط التح�م  � EU = االتحاد األورو��

الحاسمة، IEC = اللجنة ال�هروفن�ة الدول�ة، ISO = المنظمة الدول�ة للتقي�س، IT = تكنولوج�ا المعلومات، OHSAS = سلسلة تقي�م الصحة والسالمة المهن�ة، 
SA = المساءلة االجتماع�ة، TL = االتصاالت.

ها المنظمة الدول�ة للتقي�س، و�نما فرقة العمل الدول�ة للس�ارات.   � لم تعد ت��� ا لمواصفة آيزو/TS 16949 السا�قة ال�� أ) تعد مواصفة IATF 16949 تنق�ح�
� فر�سا وألمان�ا و��طال�ا والممل�ة المتحدة والوال�ات المتحدة) تتو� مسؤول�ة إدارة مخطط منح 

اف�ة (�� أ�شأت فرقة العمل الدول�ة للس�ارات 5 م�اتب إ��
الشهادات.

� غا�ة الوض�ح، ح�ث يتم �شغ�ل مخطط منح شهادات واحد ع� نظام اإلدارة 
ت�دو معظم المواصفات ��

� قطاع 
� أنحاء العالم من العد�د من جهات منح الشهادات. وتقع �عض الحاالت االس�ثنائ�ة �صورة أساس�ة ��

��
الغذاء وال�س�نة، ح�ث ُ�ستخدم عدد من المواصفات. �انت مواصفة تحل�ل المخاطر ونقاط التح�م الحرجة 
 � � �عض األسواق مثل سوق االتحاد األورو��

ا �� ا تنظ�م�� �� المواصفة األصل�ة المستخدمة، وأص�حت متطل��
� جهة الدستور 

نت م�ادئ تحل�ل الخطر ونقاط التح�م الحاسمة �� وكندا وجنوب أف��ق�ا والوال�ات المتحدة. دوِّ
� العد�د من الدول ("جهة الدستور 

، واعُتمدت التوص�ات الدول�ة �مواصفة دول�ة ألغراض تنظ�م�ة �� �
الغذا��

ا  � � قواعد الممارسة المو� بها 1:1969—الم�ادئ العامة للصحة الغذائ�ة"). وترد هذە الم�ادئ أ�ض�
الغذا��

� سلسلة 
�� �أي منظمة  الخاصة  الغذاء—المتطل�ات  إدارة سالمة  ("نظم   22000 آيزو  الدول�ة  المواصفة   �

��
الغذاء."

� أورو�ا والممل�ة المتحدة إصدارات موّسعة من مواصفات سالمة الغذاء مثل 
طورت منظمات التجزئة ��

�ش�ت هذە 
�
. وقد أ � الخاصة، ع� التوا��

�طا�� ممارسات الزراعة الج�دة العالم�ة ومواصفات مجلس التجزئة ال��
� الحصول ع� الم��د من المتطل�ات المحددة أ��� من توجيهات 

المواصفات �س�ب رغ�ة منظمات التجزئة ��
ا  ر االن�شار سل��

ّ
، فقد أث � � المواصفت�� � لمنح شهادات ع� نزاهة مورديهم. و�وجد أ��� من هات�� االتحاد األورو��

األساس�ة  التجزئة  منظمات  من  لعدد  التنف�ذيون  المدراء  قدم   ، و�التا�� والمعامالت.  المطا�قة  ت�ال�ف  ع� 
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م�ادرة  إجراء  تم  وعل�ه  الغذاء،  نظام سالمة  منح شهادة  عند  موحد  نهج  للحصول ع�  مناشدات  أورو�ا   �
��

نها تعمل ع� إ�شاء مواصفات 
�
سالمة الغذاء العالم�ة. ال تمنُح م�ادرة سالمة الغذاء العالم�ة الشهادات، ول�

ُف �ه من م�ادرة سالمة  لمخططات منح شهادات ع� سالمة الغذاء المتعددة، وذلك لتحد�د أي منها سُ�ع��
. الغذاء العالم�ة ومنظمات التجزئة األورو��ة، و�التا�� تخف�ض الشهادات المتعددة ع� مورديهم �ش�ل جما��

� النها�ة، تعمل �عض المواصفات الخاصة ع� تط��ر المواصفات الدول�ة. ع� س��ل المثال، مواصفة 
و��

� طّورتها المساءلة االجتماع�ة الدول�ة عام  SA8000 ("المساءلة االجتماع�ة 8000: المواصفة الدول�ة") ال��
ا  ملحق� للتقي�س  الدول�ة  المنظمة  وأ�شأت  الشهادات.  منح  ألغراض  واسع  نطاٍق  ع�  واستخدمت   ،1997
� عام 2010 

لمواصفة SA 8000 وأصدرت مواصفة آيزو 26000 ("التوج�ه �شأن المسؤول�ة االجتماع�ة") ��
آيزو  ت�ت�� مواصفة  الرغم من ذلك، ال  � استخدامه. وع� 

لل�دء �� العالم  أنحاء   �
الق�ام �حملة مكثفة �� �عد 

� استخدامها ألغراض منح الشهادات ح�ث إنها ل�ست سوى 
26000 إ� ن�ع مواصفات نظام اإلدارة، وال ي����

� هذا 
، تظل مواصفة SA 8000 واحدة من مواصفات منح شهادات أنظمة اإلدارة �� وث�قة توجيه�ة. و�التا��

الصدد.
� سلسلة مواصفات OHSAS 18000 ("إدارة الصحة والسالمة المهن�ة")، 

وُ�توقع حدوث تط��ر مشا�ه ��
� للمواصفات الذي أ��� 

�طا�� � طّورتها عام 1999 مجموعة من الجهات الوطن�ة للمواصفات، مع المعهد ال�� وال��
ع� السكرتار�ة �مواصفة خاصة �عد عدم اتفاق أعضاء المنظمة الدول�ة للتقي�س ع� تط��ر مواصفة دول�ة 
 �

للصحة والسالمة المهن�ة. وأدى نجاح سلسلة مواصفات OHSAS 18000، �مواصفة نظام إدارة ُمستخدم ��
� م�ان العمل، إ� موافقة 

� أنحاء العالم �خصوص السالمة ��
منح الشهادات، فضً� عن المخاوف المتنام�ة ��

أعضاء المنظمة الدول�ة للتقي�س ع� إ�شاء مواصفة آيزو 45001 ("أنظمة إدارة الصحة والسالمة المهن�ة—
� عام 2018. اس��دل مواصفة آيزو 45001 سلسلة OHSAS 18000، وُمنحت 

متطل�ات استخدام الدل�ل") ��
ام �مواصفة آيزو 45001  � �ات المصدق عليها �موجب مواصفة OHSAS 18001 مدة ثالث سنوات لالل�� ال��

الجد�دة.

عمل�ة منح الشهادات 6.5.2

كة ما إ� درجة  � ت��عها جهات منح الشهادات من أجل منح شهادات ع� �� تم مواءمة النهج والعمل�ات ال��
� مواصفة آيزو�آي إي �� 1-17021 ("تقي�م المطا�قة—

ة، �ما أنها ت�بع بوجه عام النظام �ما تم تع��فه �� كب��
الت�اينات  �عض  تحدث  قد  عليها").  شهادات  ومنح  اإلدارة  نظم  رقا�ة  لخدمات  المقدمة  الجهات  متطل�ات 
. تتكون  الطف�فة عند استخدام مواصفات أخرى العتماد جهة منح الشهادات، ول�ن تظل األساس�ات �ما ��

العمل�ة من الخطوات التال�ة (الش�ل 6.4):

كة وعمل�اتها إ� جهة منح •  الطلب: �جب اس�فاء نماذج الطلب وتقد�م المعلومات المحددة �خصوص ال��
� قائد ف��ق من أجل التدقيق. الشهادات ح�� يتم تحد�د نطاق منح الشهادات وتعي��

تدقيق المرحلة األو�: تقّ�م جهة منح الشهادات توثيق نظام إدارة الجودة لمقدم الطلب وذلك لتحد�د ما • 
� االنتقال إ� المرحلة الثان�ة (التدقيق) أم ال. إذا �ان يتع��

منح •  نطاق  حسب  ع�  اء  والخ��  � المدقق�� من  ف��ق  بتجميع  الف��ق  قائد  �قوم  الثان�ة:  المرحلة  تدقيق 
� المواقع و�قوم 

الشهادات ومدى تعق�د العمل�ة وحجمها. �قّ�م الف��ق تطبيق نظام إدارة الجودة وفعاليته ��
� �عد معالجة حاالت عدم المطا�قة.

بتحض�� تق��ر نها��

ا عن ف��ق التدقيق ع� تنقيح تق��ر •  منح الشهادات: �عمل األشخاص الم�ح لهم أو لجنة مستقلة تمام�
التدقيق واتخاذ قرار �شأن ما إذا س�تم منح شهادات أم ال. يتم إصدار شهادة إ� مقدم الطلب إذا �ان القرار 

ا. إ�جاب��
ات محددة •  � ف��

ة عمل�ات تدقيق الرصد �� تدقيق ومتا�عة: �عد منح الشهادات، تقوم الجهة المانحة �م�ا��
المصدق عليها  كة  المستمرة لل�� المطا�قة  � من أجل تحد�د  ا عادة، وذلك لمدة س�ت�� � سن��� أو مرت�� مرة 

للمتطل�ات المذكورة. ول�ست عمل�ات تدقيق الرصد شاملة كتدقيق المرحلة الثان�ة.
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ة تدقيق تجد�د مماثل •  � السنة الثالثة �عد منح الشهادة، تقوم جهة منح الشهادات �م�ا��
تدقيق التجد�د: ��

لمرحلة الرقا�ة الثان�ة وذلك لتجد�د الشهادة لثالث سنوات أخرى، ومن ثم إعادة ال�رة مرة أخرى.

� الخاص �جهة منح 
و�� �ات المصدق عليها ونطاق منحها شهادات ع� الموقع اإلل��� يتم ��� تفاص�ل ال��

� نها�ة األمر، 
� معالجة حاالت عدم المطا�قة المحددة إ� سحب الشهادات ��

الشهادات. قد يؤدي اإلخفاق ��
ا سحب الشهادات. � هذە الحالة يتم أ�ض�

� ط��ق منح الشهادات، و��
كة عدم االستمرار �� أو قد تقرر ال��

الش�ل 6.4
تخط�ط لعمل�ة منح شهادات النظام

� إلعادة استخدامها.
. مستخدمة �موجب إذن، و�جب الحصول ع� إذن إضا�� المصدر: مقت�س من مركز التجارة الدو�� 2010. ©مركز التجارة الدو��

ق�مة شهادة نظام اإلدارة 6.5.3

�ستهلك منح الشهادات ع� أنظمة اإلدارة ال�ث�� من الموارد لتنف�ذە والحفاظ عل�ه، إ� جانب ت�ال�ف الشهادة. 
ة والمتوسطة �ش�ل متكرر للحصول ع� الشهادة أوً� ومن  �ات الصغ�� وع� وجه الخصوص، ��افح قطاع ال��
 � �ات ال�� ا لل�� � لق�مة منح الشهادة لنظام اإلدارة أن تكون تصور أعمال واضح�

، ي���� ثم الحفاظ عليها. و�التا��
� هذا الصدد:

� مراعاة عدد من العوامل �� �س� إ� الحصول عل�ه. وعل�ه، يتع��

ا •  دخول السوق. ُ�عت�� منح الشهادة لنظام اإلدارة كحد أد�� للمتطل�ات الالزمة لدخول أسواق معينة. فغال��
ا لمواصفة آيزو 9001  ة التجارة. ال تضمن الشهادة ط�ق� ما تفتح مواصفة شهادة آيزو 9001 األبواب لم�ا��
أ��� صع��ة  �أوقات  �ات  ال�� تمر  �دونها قد  األعمال، ول�ن  الجودة—المتطل�ات") وجود  إدارة  ("أنظمة 
 � � األسواق ال��

ا �� � �قدرتهم ع� تقد�م منتجات عال�ة الجودة �استمرار، وخصوص� إلقناع ال��ائن المحتمل��
�ات �شهرة فيها. ال تتمتع هذە ال��

مراجعة نموذج الطلب

تقد�م المورد لنموذج الطلب 
من أجل منح الشهادات

اإلجراءات التصح�ح�ة ونظام تحققها

اإلجراءات التصح�ح�ة ونظام تحققها

المرحلة األو� التدقيق

المرحلة الثان�ة التدقيق

الشهادة

تجد�د الشهادة

تدقيق الرصد 
� الموقع (السنة األو�)

��

تدقيق الرصد 
� الموقع (السنة الثان�ة)

��

تدقيق تجد�د الشهادات 
� الموقع (السنة الثالثة)

��

اإلجراءات التصح�ح�ة ونظام تحققها

اإلجراءات التصح�ح�ة ونظام تحققها

اإلجراءات التصح�ح�ة ونظام تحققها
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ط •  ُ�ش�� ح�ث   ، التنظ��� المجال  داخل  ط��قها  اإلدارة  أنظمة  ع�  الشهادات  وجدت  لألنظمة.  االمتثال 
أخرى  ومواصفات  الحاسمة  التح�م  ونقاط  الخطر  تحل�ل  ومواصفات   9001 آيزو  لمواصفة  االمتثال 
� تؤثر ع� صحة وسالمة  � ضمان سالمة المنتجات ال��

�ش�ل متكرر من السلطات التنظ�م�ة للمساعدة ��
األشخاص والب�ئة والحيوانات والن�اتات �الدولة.

 • �
� التنافس ��

� ترغب �� �ات ال�� ور�ة لل�� ة التنافس�ة. تعد �عض شهادات نظم إدارة القطاع الخاص �� � الم��
األسواق المتطورة. مثل:  

  أو ممارسات �
�طا�� ، ح�ث تعد تراخ�ص مجلس التجزئة ال�� � قطاعات الغذاء وال�س�نة �االتحاد األورو��

� عقد صفقات 
كة �� الزراعة الج�دة العالم�ة أو شهادة نظام سالمة الغذاء 22000 حتم�ة إذا رغ�ت ال��

ة. تجار�ة مع منظمات التجزئة ال�ب��
  ا لتور�د المكونات ا أساس�� ط� �� IATF 16949 قطاع صناعة الس�ارات، ح�ث �عد منح شهادة مواصفة

ة. �ات صناعة الس�ارات ال�ب�� إ� ��
  منح شهادة المواصفات االجتماع�ة واالقتصاد�ة، مثل مجلس رعا�ة الغا�ات والتجارة العادلة ومواصفات

� تحتوي ع� أ�شطة استهال��ة عال�ة المستوى. � ال�الد ال��
أخرى ��

. �ساعد تنف�ذ نظام رس�� إلدارة الجودة المنظمات ع� ت�سيق إنتاجها، وتقل�ل حاالت •  � محفزات التحس��
ا وخفض ت�ال�ف التفت�ش. وتعد الشهادة من 

�
� المنتجات، وجعل جودة المنتج أ��� ا�ساق

عدم المطا�قة ��
ا ع� تنف�ذ مثل هذە األنظمة. ا رسم��

�
الم�اسب اإلضاف�ة، بوصفها برهان

آثار تقي�م المطا�قة 6.6

داد هذا التأث�� �لما تعقدت التكنولوج�ا وأصبح المستهل�ون  � إن تأث�� تقي�م المطا�قة ع� التجارة هائل، وس��
ط الدمج  � العد�د من ال�الد �ش��

أ��� فطنة. عالوة ع� ذلك، فإّن ز�ادة سالسل الق�مة التص��ع�ة العالم�ة ��
ا لمطا�قة المواصفات. ا مستمر� � المنتجات النهائ�ة. و�تطلب ذلك إث�ات�

كي�ات الفرع�ة �� السلس للمكونات وال��

� تواجه أعمال التصدير 6.6.1
تحد�ات ضمان المطا�قة ال��

عن  النقاب  كة  ��  11,500 من  أ���  ع�  دولة   23  �
��  ّ الدو�� التجارة  مركز  أجراە  حد�ث  استقصاء  كشف 

� االقتصادات 
�ات األصغر �� � األسواق المتطورة الذي �قع ع� ال��

التأث�� العظ�م لمتطل�ات تقي�م المطا�قة ��
النتائج  �عض  و�ش��   .(2015 الدو��  التجارة  (مركز  التصدير   �

�� ترغب   � وال�� الدخل  ومتوسطة  منخفضة 
خ�ص،  اد، وال�� � ذلك حصص االست��

� تمل�ه التداب�� غ�� الجمرك�ة، (�ما �� الرئ�سة إ� التأث�� شد�د التفاوت ال��
�ات والدول. تتضمن  وقواعد الم�شأ، ومتطل�ات المحتوى، والتص��ف، واالخت�ار، ومنح الشهادات) ع� ال��

: التحد�ات المتعلقة ب�عض تقي�مات المطا�قة ما ���

غ�� •  �التداب��  بناًء ع� حجمها،  �ات،  ال�� نصف  من  أ���  يتأثر  ة.  الصغ�� �ات  ال�� األ��� ع�  التأث��  �قع 
50 �المئة) األقل قدرة ع� تحمل ت�ال�ف  ة (أ��� من  �ات الصغ�� التأث�� األ��� ع� ال�� الجمرك�ة. و�قع 

التصدير الثابتة أو المتفاوتة.
ا ما تتعلق •  ال تقت� شواغل القطاع العام ف�ما يتعلق �التداب�� غ�� الجمرك�ة ع� �امة اللوائح، ول�نها غال��

للحواجز  التعرض  إلم�ان�ة  الشائع  للتصور  ا 
�
وخالف التجارة.  أمام  عق�ات  �ش�ل   � ال�� المحل�ة  �اإلجراءات 

� المئة من التحد�ات تتعلق �التداب�� 
� السوق المقصودة، كشف االستقصاء عن أن 25 ��

غ�� الجمرك�ة ��
المط�قة من الموطن األم ألعمال التصدير، مثل تطبيق عمل�ات تفت�ش جودة التصدير.

� مجال • 
، و�ش�ل األسواق اإلقل�م�ة مصاعب �� � المجال الزرا��

�ش�ل أسواق ال�الد عال�ة الدخل مصاعب ��
الدخل ذات تقي�د �صورة �س��ة من ناح�ة  الدول عال�ة  ُتعد  الزراع�ة،  المنتجات  التص�يع. و�ال�س�ة إ� 
� حالة المنتجات المصنعة. و�مكن 

التداب�� غ�� الجمرك�ة �درجة أ��� من األسواق األخرى. و�عت�� العكس ��
العالم�ة  الق�مة  � سالسل 

�� الدخل  ال�الد منخفضة ومتوسطة  المصدر�ن من  �كون هذا �س�ب دمج  أن 
الصناع�ة.



ضمان الجودة لتحقيق الوصول إ� األسواق العالم�ة  116 |

� قطاع األغذ�ة • 
�ات �� � يتعرض لها قطاع الزراعة. إذ تتأثر ال�� ُ�عت�� تقي�م المطا�قة من أعظم التحد�ات ال��

� ش�ل 
� 48 �المئة من عق�ات التجارة المتناقلة ��

ا �لوائح الصحة والصحة الن�ات�ة، وتأ�� الزراع�ة خصوص�
منح الشهادات أو رقا�ة الجودة.

شهادة أنظمة اإلدارة 6.6.2

إدارة  ألنظمة  الدول�ة  9001—المواصفة  آيزو  مواصفة  أحدثت   ،1987 عام   �
�� مرة  ألول  إعالنها  تم  منذ 

ا  نمط� آيزو 14001،  الب�ئة،  الدول�ة إلدارة  المواصفة  وأظهرت  التجار�ة.  األعمال  ا ع�  ا عظ�م� � الجودة—تأث��
مماثً� وذلك �الرغم من عدم نموها ع� شا�لة شهادة مواصفة آيزو 9001.

الش�ل 6.5
� آيزو 9001 وآيزو 14001، 1993–2015

شهادات مواصف��

 �
و�� المصدر: االستقصاءات السن��ة للمنظمة الدول�ة للتقي�س ع� الموقع اإلل���

 .(h�ps://www.iso.org/the-iso-survey.html)
ملحوظة: آيزو 9001 = "أنظمة إدارة الجودة—المتطل�ات"، آيزو 14001 = "نظم إدارة الب�ئة—متطل�ات استخدام الدل�ل".

 .(6.5 (ش�ل  السنوات  من  عدد  مدار  ع�   9001 آيزو  شهادات  نمّو  للتقي�س  الدول�ة  المنظمة  راق�ت 
ا مع إعالن مواصفات آيزو 9001 المنقحة، و�عد ذلك لم تقدم  � نمط النمو عموم�

وتزامنت "االنخفاضات" ��
�ات ع� تحد�ث ألنظمة إدارة الجودة الخاصة بها لتتطابق مع المتطل�ات الجد�دة، و�التا��  العد�د من ال��
. وقد �كون من األس�اب اإلضاف�ة اعت�ار مواصفة آيزو 

ً
ترتب ع� ذلك خسارة شهادتها أو التخ�� عنها طواع�ة

و�التا��  لمورديها،  اإلدارة �مواصفة مؤهلة  نظام  � �ستخدم شهادة  ال�� �ات  ال�� العموم�ة من  9001 شد�دة 
�ات إ� استخدام مواصفات اإلدارة المحددة �القطاع، وتحتوي ع� متطل�ات محددة �حسب  تتحول هذە ال��
القطاع، و�عد ال�عض منها مواصفات خاصة سّوقت �قوة من جهات منح الشهادات الخاصة بها. وستصبح 
� تتضمن متطل�ات أ��� �امة لتقي�م  التط��رات ف�ما يتعلق �اإلصدار األخ�� من مواصفة آيزو 9001، وال��

المخاطر، ش�قة لالطالع عليها.
نمّوها  مدى  ول�ّن   ،(6.5 (ش�ل  األخ��  العقد  ع��  مطردة  م�اسب   14001 آيزو  مواصفة  شهادة  جنت 
ا،  2010. �ما تم تنقيح المواصفة آيزو 14001 مؤخر� 9001 ق�ل عام  ب من قدر نمّو مواصفة آيزو  لن �ق��
� ظل لمتطل�ات مضافة—مثل ز�ادة 

تها �� � مس��
� �ش�ٍل ثا�ت ��

وستحدد األسواق ما إذا �انت الشهادات ستم��
. � � المستمر ألدائها  البي�� � ع� التحس�� ك�� � لدى المنظمة وال�� ات��� أهم�ة اإلدارة الب�ئ�ة داخل التخط�ط اإلس��
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6.6.3 � � المنافس�� ا ب�� �� منح شهادات المواصفات الخاصة بوصفها عامً� مم��

المجهولة.  الو�االت   � ب�� االقتصاد�ة  األ�شطة  � �سه�ل 
ا �� ا مهم� للتجارة وتلعب دور� ور�ة  المواصفات �� ُتعد 

وعند محاولة الحد من حالة االرت�اب، ُتعد المواصفات أدوات إلدارة المخاطر ولتوف�� المصداق�ة ولبناء الثقة. 
الحد  المعامالت، وضمان  ت�س�ط  أ��� كفاءة وذلك عن ط��ق  الت�ادالت  ا ع� جعل  أ�ض� المواصفات  تعمل 
� التجارة قد تغ�� لتصبح 

� من إم�ان�ة الت�بؤ. ل�ن دور المواصفات �� األد�� من الجودة والسماح �مستوى مع��
. � � المنافس�� � ب�� � التمي�� � المنتجات وتجزئة السوق، مما �ع�� � ب�� ا أداة للتمي�� أ�ض�

� وضع 
�� والخاص  العام   � القطاع��  � ب�� العالقة  تعقد  ز�ادة  إ�  والتنم�ة  االقتصادي  التعاون  منظمة  �ش�� 

األنواع  مقا�ل   �
�� إجماع  إ�  �س�ند   � وال�� العامة  من  المدعومة  وتنميتها—األنواع  الغذاء  جودة  مواصفات 

المحددة من منظمات القطاع الخاص (انظر الوحدة 3: المواصفات، القسم 3.3)—مع ان�شار عدد من أنواع 
� أسواق الغذاء الوطن�ة والدول�ة (مركز التجارة 

ا، وت�نّ�ع طرق تطب�قها ��  عموم�
ً
� تص�� أ��� �امة المواصفات ال��

الدو�� 2011).
الغذاء  سالمة  �شأن  ا  الخاصة—غال�� المواصفات  شهادات  ش�لت  العالم�ة،  الغذاء  سالمة  لم�ادرة  ا  وفق�
وتعد مواصفات سالمة   .2010 عام   �

�� �التجزئة  األغذ�ة  مب�عات  إجما��  �المئة من   22 من  وجودته—أ��� 
� السلع التقل�د�ة (ع� س��ل المثال الحبوب والسكر والقهوة وال�ا�او والشاي)، 

ا �� الغذاء وجودته أقل ان�شار�
� لها  � الغا�ات، ت�لغ مناطق الغا�ات ال��

ا أ��� أهم�ة. �� ح�ث تلعب مواصفات الت��ع�ة وم�ادرات التص��ف دور�
شهادة 18 �المئة من إجما�� الغا�ات المشمولة بتغط�ة خطة اإلدارة و9 �المئة من تغط�ة الغا�ات العالم�ة 

(مركز التجارة الدو�� 2015).
، وإل�شاء  � � نفسها عن المنافس�� � قطاع الغذاء، مواصفات خاصة وذلك لتم��

�ات، ال سّ�ما �� �ستخدم ال��
ف بها وللحصول ع� والء المستهلك، ولتحد�د منافذ السوق وشغِلها. يؤدي هذا إ� وضع  عالمة تجار�ة مع��
�ات لمواصفات متجاوزة للمتطل�ات العامة لسالمة الغذاء. و�شمل �عض أمثلة هذە المخططات الخاصة  ال��
كة  مواصفة Tesco Nature’s Choice أو مواصفة Filière Agriculture Raisonnée الموضوعة من ��
 � اوشان أو مواصفة Carrefour’s Filière de Qualité. و�حمل هذا التط��ر تداع�ات عص��ة ع� المنتج��
والمصدر�ن. تتجاوز العد�د من المواصفات الخاصة متطل�ات المواصفات العامة، و�التا�� �صبح من الصعب 
� جميع 

االمتثال لها. وأحد النتائج هو اتجاە مواصفات الغذاء الخاصة إ� فرض نفس المتطل�ات ع� الموردين ��
وط المس�قة شد�دة االختالف الس��فاء تلك المواصفات  أنحاء العالم، و�التا�� يواجه الموردون العد�د من ال��

(مركز التجارة الدو�� 2015).

اف وتحد�اتها ع� الصع�دين الدو�� والمح�� 6.7 مواصفات االع��

ا ع�  � العموم، ال يزال قبول شهادات المنتجات بناًء ع� المخططات الوطن�ة لمنح شهادة ع� المنتج قا��
��

دولة إقامة جهة منح الشهادات، ح�� �عد �دء عدد من مخططات منح شهادة ع� المنتج متعددة الج�س�ات 
الحدود داخل األسواق  ة ع��  الوضع. �ما يوجد �عض مخططات منح شهادة ع� منتج من��� تغي�� هذا   �

��
كة �س�ب ح��ة حركة المنتجات. و�عد وضع الشهادة ع� أنظمة اإلدارة أ��� مالءمة، ع� س��ل المثال،  المش��
 �

� آيزو 9001 وآيزو 14001 من جهات منح الشهادات المعتمدة أ��� سهولة �� ُ�عد قبول شهادات مواصف��
� نطاق 

األسواق األجن��ة. وع� الجانب اآلخر، ين��� هذا الوضع إ� حد كب�� ف�ما يتعلق �المنتجات الواقعة ��
اللوائح الفن�ة، ح�ث تتضمن المتطل�ات منح شهادة ألنظمة اإلدارة لدعم جودة المنتجات.

ا 6.7.1 االعتماد محل��

ا للجهات  ، اختصاص� � المجال التنظ���
ا �� ، �انت عمل�ات التفت�ش واالخت�ار ومنح الشهادة، خصوص� �

� الما��
��

 للنقاش، ذلك ألن سلطتها 
ً

الحكوم�ة وحدها. ور�ما �انت كفاءتها حينها موضع خالف، ول�ن لم �كن األمر قا��
ات إ�  � االقتصادات مرتفعة الدخل، وامتدت هذە التغي��

ا �� ا جذر�� � محم�ة �موجب القانون. ولقد تغ�� هذا تغ��
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� توضيح  اقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل �س� ل��ادة صادراتها إ� ال�لدان مرتفعة الدخل. واآلن، يتع��
� �عمل بها مقدمو خدمات تقي�م المطا�قة (ع� س��ل المثال: عن ط��ق االعتماد) وما إذا �انوا  مدى ال�فاءة ال��

� لجهات عامة أم ال. تا�ع��

الس�اسة  ع�  أ���  وتركز  الخدمات  تقد�م  من  وجهاتها  الدولة  ت�سحب  ب�نما  ات  التغي�� هذە  طرأت  لقد 
ا عند تقد�م مثل هذە الخدمات الخاصة بتقي�م المطا�قة  وتنف�ذها. ولقد �ان القطاع الخاص هو "الرابح" حتم�
هن ع� كفاءتها  . إال أنه �جب اآلن ع� جهات تقي�م المطا�قة لدى القطاع الخاص أن ت�� � المجال التنظ���

��
ة اعت�ارها السلطة النهائ�ة �موجب القانون. � � هذا إ� عدم تمتعها �م��

الفن�ة، و�رجع الس�ب ��

ون لخدمات تقي�م المطا�قة  � المجال غ�� التنظ��� ح�ث �أمل المش��
�مكن مالحظة االتجاهات نفسها ��

� يتعاقدون من أجلها ت�سم �الفعل �ال�فاءة من الناح�ة الفن�ة. ومن  � الحصول ع� ضمان أن المنتجات ال��
��

كة لتحد�د ال�فاءة الفن�ة لمقد�� خدمات  � العد�د من ال�لدان، أصبح االعتماد �مثا�ة المواصفة المش��
ثم، ف��

� الوحدة 5: االعتماد، القسم 5.3).
� العام والخاص. (�ما تمت مناقشته �� � �ال القطاع��

تقي�م المطا�قة ��

االعتماد ع�� الحدود 6.7.2

�انت جهات االعتماد ت�ذل قصارى جهدها �غ�ة الوصول إ� القبول ع� الصع�د العال�� ف�ما يتعلق بتقار�ر 
 � اف المت�ادل ال�� الفحص واالخت�ار ومنح الشهادات من المنظمات المعتمدة. ولقد نتج عن هذا ش��ات االع��
 � . لقد وضعت وأدارت �ال المنظمت�� ات ومنتدى االعتماد الدو�� ف عليها المنظمة الدول�ة العتماد المخت�� ���
اف  ترت��ات االع�� ا ع�  أن أصبح موقع� يتو� �ل عضو، �عد  � أعضائها �ح�ث  المت�ادل ب�� اف  ترت��ات االع��
� النظام �اعت�ارها 

اف بتقار�ر الفحص واالخت�ار والشهادات الصادرة عن طرف آخر �� متعدد الجوانب، االع��
. � المجال التنظ���

� أصدرها بنفسه، وح�� �� مساو�ة لهذە ال��

 �
ف�� هذا،  من  النق�ض  أف��ق�ا. ع�  ونيوز�الندا، وجنوب  ال�ا،  وأس�� أورو�ا،   �

�� عام  بوجه  الحال  هو  وهذا 
ا، وال تزال جهات  ، والهند، والوال�ات المتحدة، لم يتم إ� اآلن تنف�ذ قبول نتائج االخت�ار والشهادات �ل�� � الص��
. من ناح�ة  � المجال التنظ���

ات إ� حد كب�� �� القاعدة السائدة �� منح الشهادات (إصدار الشهادات) والمخت��
ا�د �س�ة قبول نتائج االخت�ار والشهادات من مقد��  � ، ت�� أخرى، �ال�س�ة للمنتجات غ�� التا�عة للمجال التنظ���

� أغلب ال�لدان (مركز التجارة الدو�� 2015).
الخدمة المعتمدين ع� الصع�د الدو�� ��

ا للمواصفات  � تح�� �قبول ع� أوسع نطاق، ُتعتمد جهات تقي�م المطا�قة وفق� اف ال�� � أنظمة االع��
و��

الدول�ة ذات الصلة لدى جهة االعتماد الوطن�ة واإلقل�م�ة- اآليزو�آي إي �� 17020 (لجهات الفحص)، و 
اآليزو�آي إي �� 1-17021 (لجهات منح الشهادات ع� أنظمة اإلدارة)، و اآليزو�آي إي �� 17025 (لمعامل 
 �

ا �� االخت�ار)، و اآليزو�آي إي �� 17065 (لجهات منح الشهادات ع� المنتجات)، �ما تمت مناقشته أ�ض�
� مجال االعتماد. و�ذا �ان منح االعتماد الوطن�ة 

الوحدة 5: االعتماد، القسم 5.2، �شأن المواصفات الدول�ة ��
اف متعدد الجوانب للجهات ذات الصلة �المنظمة الدول�ة  أو اإلقل�م�ة من األطراف الموقعة ع� ترت��ات االع��
، فسُ�عد الُمخ�ج الذي س�حصل عل�ه مقدم خدمة تقي�م المطا�قة  ات ومنتدى االعتماد الدو�� العتماد المخت��

� �لدان أخرى.
المعتمدة �مثا�ة فرصة سانحة ل�� �ح�� �قبول ��

الخاصة  "االعتماد"  أنظمة  اآلخر،  الصع�د  ع�  الخاص،  للقطاع  شهادة  منح  مخططات  تدير  ما  ا  � وكث��
المواصفات  إليها  ترتكز   � ال�� نفسها  الم�ادئ  إ�  اس�نادها  من  الرغم  الشهادات، ع�  منح  جهات  لصالح  بها 
الدول�ة المذكورة أعالە. و�شمل، ع� س��ل المثال، مواصفة SA 8000؛ المواصفة الرائدة إلصدار الشهادات 
(IATF)، وشهادة  الس�ارات 16949  الجودة لصناعة  إدارة  للمصانع والمؤسسات، مواصفة نظم  االجتماع�ة 
GLOBAL G.A.P الدول�ة الخاصة �المواصفات الدول�ة لق�اس الممارسات الزراع�ة، ومخططات شهادة اتحاد 
القطاع الخاص، ال �حق لجهات  �ال�س�ة ل�عض مخططات شهادة   .(BRC) طان�ة� ال�� التجزئة  �ات تجارة  ��
التجارة  المثال عالمة  �ات، ع� س��ل  لل�� إصدار شهادات  الُمسجلة  الشهادات  منح  الشهادة سوى جهات 
العالم (WRAP) ومجلس رعا�ة  نطاق  المعتمد ع�  المسؤول  لإلنتاج  العالم�ة  والمنظمة  ت��د)  (ف��  العادلة 

.(FSC) الغا�ات
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وقت  أي   �
�� المت�ادل  اف  االع�� واتفاق�ات  االعتماد  لمخططات  االن�شار  هذا  ي�ت��  أن  المحتمل  غ��  من 

� مختلف 
� ال تزال تعت�� ُمجمدة ع� نحو مف�د �� � هذا إ� العوائد المال�ة الهائلة ال��

ق��ب، و�رجع الس�ب ��
ة ط��لة  ة متوسطة المدى إ� الف�� � الف��

اف عال�� فع�� ح�� �� ، ُ�س��عد �شغ�ل نظام اع�� األنظمة. و�التا��
المدى.

اف المت�ادل 6.7.3 اتفاق�ات االع��
أو  اف  االع�� ترت��ات  التوقيع ع�  التجار�ة،  التكتالت  أو  ال�لدان   � ب�� المفاوضات  أثناء  يتم  األح�ان  �عض   �

��
االتفاق�ات الخاصة �القبول المت�ادل لمخططات الشهادة، ال س�ما ف�ما يتعلق �األهداف التنظ�م�ة، أو إدراجها 
شهادات  �عالمات  المت�ادل  اف  االع�� هذا  ع�  األمثلة  ومن  اإلقل�م�ة.  كة  المش�� للسوق  الفن�ة  اللوائح   �

��
ق أف��ق�ا (EAC). ومع ذلك، يتم تع��ز  � أعضاء مجموعة �� المنتجات (إصدار شهادات للمنتجات) الوطن�ة ب��

اف من خالل الب�ان الالزم لل�فاءة ع�� االعتماد أو مراجعة األقران. هذا االع��

اف، وتتم اإلشارة إل�ه �ـ "WP.29"، وتتو� إدارته اللجنة   وهو ترت�ب االع��
ً
ا آخر أ��� دول�ة �ما أن هناك نظام�

ف ع� المنتدى العال�� لت�سيق لوائح المرك�ات.  ���ُ � االقتصاد�ة ألورو�ا التا�عة لألمم المتحدة (UNECE) ال��
الغ�ار  المرك�ات وقطع  أنظمة  المت�ادل العتماد  القبول  العام 1958 ع�  �اتفاق�ة  المتعاقدة  توافق األطراف 

والمعدات الصادرة عن أطراف متعاقدة أخرى.

� منظمات إصدار الشهادات 6.7.4 اف ب�� االع��

� منظمات إصدار الشهادات ع� أساس تعاقدي، ول�ن �مستوى أع�  اف ب�� من الممكن وضع ترت��ات اع��
� �لد ذي دخل مرتفع ع� 

من التعاقد من ال�اطن. و�حدث هذا عندما توافق جهة منح الشهادات الموجودة ��
�لد آخر،   �

الشهادات �� للمنتجات من جهة منح  الفحص، وتقار�ر االخت�ار، وح�� إصدار شهادات  شهادات 
ا ع� امتثال المنتج ل�� تصدر شهادة المنتج  ا ذا دخل متوسط أو منخفض، �اعت�ار هذا دل�ً� �اف�� ولو �ان �لد�
ا تعتمد ع� إث�ات  اف، ول�نها دائم� . تختلف األسس الخاصة �مثل هذا االع�� الخاصة من أجل سوقه المح��

�اء. . قد �ستلزم هذا الحصول ع� اعتماد من منح اعتماد أو مراجعة مت�ادلة لل�� � �ك�� � ال�� ال�فاءة ب��

�ك  � �لد ال��
� االتفاق�ة �حصل ع� "وجود" ��

�ك األ��� �� � أن ال��
اف هذە �� ة مثل ترت��ات االع�� � وت�من م��

الحاصلة ع�  كة  ال�� اف ع�  تكون عمل�ة اإل��  ، و�التا�� �ه.  م�اتب خاصة  إ�شاء  إ�  الحاجة  األصغر دون 
اف�ة، �ما تعود �الفائدة ع� المورد. �ال�س�ة لجهات  شهادة أ��� فاعل�ة وأقل ت�لفة من ح�ث األ�شطة اإل��
المال�ة عند  الناح�ة  من  ا  م��ح� �كون  قد  النموذج  فإن هذا  الدخل،  متوسطة ومنخفضة  ال�لدان   �

�� الشهادة 
� �لد مرتفع الدخل.

ى �� اف إحدى جهات منح الشهادات ال��� الحصول ع� اع��

� القطاع العام مقا�ل القطاع الخاص 6.8
جهات تقد�م الخدمات ��

� الغالب أن تنص ع� إ�شاء 
� للدولة ��

، ي���� ّ � أثناء مراحل تط��ر الب��ة التحت�ة للجودة ع� المستوى الوط��
وجود  حال   �

�� فقط  الخدمات  هذە   �
�� الخاص  القطاع  وس�س�ثمر  المطا�قة.  تقي�م  خدمات  تقد�م  جهات 

 � � معامل االخت�ار إ� مالي��
� ال�دا�ة. �مكن أن تصل االس�ثمارات ��

سوق لهذە الخدمات،  وهو ما ال ينطبق ��
ا أن القطاع الخاص،  الدوالرات ق�ل إ�شاء السوق المستد�مة. و�مجرد نمو السوق، س�كون من الواضح تمام�
لل��ــح  � إ�شاء جهاٍت مدّرة 

المطا�قة، يرغب �� الذي �س�شعر تحقيق األر�اح من خالل توف�� خدمات تقي�م 
� العام والخاص. � القطاع�� ا ما يؤدي هذا إ� حدوث توترات ب�� � لتقد�م خدمات تقي�م المطا�قة. وكث��

جهات تقد�م خدمات القطاع العام 6.8.1

ا ما تضطر إ� �سد�د االس�ثمارات من أجل إ�شائها،  ِة أنها نادر� � تح�� جهات تقد�م خدمات القطاع العام �م��
ا عن اس�ثمارهم. ومن ناح�ة  ة �اعت�ارها تع��ض� ا كب�� � أن �حققوا أر�اح�

�ما أنه ل�س لديها مس�ثمرون يرغبون ��
السوق لدعم  المطا�قة �سعر أد�� �كث�� من أسعار  الدولة تقد�م خدمات تقي�م  ا ما تطلب منها  � أخرى، كث��
ا ع� أوضاعها  النهج عبئ� ورة س�اس�ة. ُ�ش�ل هذا  ُ�عد �مثا�ة �� الذي  ة والمتوسطة  الم�شآت الصغ�� قطاع 
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� ف�ما يتعلق �استدامتها المال�ة المستق�ل�ة، فضً� عن كون هذا النهَج �خّل  المال�ة، �ما س�كون له تأث�� سل��
الناشئة  وعات  �آل�ات السوق و�ضع عراق�ل أمام جهات تقد�م خدمات القطاع الخاص. �حتاج قطاع الم��
والمتوسطة إ� الدعم، ول�ّن طلب حصول هذا القطاع ع� الخدمات من مقد�� خدمات القطاع العام �سعر 
، مح�م  � والما�� الم�ا��

ات�ج�ة المناس�ة، أما النهُج األفضل فهو تقد�م الدعم الف��ّ أقل من الت�لفة ل�س االس��
التنظ�م، لهذا القطاع.

ومن الناح�ة األخرى، �مكن لجهات تقد�م خدمات القطاع العام توف�� خدمات بت�لفة أقل لقطاع الم�شآت 
ا لعملها دون وجود حافز لتحقيق األر�اح. إضافة  ة والمتوسطة، ح�� لو �انت تغ�� الت�ال�ف فقط، نظر� الصغ��
� القطاع العام بتقد�م 

إ� ذلك، �سمح العمل دون وجود حافز لتحقيق األر�اح  للجهات المسؤولة عن التنف�ذ ��
غ�اب  ومع   . � التح�� من  القل�ل  مع  المنخفضة  الس�ان�ة  ال�ثافة  ذات  المناطق  أو  ال��ف�ة  للمناطق  الخدمات 
ء ع� ما يرام. ومع ذلك، و�مجرد إ�شاء جهات تقد�م خدمات القطاع  �

تنافس�ة القطاع الخاص، س�كون �ل ��
اته، وع� هذا المنوال  الخاص، فعادًة ما �كون ب�م�انها ب�م�انها التك�ف ع� نحو أ�ع مع واقع السوق وتغ��

� القطاع العام.
س�ستحوذ ع� الحصة السوق�ة من الجهات المسؤولة عن التنف�ذ ��

ز التحدي الفع�� عندما تتحرر خدمات تقي�م المطا�قة للمجال التنظ��� من القيود وتخ� الجهات  وسي��
� أو المتصور لتقد�م هذە الخدمات. س�شعر الجهات 

� القطاع العام احت�ارها القانو��
المسؤولة عن التنف�ذ ��

� �اع م��ر ل�� ال تخ� هذا االحت�ار، ما 
العام �سخط شد�د وست�افح �� � القطاع 

التنف�ذ �� المسؤولة عن 
سُ�حّتم ع� الحكومة اتخاذ موقف واضح ال ل�س ف�ه ف�ما يتعلق بهذە المسألة و�ال س�تعرض ال�لد للخسارة 

� نها�ة األمر.
��

� �عض األح�ان 
� القطاع العام ��

، تح�� الجهات المسؤولة عن التنف�ذ �� وف�ما �خص قبول السوق المح��
ا �حدث، ال س�ما إذا �ان  ا ل�ونها "جهة حكوم�ة". هذا ال ُ�عد حق�قة كون�ة، إذا إّن المقا�ل أ�ض� �األفضل�ة  نظر�
ا  � لقطاع العام تحد��

أمر �سل�م الخدمات �س�� ع� نحو ج�د،  ح�ث تواجه الجهات المسؤولة عن التنف�ذ ��
المنتجات والشهادة عليها ل�� ُتصدر إ� األسواق  � األسواق األجن��ة أو من أجل فحص 

القبول �� ا لن�ل  � كب��
� هذە الحالة، ُ�عد وضع السوق الُمه�من الخاص 

ها. و�� � و الوال�ات المتحدة وغ�� الم��حة مثل االتحاد األورو��
�ات  العد�د من �� (مثل  األجن��ة  األسواق  لدى  الج�س�ات  المطا�قة متعددة  تقي�م  تقد�م خدمات  لجهات 

ة للغا�ة. ها)، مش�لة عس�� TÜV companies و SGS S.A. و Bureau Veritas SA وغ��
� مقد�� خدمات  � �ح�ث يتم تعي�� � االتحاد األورو��

ا لس�اسات مثل تلك الموجودة �� و�تفاقم هذا الوضع نظر�
� تدخل ضمن  � أورو�ا فقط بوصفهم "الجهات المعتمدة" لفحص المنتجات  ال��

�� � تقي�م المطا�قة المق�م��
نطاق اللوائح الفن�ة و�صدار شهادات لها. و�س��عد هذە الس�اسات جهات تقي�م مطا�قة التا�عة القطاع العام 
� تلك ال�لدان، ما لم 

� ال�لدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وترفع أسعار االمتثال لجهات التصدير ��
��

. وهذا ع� الرغم من قلة حدوث هذا األمر. � اف مت�ادل مع االتحاد األورو�� تصل ال�لد التفاق�ة اع��

جهات تقد�م خدمات القطاع الخاص 6.8.2

 �
و����� لخدماتها.  مستد�مة  سوق  تط��ر  �مجرد  الخاص  القطاع  خدمات  تقد�م  جهات  إ�شاء   �

�� ال�دء  تم 
� القطاع الخاص من خالل تح��ر أنظمة 

ا أن ت��د إ�شاء الجهات المسؤولة عن التنف�ذ �� لس�اسة الحكومة أ�ض�
خدمات تقي�م المطا�قة لتنف�ذ اللوائح الفن�ة �دً� من أن �قت� تقد�م هذە الخدمات ع� جهة تا�عة للقطاع 
� كث�� من االقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل ع� نحو 

� االقتصادات المرتفعة الدخل و��
العام. أما ��

ا من تقد�م الخدمات ب�نما تركز ع� الجانب الس�ا��  ا�د، فت�سحب الدولة والجهات التا�عة لها تدر�ج�� � م��
وتطبيق القانون.

مع  التك�ف   �
�� أ���  �مرونة  ت�سم  الخاص  القطاع   �

�� التنف�ذ  عن  المسؤولة  الجهات  أن  عام  بوجه   � ي�ب��
لم  و�ذا  مرتفعة.  جودة خدمات  الحفاظ ع�  �ضمن  مما  ما،  حّد  إ�  السوق  وقوى  ة  المتغ�� السوق  أوضاع 
� هذا، فس��حث العمالء عن أما�ن 

ات أو إصدار الشهادات خدمة ج�دة، و�ان لها الخ�ار �� توفر جهة المخت��
ارتفاع  �س�ب  األمر  � هذا 

�� عادة خ�ار كب��  يوجد  أنه ال   �
�� األصغر  االقتصادات   �

�� الصع��ة  وتتمثل  أخرى. 
� لجهات تقد�م خدمات القطاع الخاص 

ات متخصصة. و����� مست��ات االس�ثمارات المطل��ة إل�شاء مخت��
ا مثل جهات تقد�م خدمات القطاع العام من خالل االعتماد. إث�ات ال�فاءة من الناح�ة الفن�ة تمام�
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� أن أ��� عملها 
��من التحدي ال�ب�� �ال�س�ة لمخططات منح الشهادات القائمة ع� المواصفات الخاصة ��

� تعت��  � أن جهات منح الشهادات، ال�� � إطار المؤسسة المغلقة ف�ما �خص جهات منح الشهادات ما �ع��
�قع ��

 �
� هذا، �� � تصدر المواصفة، ُ�سند إليها توف�� خدمات إصدار الشهادات. ب�نما قد �ع�� ا من المؤسسة ال�� جزء�

ال�لدان متوسطة ومنخفضة الدخل، وجوب االستعانة �جهة منح شهادات خارج�ة؛ ما ينطوي عل�ه ت�الف أع� 
� لمخططات  � �عض الحاالت، قد �كون من الممكن إ�شاء جهة منح شهادات ع� المستوى الوط��

. و�� �كث��
منح شهادات المواصفات الخاصة، أو قد تتعاقد جهة منح شهادات وطن�ة للق�ام �عمل�ات المراجعة والتدقيق 
� �ل هذە 

� ال تزال مسؤولة عن إصدار الشهادات، ول�ن هذا يتوقف ع� نموذجها التجاري. و�� مع الجهة األم ال��
الحاالت، عادًة ما ُتجري الجهة األم ش�ً� من أش�ال االعتماد.

عن ط��ق  الخدمات  تقد�م  �خص  ف�ما  الدخل  والمتوسطة  المنخفضة  لل�لدان  المرت�ط  التحدي  أن  �ما 
ة والمتوسطة. إذ  � إغفال قطاع الم�شآت الصغ��

ا ما ��من �� � القطاع الخاص غال��
الجهات المسؤولة عن التنف�ذ ��

نه من دفع ت�ال�ف خدمات تقي�م المطا�قة 
�
ة والمتوسطة ل�س لد�ه من األموال ما �مك أن قطاع الم�شآت الصغ��

� دون  � المناطق ال��ف�ة أو المناطق قل�لة الس�ان. �حول �ال العامل��
ا ما �كون مقرها �� � للقطاع الخاص، وكث��

� مثل تلك الحاالت، قد �ستلزم األمر من الحكومة 
� ترتكز ع� وجود حافز تحقيق ال��ــح. �� تقد�م الخدمات ال��

والمتوسطة.  ة  الصغ�� الم�شآت  لقطاع  معقولة  �أسعار  المطا�قة  تقي�م  تقد�م خدمات  لها  التا�عة  والجهات 
� الحكومة والجهات التا�عة  ا، ول�ّن الحاجة إ� وجود اتفاق ب�� �مكن أن �جدي مثل هذا التقس�م للعمل نفع�

� القطاع الخاص، س�ستمر ح�� ينجح األمر. و���

مخططات منح الشهادات (إصدار الشهادات) الدول�ة 6.9

سيخ أنفسهم من خالل تقد�م خدمات الفحص،  �مرور األعوام، قام عدد كب�� من جهات تقي�م المطا�قة ب��
� مجال خدمات تقي�م 

� كث�� من ال�لدان. و�� منظمات متعددة الج�س�ات ��
واالخت�ار، و�صدار الشهادات ��

ا ع� أنها منظمات دول�ة و�� ل�ست كذلك. ومع ذلك، يتو� عدد قل�ل 
�
المطا�قة ع� الرغم من وصفها أح�ان

من المنظمات الدول�ة إدارة مخططات تقي�م المطا�قة الدول�ة، وستدور المناقشة حول ثالث منها أدناە.

اللجنة ال�هروفن�ة الدول�ة 6.9.1

الدو��  واالتحاد  (آيزو)  للتقي�س  الدول�ة  اتها �المنظمة  نظ�� عكس  ع�  الدول�ة،  ال�هروتقن�ة  اللجنة  تعمل 
ال�ه��ائ�ة  المنتجات  من  مختلفة  أنواع  ألر�عة  الدول�ة  الشهادات  منح  مخططات  إعداد  ع�  لالتصاالت، 

ون�ة: واإلل���

لألجهزة •  الوطن�ة  اف  االع�� لشهادة  المطا�قة  تقي�م  �مخططات  الخاص  الدول�ة  ال�هروفن�ة  اللجنة  نظام 
والمكونات  لألجهزة  الوطن�ة  اف  االع�� لشهادة  مخططات  ت�ناول   :(IECEE) ال�هروفن�ة  والمكونات 
للمنازل  والمعدات  واألجهزة  للمكونات  الشامل  واألداء  والفاعل�ة  والجودة  السالمة   (IECEE) ال�هروفن�ة 
اف الوطن�ة لألجهزة  � جميع الحاالت، تغ�� شهادة االع��

ها. و�� والم�اتب والورش والمرافق الصح�ة وغ��
ون�ة وخدمات االخت�ار. والمكونات ال�هروفن�ة 23 فئة من المعدات ال�ه��ائ�ة واإلل���

نظام اللجنة ال�هروفن�ة الدول�ة الخاص �مخططات تقي�م المطا�قة لشهادة المواصفات المتعلقة �المعدات • 
�المعدات  المتعلقة  المواصفات  شهادة  ت�ناول  مخططات   :(IECEx)  - المتفجرة  األجواء   �

�� لالستخدام 
� المواقع 

� األجواء المتفجرة - نظام IECEx السالمة وأداء المعدات المخصصة لالستخدام ��
لالستخدام ��

� ُ�حتمل أن تتواجد فيها السوائل واأل�خرة والغازات القا�لة  الخطرة أو األجواء المتفجرة، و�� المناطق ال��
� اندالع الحرائق وحدوث االنفجارات.

� لل�س�ب ��
لالشتعال، أو الغ�ار القا�ل لالشتعال ��م�ات تك��

تقي�م •  نظام  مخطط  ُ�عد   :(IECQ) ون�ة  اإلل��� للعنا�  الجودة  لتقي�م  الدول�ة  ال�هروفن�ة  اللجنة  نظام 
ون�ة والمواد  ون�ة �مثا�ة نظام منح شهادات وموافقة ي�ناول اإلمداد �المكونات اإلل��� الجودة للعنا� اإلل���
شهادات  منح  مخطط  من   

ً
تتضمن �أل إنها  إذ  والعمل�ات.  الوحدات)  ذلك   �

�� (�ما  المصاح�ة  كي�ات  وال��
للم�شأة والمنتج.
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المتجددة •  الطاقة   �
�� المستخدمة  �المعدات  قة 

�
المتعل للمواصفات  شهادة  لمنح  ال�هروفن�ة  اللجنة  نظام 

الطاقة  تطب�قات   �
�� الُمستخدمة  للمعدات  وموافقة  شهادة  مخطط  �مثا�ة   (IECRE) �عّد   :(IECRE)

� ذلك سالمتها.
المتجددة، �ما ��

االخت�ار  لنتائج  المخططات  أعضاء   � ب�� المماثل)  (القبول  المت�ادل  اف  االع�� م�دأ  المخططات ع�  ترتكز 
. ُتفحص  � وعمل�ات المراجعة والتدقيق �المصنع �غرض الحصول ع� شهادة أو الموافقة ع� المستوى الوط��
المنتجات أو المصانع، وُتجرى االخت�ارات عليها، فضً� عن عمل�ات المراجعة والتدقيق لها حسب االقتضاء 
 ، � اف عضو من مخطط اللجنة ال�هروفن�ة الدول�ة المع�� مقا�ل مواصفات اللجنة ال�هروفن�ة الدول�ة وتحت إ��
والذي ُ�شار إل�ه �جهة منح الشهادات الوطن�ة. �ما ُتحدد جهة الشهادة الوطن�ة المخت�� الذي س�تم االستعانة 

� المخطط ذي الصلة.
و�� ف بها ع� الموقع اإلل��� �ه. وُت��� قائمة �جهات منح الشهادات الوطن�ة الُمع��

 �
، يتم تف��ض جهة التص�يع لنقل نتائج االخت�ار والمراجعة والتدقيق لجهة منح شهادات وطن�ة �� و�التا��

� حالة 
� ذلك ال�لد حس�ما يتطلب السوق أو السلطات التنظ�م�ة. و��

�لد آخر، وستصدر هذە الجهة الشهادات ��
- نظام IECEx؛ فستحصل  المتفجرة  � األجواء 

�المعدات لالستخدام �� المتعلقة  المواصفات  مخطط شهادة 
الدول   �

�� �ه  ف  مع�� أمر  وهو  المنتج،  ع�   IECEx نظام  مطا�قة  عالمة  ب�لحاق  ترخ�ص  ع�  التص�يع  جهة 
األعضاء األخرى �المخطط كدل�ل ع� امتثال المنتج لمواصفة اللجنة ال�هروفن�ة الدول�ة. وتخضع المعدات 
ا ما �س�ند هذە اللوائح إ� مواصفات  � أغلب ال�لدان، وغال��

� األجواء المتفجرة للوائح الفن�ة ��
الُمستخدمة ��

اللجنة ال�هروفن�ة الدول�ة.

المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة 6.9.2

� من مخططات تقي�م المطا�قة الدول�ة هما: نظام منح شهاداٍت  تدير المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة اثن��
للمقاي�س  الدول�ة  المنظمة  لدى  المت�ادل  القبول  واتفاق�ات  القانون�ة،  للمقاي�س  الدول�ة  للمنظمة   ّ أسا��

القانون�ة. و�س� مخططات تقي�م المطا�قة الخاصة للمنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة إ�: 

 • � � المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة واألعضاء المماثل��
� الدول األعضاء المشاركة �� دعم الثقة المت�ادلة ب��

ولوج�ا. � �ش�� إ� مطا�قة أدوات الم�� � نتائج تقي�مات الن�ع ال��
��
ألدوات •  القانون�ة  الق�اس�ة  المتطل�ات  وتطبيق  الموحد  والتفس��  العال��  الصع�د  ع�  المواءمة  تع��ز 

ولوج�ا. الم��
اف �أدوات •  � أو االع�� تع��ز ال�فاءة من ح�ث الوقت والت�لفة ف�ما �خص االعتمادات والتقي�مات للن�ع الوط��

ولوج�ا �موجب الرقا�ة الق�اس�ة القانون�ة �ما �دعم ت�س�� التجارة العالم�ة  لألدوات الفرد�ة. الم��

ولوج�ا لجهات  ي�يُح نظام إصدار الشهادات األسا�� لدى المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة ألدوات الم��
التص�يع إم�ان�ة الحصول ع� شهادة أساس�ة من المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة، وكذلك تق��ر تقي�م 
أسا�� من المنظمة نفسها �ما �ش�� إ� أن ن�ع أداة ق�اس معينة تمتثل لمتطل�ات التوص�ات الدول�ة للمنظمة 
للمقاي�س  الدول�ة  �المنظمة  األعضاء  الدول  من  الشهادات  وتصدر  الصلة.  ذات  القانون�ة  للمقاي�س  الدول�ة 
المقدمة من جهات  التطب�قات   � أ��� مسؤولة عن تجه�� أو  ب��شاء سلطة إصدار واحدة  قاموا  القانون�ة ممن 
ولوج�ا الخاصة بها. و�جب ع� سلطات اإلصدار لدى  � الحصول ع� شهادة �أنواع أجهزة الم��

��  
ً
التص�يع رغ�ة

المطا�قة—  امتثالها لمواصفة آيزو�آي إي �� 17065 ("تقي�م  إث�ات  القانون�ة  للمقاي�س  الدول�ة  المنظمة 
� تصدر شهادات للمنتجات والعمل�ات والخدمات") �االستعانة ب�تائج معامل االخت�ار  متطل�ات للجهات ال��

� تمتثل لـ آيزو�آي إي �� 17025 ("المتطل�ات العامة إلث�ات كفاءة معامل االخت�ار والمعايرة"). ال��

قد توافق جهات المقاي�س القانون�ة الوطن�ة ع� هذە الشهادات ع� أساس اخت�اري، ما ي�ّ� �التا�� عمل�ة 
الموافقة ع� الن�ع لجهات التص�يع وسلطات المقاي�س القانون�ة عن ط��ق القضاء ع� التكرار �اهظ الت�لفة 
إلجراءات االخت�ار. ُ�قدم نظام منح الشهادات األسا�� لل�لدان ط��قة �د�لة مجد�ة وجديرة �الثقة ح�ث ال 

تتوفر مرافق االخت�ار.
 �

و�� المت�ادل.  القبول  اتفاق�ة  القانون�ة  للمقاي�س  الدول�ة  المنظمة  وضعت  الشهادات،  منح  إ�  إضافة 
� نتائج الفحص واالخت�ار عن 

إطار اتفاق�ة القبول المت�ادل للمنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة، ُتعزز الثقة ��
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ط��ق عمل�ة تقي�م أقران رسم�ة و�لزام�ة. وتتحقق هذە العمل�ة من امتثال سلطات اإلصدار �المنظمة الدول�ة 
االخت�ارات.  ألداء  االخت�ار  ات  مخت�� ومن كفاءة  المتصلة  للمواصفات  االخت�ار  ومعامل  القانون�ة  للمقاي�س 
ات االخت�ار للمجال الذي ت�ناوله توص�ات  وإلث�ات هذا االمتثال، �جب أن يتم اعتماد سلطات اإلصدار ومخت��

المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة الخاصة أو أن تخضع لتقي�م األقران.

المنتدى العال�� لت�سيق لوائح المرك�ات التابع للجنة االقتصاد�ة لألمم المتحدة الخاصة �أورو�ا 6.9.3

ف عل�ه اللجنة االقتصاد�ة ألورو�ا التا�عة لألمم  �ضطلع المنتدى العال�� لت�سيق لوائح المرك�ات، الذي ���
� الت�سيق العال�� للوائح المرك�ات، و�شار إل�ه عادة �اسم فرقة العمل 29. و�تو� 

ا �دور ر�ادي �� المتحدة، حال��
� توصلت إليها ال�لدان المشاركة، وتعرف  � من االتفاق�ات الرئ�سة ال�� ا مسؤول�ة تطبيق اتفاقيت�� المنتدى حال��

اختصارا �اسم اتفاق�ة العام 1958 واتفاق�ة العام 1998 العالم�ة.
ع�  المتحدة  لألمم  التا�عة  ألورو�ا  االقتصاد�ة  اللجنة  جانب  من  مة  الم��  1958 العام  اتفاق�ة  تنص 
اف المت�ادل �الشهادات الحكوم�ة القائمة ع� لوائح اللجنة االقتصاد�ة الخاصة �أورو�ا (ECE) (وتضم  االع��
المرك�ات  لوائح  ت�سيق  إ�  العالم�ة   1998 اتفاق�ة  تر��  ب�نما  ال�تاب)،  هذا  إعداد  عند  الئحة   135 حوا�� 
ە  � ترك�� إن  ح�ث  العالم�ة   1998 العام  اتفاق�ة  من  ا  جزء� المت�ادل  اف  االع�� ُ�عد  وال  ا.  عالم�� �النقل  المتعلقة 
تمت  الُمتعاقدة.  األطراف  ِق�ل  من  عل�ه  المتفق  للمرك�ات  العالم�ة  الفن�ة  اللوائح  اعتماد  ع�  �قت� 
�موجب  المتحدة  األمم  �لوائح  اآلن  ُ�س�   � ال�� �أورو�ا،  الخاصة  االقتصاد�ة  اللجنة  لوائح  وتط��ر  مناقشة 
لوائح لت�سيق  العال��  المنتدى  إطار  داخل  العالم�ة  الفن�ة  المتحدة  األمم  ولوائح   1958 العام  اتفاق�ة 

المرك�ات (WP 29) التابع للجنة االقتصاد�ة لألمم المتحدة الخاصة �أورو�ا.
التجارة  ت�س��  إ�   1958 العام  اتفاق�ة  �موجب  عليها  المنصوص  لالعتمادات  المت�ادل  اف  االع�� يهدف 
ا للوائح اللجنة االقتصاد�ة لألمم  الدول�ة للمرك�ات ومكوناتها. وإذا تمت الموافقة ع� أحد أنواع المكونات وفق�
ف جميع األطراف  المتحدة الخاصة �أورو�ا عن ط��ق أي من األطراف المتعاقدة �اتفاق�ة العام 1958، فستع��
� تفادي تكرار إجراءات االخت�ار والموافقة 

� قد وقعت ع� اللوائح بهذە الموافقة. �سهم هذا �� الُمتعاقدة ال��
� يتم تصدير المكونات إليها. �ما ُ�ساعد هذا ع� تقل�ل الوقت والموارد  � مختلف ال�لدان ال��

ع� المكونات ��
� الخدمة.

المخصصة للتصم�م والتص�يع والحصول ع� الموافقة عالوة ع� دخول المرك�ات ومكوناتها ��
ا اتفاق�ة العام 1958، واقت�ت أبرز االس�ثناءات ع� كندا والوال�ات المتحدة، ح�ث  وقع حوا�� 50 �لد�
� تعمل تحت مظلة الموافقة  � إصدار شهادات لمكونات المرك�ات عن ال�لدان ال��

ا �� ا مختلف� إنهما ت��عان نهج�
 "E" حصلت ع� الموافقة �الحرف � الرسم�ة لها من ِق�ل السلطات التنظ�م�ة. تتم اإلشارة إ� المكونات ال��
ا أبرم  � تصدر الموافقة. وتق���� داخل دائرة ومرفق �الرقم المحدد �موجب اتفاق�ة العام 1958 لدى ال�لد  ال��
الفنّ�ة  المتحدة  األمم  لوائح  عدد  ول�ّن  العالم�ة،   1998 العام  اتفاق�ة  الُمتعاقدة  األطراف  من  نفسه  العدد 
 ال يزال أقّل �كث�� من عدد لوائح األمم المتحدة �موجب اتفاق�ة العام 1958، و تضم حوا�� 15 الئحة 

ّ
العالم�ة

وقت إعداد هذا ال�تاب.

ة والمتوسطة 6.10 خدمات تقي�م المطا�قة وقطاع الم�شآت الصغ��

أ���  للدخول إ� أسواق  ة والمتوسطة وسع�ه  الصغ�� الم�شآت  � تواجه قطاع  ال�� الرئ�سة  التحد�ات  إن أحد 
 � ا واالندماج مع سالسل الق�مة العالم�ة هو حصوله ع� شهادات وتقار�ر االخت�ار والمعاينة ال�� ا وتقدم� تعق�د�
� س�اق �لٍد منخفض ومتوسط 

ا �� ا مهم� هن ع� امتثال المنتج أو المكون للمتطل�ات المقررة. ُ�عد هذا أمر� ُت��
ا ما ُ�ش�ل معظم القاعدة الصناع�ة لتلك ال�لدان. إال أنه  ة والمتوسطة غال�� الدخل ألن قطاع الم�شآت الصغ��
�الشؤون  يتعلق  ما  األخرى ومنها  التحد�ات  إ� �ل  تنف�ذە. و�ضافة  الصعب  ول�ن من  السهل قول هذا  من 
ة والمتوسطة من الصعب  المال�ة والقدرة ع� اإلدارة وتصم�م الخدمة أو المنتج، �جد قطاع الم�شآت الصغ��
 � ا ال�� � أنظمة ضمان الجودة األ��� تعق�د�

تطبيق ضوا�ط التص�يع المناس�ة، ع� س��ل المثال، عدم النظر ��
� المناس�ة  ا عند الحصول ع� تقار�ر الفحص اإل�جا�� تتطلبها شهادة اآليزو 9001. يتم تطبيق األمر نفسه أ�ض�

من معامل االخت�ار الُمعتمدة.
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ة  � هذا الصدد، ستحاول ال�ث�� من االقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل دعم قطاع الم�شآت الصغ��
��

ات�ج�ات الُمتاحة: � تنف�ذ س�اسات التصدير أو التص�يع، وهناك عدد من اإلس��
والمتوسطة ��

ة والمتوسطة أ.  � قطاعات معينة من الم�شآت الصغ��
تقد�م خدمات االس�شارات والدورات التدر���ة ��

ا ما يتم دعم مثل تلك المخططات بواسطة الدوائر المانحة ف�ما  � ا من االقتصاد، وكث�� ا مهم� � ُتعد جزء� ال��
. � وعات التط��ر الف�� �خص م��

إج�ار جهات تقي�م المطا�قة �القطاع العام ع� تقد�م خدمات التفت�ش. واالخت�ار و�صدار الشهادات ب. 
� �عض األح�ان.

ة والمتوسطة �سعر أقل من أسعار السوق وح�� أقل من هذا �� لقطاع الم�شآت الصغ��

ة والمتوسطة الحجم للحصول ع� شهادة منتج أو نظام إدارة ج.  وعات الصغ�� تقد�م الدعم الما�� للم��
ذات صلة.

إذا د.  الدولة  �ات  �مش�� يتعلق  ف�ما  الحجم  والمتوسطة  ة  الصغ�� وعات  للم�� التفض�ل�ة  المعاملة  إتاحة 
�انت حاصلة ع� شهادات.

الحالة،  � هذە 
إنه �� الثالثة، ح�ث  االحتماالت   � ب�� ات�ج�ة غ�� مناس�ة الت�اعها من  إس�� أ���  ُتعد (ب) 

� �عض األح�ان 
�ستلزم دعم جهة تقي�م المطا�قة �القطاع العام من أحدهم، وعادًة ما �كون الحكومة أو ��

ة. هذا النهج ��� �االستدامة المال�ة لجهة تقي�م المطا�قة ، و�خل  �اء التنم�ة، وذلك �ط��قة غ�� م�ا�� ��
ا أمام إ�شاء جهات تقي�م مطا�قة تا�عة للقطاع الخاص. �آل�ات السوق، وُ�ش�ل عائق�

تم وضعها ع� نحو صحيح،   إذا  دائم  بتأث��  ل�� تح��  (ج) فرصة سانحة  ات�ج�ة  إس�� أمام  �كون  قد 
ا من رسوم الشهادة واالخت�ار (عادًة ما �كون  ا بهذا الصدد جزء� ا �ارز� � حققت نجاح� د ال�لدان ال�� ح�ث س�س��
ة والمتوسطة ع� شهادات، و�التا�� س�تم  50 �المائة) وذلك �عد حصول قطاع الم�شآت الصغ�� حوا�� 
ة  داد �س�ة أ��� (عادة ما تكون حوا�� 25 �المائة) �عد مرور ثالثة أعوام إذا حافظ قطاع الم�شآت الصغ�� اس��
ا ب�س�ة 100 �المائة أو ما  د رسوم� � �س�� ك المخططات ال�� ا ما ت�� والمتوسطة ع� منحه شهادة بنجاح. نادر�
ا ما تتخ� عن  � ة والمتوسطة كث�� ا ألن الم�شآت الصغ�� ا دائم� �قار�ــها �عد الحصول ع� شهادة بنجاح تأث��

داد الرسوم. الشهادة �مجرد اس��
� يتم  ا معقوً� من النجاح �� األنظمة ال�� � حققت قدر� ات�ج�ة (أ) ال�� � إطار اإلس��

� أنظمة الدعم �� من ب��
ة  ال�ب�� �ات  ال�� أو  الحكومة  عقود  من  ة  مئ��ة صغ�� �س�ة  والمتوسطة  ة  الصغ�� الم�شآت  منح  �موجبها 
، ومناجل قطع  لتور�د المنتجات ال�س�طة أو المواد االستهال��ة، مثل المناد�ل الورق�ة، واألثاث المدر��
الشهادة  مع جهة  �التعاقد  ى  ال��� كة  ال�� أو  الحكومة  نفسه، ستقوم  الوقت   �

و�� ذلك.  إ�  وما  العشب، 
إرساء  ة والمتوسطة ع�  الصغ�� الم�شآت  الق�ام �ذلك، لمساعدة  القدرة ع�  لديها من  ما  �قدر  الوطن�ة 
ضوا�ط التص�يع المناس�ة و�جراء المعاينة النهائ�ة ع� أساس �ل دفعة ع� حدة للمنتجات المعن�ة. �عد 
ة والمتوسطة إ� الحد الذي يرى ف�ه أنه لم �عد �حاجة إ�  مرور الوقت، س�تطور قطاع الم�شآت الصغ��

مثل ذلك الدعم.

اخت�ار الشهادة من منظور المورد 6.11

لد�ه صع��ة  االقتصادي  ال�شاط  المعروضة، فإن صاحب  والنظام  المنتج  الهائل من شهادات  العدد  مع 
� االخت�ار. �ل هذە المخططات لها ت�لفة، ومن ثم فإن االخت�ار �حتاج إ� ممارسة تجار�ة ج�دة. و�صفة 

��
عامة، س�عتمد اخت�ار نظام مخطط الشهادة ع� إجا�ات األسئلة التال�ة (مركز التجارة الدو�� 2011):

� أن �كون مخطط اعتماد نظام اإلدارة؟• 
هل مخطط إصدار شهادة للمنتج وثيق الصلة، أم ي����

الشهادات •  منح  تقدمه جهات  الذي  الخ�ار  فهل  للمنتج،  إصدار شهادة  االخت�ار ع� مخطط  وقع  إذا 
� هو األ��� مالءمة و�اٍف للوفاء بهذا الغرض  متعددة الج�س�ات هو الخ�ار الصحيح، أم أن الخ�ار الوط��

ع� المدى القص�� والط��ل؟
ا �القطاع �كون أ��� مالءمة؟•  ا خاص� هل يتطلب اعتماد مخطط نظام إدارة أ��� نظا�� أم أن مخطط�
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� ع� الجودة، أم الب�ئة، أم سالمة المعلومات، •  ك�� إذا تم اخت�ار مخطط عام العتماد نظام اإلدارة، فهل س�تم ال��
أو م��ــــج منها؟

� أن �كون ذلك؛ • 
� أي قطاع ي����

، ف�� � وري وجود مخطط إصدار شهادات خاص �قطاع مع�� إذا �ان من ال��
امج وما إ� ذلك؟ ع� س��ل المثال، قطع غ�ار الس�ارات واألجهزة الطب�ة وتط��ر ال��

ام الضوا�ط واألنظمة الالزمة، �اإلضافة إ� �دء عمل�ة منح الشهادات واستمرارها، جديرة •  � هل ت�لفة االل��
� السوق؟

ة المك�س�ة �� � �االهتمام �ال�س�ة إ� الم��

ا�ة قّ�مة وط��لة االمد.  إن اخت�ار أ�سب نظام إصدار شهادات وهيئة إصدار شهادات �جب أن يتضّمن ��
 � ا. وف�ما ��� وصف ل�عض المسائل الرئ�سة ال�� ور�� ا �� ، فإن ات�اع نهج منظم لعمل�ة االخت�ار ُ�عد أمر� و�التا��

� عمل�ة االخت�ار.
قد �ساعد ��

اخت�ار مخطط إصدار شهادة للمنتج 6.11.1

� تحمل هذە العالمات  � السوق، �ما أن المنتجات ال��
لقد حظ�ت �عض عالمات شهادات المنتج �م�انة سائدة ��

وجه  هذا ع�  و�صح  �ن.  المش�� ِق�ل  من  الجودة  عال�ة  أو �منتجات  المال،  مقا�ل  ج�دة  بها كق�مة  ف  مع��
ال�لدان ذات الدخل   �

الخصوص ف�ما يتعلق �األسواق المحل�ة لجهات إصدار شهادات للمنتجات الرئ�سة ��
� أسواقها �الخارج. لذا من المهم الحصول ع� معلومات وث�قة 

المرتفع والمتوسط والمنخفض، وأقل من هذا ��
المناسب قد ال تقّدر بثمن، ح�ث ال �كون السوق قد  المنتج  الصلة بهذا الصدد  ألّن عالمات الشهادة ع� 
ف �عد �األسماء التجار�ة للمنتجات. وهذا ينطبق ع� المنتجات المحل�ة والمستوردة وهو أمر وثيق الصلة  اع��

� عمل�ة المناقصة.
ة �� � �ات الحكوم�ة، ح�ث �مكن أن تكون عالمة الشهادة ع� المنتجات م�� � حالة المش��

��
منح  إذا �ان  ما  تحد�د  المف�د  من  فس�كون  الفن�ة،  اللوائح  نطاق   �

�� �س��قه  الذي س�تم  المنتج  وقع  إذا 
ا لالمتثال المقبول من الجهات التنظ�م�ة. قد تعتمد إم�ان�ة القبول هذە ع� اعتماد  شهادة للمنتج �عت�� إث�ات�
اف من جانب واحد كدل�ل "ُتعت��  جهة إصدار شهادة المنتج وع� تحد�دها من ِق�ل السلطة التنظ�م�ة واالع��
ا المخططات الدول�ة الُمقدمة من اللجنة ال�هروفن�ة  مستوف�ة" وغ�� ذلك من االعت�ارات األخرى. قد تهتم أ�ض�
الدول�ة والمنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة بهذا الصدد (انظر القسم 6.9 �شأن مخططات منح الشهادات 
� هذا الصدد قد �كون �الغ 

� قبول السوق، فإن الحصول ع� معلومات موثوق بها ��
الدول�ة). ع� غرار الُمتبع ��

األهم�ة ف�ما �خص تخف�ض الت�لفة اإلجمال�ة الخاصة �االمتثال للوائح الفن�ة وث�قة الصلة.
� �عض الحاالت، 

ا من ح�ث ك�ف�ة تم��لها. ف�� � ا كب��
�
تختلف مخططات إصدار شهادات المنتجات اختالف

ثمة رسوم سن��ة قائمة ع� اإلنتاج الفع�� الذي س�حمل عالمة الشهادة ع� المنتج ح�ث ُتغ�� هذە الرسوم 
� مخططات أخرى، 

جميع األ�شطة المتعلقة �عمل�ات المراق�ة والمراجعة واستعراض العقود �عد منحها. و��
�س�ند   �

إضا�� برسم  والمقرونة  اإلنتاج  أساس�ة مستقلة عن  ت�لفة  منها  لل�عض  دفع رسومها �ل ع� حدة.  ُ
ت

المرح��  المراق�ة والمراجعة واالخت�ار  ت�ال�ف �ل من عمل�ات  ال�عض اآلخر يتضمن  ب�نما  اإلنتاج،   أرقام  إ� 
 �

� تحد�د هذە الت�ال�ف ومراعاتها �� � تحمل عالمة ورسوم تجد�د الشهادة وما إ� ذلك. و�تع�� للمنتجات ال��
ت�ال�ف اإلنتاج ألخذ قرار �شأن ما إذا �ان الحصول ع� شهادة ذات صلة للمنتج له جدوى تجار�ة أي ما إذا �ان 

النمو المحتمل للمب�عات �س�غ ت�ال�ف منح الشهادات للمنتجات.

اخت�ار مخطط منح الشهادات لنظام اإلدارة 6.11.2

ا�د أعداد مخططات منح الشهادات لنظم اإلدارة العامة فضً� عن مخططات القطاعات الُمحددة، ومع تزا�د  � ت��
� طرحها تتعلق �الغرض من مخطط نظام اإلدارة المزمع  � يتع�� االخت�ارات، فإن أوثق األسئلة صلة �الموض�ع ال��
ا ل�عض المخططات األ��� شهرة ول�نها �ع�دة عن الشمول الجامع. قد تتطلب  ات�اعه. �قدم الجدول 6.4 توجيه�
�قطاعات  الخاصة  المخططات   �

�� النظر  عند  س�ما  ال  ا،  جذر�� مختلفة  مخططات  المحددة  الحاالت  �عض 
ُمحددة (منها عدد كب�� للغا�ة ال �مكن إدراجه هنا).

� نظام منح شهادة المنتج، فقد تختلف قل�ً� ت�ال�ف منح شهادة لنظام اإلدارة بناًء ع� 
ومثلما هو ُمتبع ��

نموذج األعمال الذي ت��عه جهة منح الشهادات. هناك حاجة إ� مراعاة رسوم منح الشهادات السن��ة ورسوم 
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� اخت�ار األ��� فاعل�ة منها من  المراجعة وت�ال�ف المراجع ورسوم تجد�د الشهادة عند صنع القرار، �ما يتع��
� س�تم منحها شهادات. كة ال�� ح�ث الت�لفة واأل��� فائدة منها �ال�س�ة لل��

كفاءة جهة منح الشهادات ومواضع اهتمامها 6.11.3

ا اخت�ار جهة منح الشهادات األوثق صلة.  ل�س من المهم فقط اخت�ار مخطط منح شهادات مالئم، ول�ن أ�ض�
� �شمل  � طرحها واإلجا�ة عليها �اإل�جاب ف�ما �خص كفاءة جهة منح الشهادات، ال�� � يتع�� ف�ما ��� األسئلة ال��

: ما ���

� يتم منح شهادات لها؟•  هل جهة منح الشهادات معتمدة �ال�س�ة للمواصفة العامة أو الخاصة ال��
اف المت�ادل •  � من خاللها يتم اعتماد جهة منح الشهادات �� الُموقعة ع� اتفاق�ة االع�� هل جهة االعتماد ال��

� حالة 
� �ديرها منتدى االعتماد الدو�� للمواصفات العامة، أو �� �ما �غ�� النطاق الذي تهتم �ه، مثل تلك ال��

المواصفات الخاصة، المواصفات المتعددة الج�س�ات ذات الصلة؟
المنظمة لمنحه شهادة ع� الصع�د •  الذي تطمح  المخطط  الشهادات نطاق  هل �غ�� اعتماد جهة منح 

� حسب االقتضاء؟ المح�� أو الخار��

المواصفة المالئمةالغرض من التنف�ذ
تدقيق ع� نظام اإلدارة العامة

آيزو 9001ل�سب رضا العم�ل من خالل توف�� منتجات أو خدمات مطا�قة �استمرار
� �قدمونها � المعلومات ال�� � العمالء لتأم�� كة و��جاد الثقة ب�� آيزو�آي إي �� 27001أمن المعلومات القّ�مة لل��

كة من الناح�ة الب�ئ�ة ألصحاب المصلحة آيزو 14001إلث�ات مسؤول�ة ال��
� م�ان 

� عن ط��ق إدارة مخاطر الصحة والسالمة المهن�ة �� لتوف�� ب�ئة عمل آمنة للموظف��
العمل

سلسلة تقي�م الصحة والسالمة 
المهن�ة 8000

� و�ث�ات المطا�قة لس�اسات المساءلة االجتماع�ة واإلجراءات  لضمان راحة الموظف��
والممارسات لألطراف المعن�ة

المساءلة االجتماع�ة 8000

� ذلك كفاءة الطاقة، واستخدام الطاقة واستهال�ها
آيزو 5001لتط��ر أداء الطاقة، �ما ��

ا الجدول 6.3) تدقيق ع� نظام إدارة القطاعات المحددة (انظر أ�ض�

كة  ا لمعدات إنتاج المرك�ات وأجزائها والخدمات المستوف�ة لمتطل�ات ال��
�
ا موثوق لتصبح موّرد�

المصنعة لألدوات األصل�ة
فرقة العمل الدول�ة للس�ارات 16949

وك�ماو�ات  � تحتاجها سلسلة التور�د الصناع�ة �الب�� ا للمعدات والمواد ال��
�
ا موثوق لتصبح موّرد�

والنفط والغاز
� اس 29001

آيزو���

ك�ب وتقد�م خدمات  � التصم�م واإلنتاج وال��
�ات المنخرطة �� ا لل��

�
ا موثوق لتصبح موّرد�

األجهزة الطب�ة
آيزو 13485

ان والفضاء والدفاع � مجاالت الط��
ا لسلسلة التور�د الصناع�ة ��

�
ا موثوق مواصفة الفضاء الجوي 9100لتصبح موّرد�

مواصفة االتصاالت 9000إلث�ات القدرة ع� تور�د منتجات أو خدمات إ� مقد�� خدمات االتصاالت ومورديهم

ا لخدمات تكنولوج�ا المعلومات، سواء داخل المنظمة أو إ� المنظمات 
�
ا موثوق لتصبح موّرد�

الخارج�ة الُمستعينة �خدمات خارج�ة
آيزو�آي إي �� 20000

� قد يتعرض لها األشخاص وال�ضائع داخل سلسلة التور�د آيزو 28001للحد من المخاطر ال��

 ، �
� أو حيوا��

ي، سواء أ�ان ذا مصدر ن�ا�� ا للطعام اآلمن لالستهالك ال���
�
ا موثوق لتصبح موّرد�

ا �مواد إضاف�ة من فيتامينات  ا، قا�ً� للتلف أو ذا مدة صالح�ة ط��لة، مزود� ا أو معالج� طازج�
ومواد حي��ة أو غ�� مزود بها

تحل�ل الخطر ونقاط التح�م الحاسمة
آيزو 22000

شهادة نظام سالمة الغذاء
�
�طا�� اتحاد التجزئة ال��

ممارسات الزراعة الج�دة العالم�ة
�لضمان التعبئة والتخ��ن والتوز�ــــع اآلمن للغذاء اآلمن والمنتجات االستهال��ة

�طا�� اتحاد التجزئة ال��
ممارسات الزراعة الج�دة العالم�ة

المصدر: مركز التجارة الدو�� 2011.
، العال�� GLOBAL G.A.P = الممارسات الزراع�ة العالم�ة الج�دة، = HACCP = تحل�ل الخطر ونقاط التح�م الحاسمة، IT = تكنولوج�ا  �

�طا�� ملحوظة: BRC = اتحاد التجزئة ال��
� نها�ة الوحدة.

كة المصنعة للمعدات األصل�ة. للحصول ع� معلومات �املة �شأن �ل مواصفة من المواصفات الُمدرجة، انظر إ� المراجع �� المعلومات؛ OEM = ال��

الجدول 6.4  الخاص �مواصفات اخت�ار مخططات منح شهادات نظام اإلدارة
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� السوق مواصفة اخت�ار آخرى مهمة. إذا شملت 
ا بها ��

�
ف تعت�� معرفة ما إذا �انت جهة منح الشهادات مع��

ا. لن ُتعارض جهة منح  ا مف�د� � �ات ُمعتمدة معروفة ف�مكن اعت�ارە مؤ�� قائمة جهة منح الشهادات أسماء ��
�ات معتمدة للحصول ع� تعل�قات ع�  � ع� اتصال ��� � عملها جعل العمالء المحتمل��

� تثق �� الشهادات ال��
ا. � أ�ض� � �لدان عدة، فقد �كون هذا محل اهتمام المصدر�ن المحتمل��

أدائها إذا �انت هذە الجهة تعمل ��
ُتقدم �عض جهات  المستق�ل. قد   �

أو �� كة سواء اآلن  قد تتعدد االحت�اجات للحصول ع� شهادات لل��
والشهادات  الجودة  إدارة  شهادة  الحصول ع�   � ب�� �دمج  نظام   �

�� تتمثل  مت�املة،  الشهادات خدمة  إصدار 
إن �انت هذە  المنتج.  و�أو ح�� شهادة  المخاطر،  إدارة  و�أو  واألمان،  الصحة  و�أو  الب�ئ�ة،  �اإلدارة  الُمتعلقة 
كة، فقد تكون خدمة منح الشهادات المت�املة هذە أ��� إفادة من ح�ث الت�لفة من  ة المطل��ة لل�� � �� الم��
ة والمتوسطة من الصعب الحصول  الحصول ع� شهادة قائمة �ذاتها ل�ل مجال. قد �جد قطاع الم�شآت الصغ��
ع� شهادات واالحتفاظ بها. ُتقدم �عض جهات إصدار الشهادات مخططات ُمخصصة لسوق قطاع الم�شآت 

ة والمتوسطة الحجم. وعات الصغ�� ة والمتوسطة، وقد �كون هذا هو الخ�ار الواضح �ال�س�ة للم�� الصغ��

الملحوظات
ع أو المورد عند اس��فاء المتطل�ات �افة للتوجيهات الجد�دة المتصلة . 1 يتم وضع CE (ال توجد "عالمة CE") ع� المنتج و�أو مواد التعبئة والتغل�ف بواسطة الُمصنِّ

ع أو المورد يتحمل المسؤول�ة �املة تجاە امتثال المنتج للمتطل�ات الُمخصصة. و�مكن أن �شمل جهات تقد�م تقي�م  ، و�التا�� اإلشارة إ� أن الُمصنِّ � �االتحاد األور��
المطا�قة من األطراف الثالثة (أي الجهات المخَطرة) بناء ع� التوجيهات الجد�دة، ول�ن الُمصنع أو المورد غ�� ُمرخص من جهة منح شهادات المنتج أو أي أحد 

آخر لوضع عالمة CE ع� المنتج، ف�مكن الق�ام �ذلك �ال�امل ع� مسؤول�ة ذلك الُمصنع أو المورد.
� �مكن أن تجعل . 2 �ائ�ة ال�� � ا لضمان سالمة األغذ�ة من المخاطر البيولوج�ة وال��م�ائ�ة والف�� م� ا منظ� ا وقائ�� ُ�عد نظام تحل�ل المخاطر ونقاط التح�م الحرجة نهج�

الدول�ة  الغذائ�ة  للمواصفات   �
الغذا�� الدستور  للجنة  العامة  الجمع�ات  الدول�ة بواسطة  التوجيه�ة  الم�ادئ  ُت���  إنتاجه.  � غ�� آمن خالل مراحل 

النها�� المنتج 
 . ً

 وطن�ة
ً
ٌ من ال�لدان مواصفة تها كث�� � اعت�� (CAC/ RCP 1-1969) ال��

� �عض ال�لدان، تتم اإلشارة إ� الحصول ع� شهادة نظام اإلدارة �التوثيق و�صدار الشهادات �جهة ال�سج�ل.. 3
��

� الوحدة 6
المواصفات الُمشار إليها ��

� Codex). 1969. "CAC/RCP 1:1969—الم�ادئ العامة لصحة األغذ�ة (تعد�ل عام 1999. 
� (CAC) (الجمع�ات العامة للجنة الدستور الغذا��
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تعار�ف ونطاق اللوائح الفن�ة 7.1

� السوق وتصبح خطرة ع� الناس أو الب�ئة. واألس�اب متعددة: إذ قد ال 
�مكن أن توجد منتجات غ�� مطا�قة ��

تكون امتثلت للمواصفات ذات الصلة، وقد �كون المصنعون استهانوا �ضوا�ط التص�يع، وقد ي�تهز الموردون 
الفرصة فقط لمعرفة ما إذا �ان ب�م�انهم ت��ف منتجات دون المستوى المطلوب، وما إ� ذلك. وال �ستطيع 
� لن تكون كذلك. ومن ثم، فقد  � قد تكون معي�ة وتلك ال�� � المنتجات ال�� � ب�� المستهل�ون �ش�ل عام التمي��
� السوق من شأنها أن تحد من مثل 

أخذت الحكومات ع� عاتقها مسؤول�ة وضع ضوا�ط ع� المنتجات ��
أوجه القصور هذە من أجل حما�ة مواطنيها والب�ئة. ولقد �انت هذە اآلل�ات، وال تزال، معروفة �أسماء مختلفة 

. � العد�د من ال�لدان، ول�نها ُتفهم اآلن �ش�ل جما�� ع� أنها لوائح فن�ة ع� المستوى الدو��
��

ُتعّرف   ،(TBT (اتفاق�ة  التجـارة  أمـام  الفن�ة  الحواجز  �شأن   (WTO) العالم�ة  التجارة  منظمة  اتفاق�ة   �
و��

ذلك   �
�� �ما  اإلنتاج،  وأسال�ب  الصلة  ذات  العمل�ات  أو  المنتج  خصائص  تحدد  "وث�قة  �أنها  الفن�ة  الالئحة 

� �كون االمتثال لها إلزام�ا "(منظمة التجارة العالم�ة 1994، ملحق 1). لذلك،  األح�ام اإلدار�ة المط�قة، وال��
� سوق 

�� الفاعلة  االقتصاد�ة  الجهات  تط�قها جميع  أن  و�جب  ا، 
�
قانون ملزمة  توجيهات  الفن�ة  اللوائح  تعت�� 

، �غض النظر عن حجمها أو من أين  جاءت. � مع��
� جوهرها تمثل حواجز أمام التجارة. ومع تطور التجارة 

ولقد �انت اللوائح الفن�ة موجودة منذ قرون. و�� ��
�اعت�ارها حواجز "غ��   � التجار��� �اء  � ال�� الفن�ة ب�� اللوائح   �

ط الضوء ع� �عض االختالفات ��
�
العالم�ة، ُسل

� االتفاق�ة العامة 
ور�ة" أمام التجارة، وأدرجت الجهود األو� لت�سيق اللوائح الفن�ة ع� المستوى الدو�� �� ��

� تدعم  للتعرفة الجمرك�ة والتجارة (الجات GATT). وتمت مراجعتها وتنق�حها من أجل االتفاق�ات المختلفة ال��
 � � عام 1994. إذ نصت اتفاق�ة مرا�ش ع� إ�شاء منظمة التجارة العالم�ة، ال��

عت ��
ّ
� وق "اتفاق�ة مرا�ش"، ال��

� عام 1995.
� التنف�ذ �� دخلت ح��

� مختلف  � الحواجز التع��ف�ة والحواجز غ�� التع��ف�ة (ش�ل 7.1). ومن ب�� � منظمة التجارة العالم�ة ب�� وتم��
� اتفاق�ة الحواجز الفن�ة أمـام التجـارة. 

الحواجز غ�� التع��ف�ة، يتم التعامل مع المواصفات واللوائح الفن�ة ��
� اتفاق�ة أخرى: اتفاق�ة منظمة 

و�تم التعامل مع إجراءات الصحة والصحة الن�ات�ة - المصاح�ة للوائح الفن�ة - ��
� التع��ف، �ما 

التجارة العالم�ة �شأن إجراءات الصحة والصحة الن�ات�ة (اتفاق�ة SPS). وال تجتمع االتفاقيتان ��
� القسم 7.10.

نوقش �م��د من التفص�ل ��

7
اللوائح الفن�ة
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ملحوظة: WTO = منظمة التجارة العالم�ة.

الفن�ة  اللوائح  أن  ضمان  إ�  التجارة  أمام  الفن�ة  الحواجز  �شأن  العالم�ة  التجارة  منظمة  اتفاق�ة  وتهدف 
الوقت   �

التجارة. و�� أمام  ور�ة  � عق�ات غ�� �� �ة وال ت��� � تمي�� المطا�قة غ��  تقي�م  والمواصفات و�جراءات 
وعة، مثل  � تنف�ذ تداب�� لتحقيق أهداف الس�اسات الم��

نفسه، تقر �حق أعضاء منظمة التجارة العالم�ة ��
حما�ة صحة اإل�سان وسالمته أو حما�ة الب�ئة. و�شجع اتفاق�ة الحواجز الفن�ة أمام التجارة األعضاء �شدة 
هم ع� المواصفات الدول�ة كوس�لة ل�سه�ل التجارة. ومن خالل أح�ام الشفاف�ة  � وضع تداب��

ع� االس�ناد ��
ا إ� إ�جاد ب�ئة تجار�ة �مكن الت�بؤ بها. الخاصة بها، تهدف االتفاق�ة أ�ض�

وهناك خمسة م�ادئ تدعم اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة:

� منظمة التجارة العالم�ة.• 
� منح المعاملة نفسها للواردات من جميع الدول األعضاء �� يتع��

� معاملة المنتجات المحل�ة والمستوردة �المعاملة نفسها.•  يتع��
� أال تكون المواصفات و�جراءات تقي�م المطا�قة واللوائح الفن�ة �مثا�ة حواجز خف�ة أمام التجارة.•  يتع��
� أن تحقق اللوائح الفن�ة أهدافها بوسائل تحد من القيود المفروضة ع� التجارة.•  يتع��
 • �

الدول األعضاء األخرى  ��  � لتمك�� المناسب  الوقت   �
الفن�ة �� المواصفات واللوائح  � ��� مسودات  يتع��

منظمة التجارة العالم�ة من التعليق عليها.

رة،  الم�� األس�اب  ع�  األس�اب  هذە  ولق�  عد�دة.  ألس�اب  الحكومات  من  الفن�ة  اللوائح  تنف�ذ  و�تم 
� تعت��  توفر منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة إرشادات �شأن أهداف الس�اسات ال��
؛ (ب) حما�ة صحة أو  � منع أي �لد من اتخاذ التداب�� الالزمة لضمان (أ) األمن القو��

وعة، أي أنه ال ي���� م��
 �

ح�اة  اإل�سان أو الحيوان أو الن�ات؛ (ج) حما�ة الب�ئة؛ أو (د) منع الممارسات الخادعة. ومع ذلك، ال ي����
وط نفسها، أو  � ال�لدان ح�ث �سود ال�� ر ب�� � أو غ�� الم��

� التعس�� تطبيق ذلك �ط��قة �ش�ل وس�لة للتمي��
ا للتجارة الدول�ة (منظمة التجارة العالم�ة 1994، المادة 2.2). ا خف�� �ش�ل ق�د�

الش�ل 7.1 
فئات الحواجز أمام التجارة

الحواجز التجار�ة

الحواجز غ�� الجمرك�ةالحواجز الجمرك�ة

الفن�ةغ�� الفن�ة

الحصص• 
ضوا�ط األسعار• 
قيود التصدير• 
إجراءات حما�ة التجارة• 

المواصفات• 
اللوائح الفن�ة• 
إجراءات الصحة العامة • 

والصحة الن�ات�ة

اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة حول الحواجز الفن�ة أمام التجارة
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� المواصفات واللوائح الفن�ة 7.2 أوجه االختالف ب��

� تنف�ذ اللوائح  ا �عض االختالفات الرئ�سة. يتع�� � المواصفات واللوائح الفن�ة، ول�ن هناك أ�ض� ثمة أوجه �شا�ه ب��
الدولة  ِق�ل  الفن�ة من  اللوائح  تطبيق  يتم  المواصفات ذلك.  تتجاوز  ب�نما  وعة فقط،  ا ألس�اب م�� الفن�ة وفق�
� قد تكون ضارة �صحة وسالمة الس�ان والحيوانات والن�اتات والب�ئة، ب�نما يتم  لتنظ�م ومراق�ة المنتجات ال��
ك للمتطل�ات وتنف�ذها للمنتجات والخدمات  تطبيق المواصفات من ِق�ل جميع األطراف لتقد�م الفهم المش��
، ومسؤول�ات التط��ر،  �

ا أوجه اختالف أخرى تتعلق �الوضع القانو�� من خالل إبرام اتفاق�ة أو عقد. و�وجد أ�ض�
� يتم التعامل معها (إن�الر 2009). ا عن التفاص�ل الفن�ة للمنتجات ال�� والتنف�ذ عوض�

الدولة وسلطاتها 7.2.1

�عات ال�لد أو المنطقة، ح�ث تقع مسؤول�ة تط��ر و�صدار اللوائح الفن�ة  ا من مجموعة ��� ُتعد اللوائح الفن�ة جزء�
ع� عاتق الدولة وسلطاتها المختصة. وعند تط��ر اللوائح الفن�ة، �جب مراعاة أح�ام الشفاف�ة التفاق�ة منظمة 
ا هو مسؤول�ة الدولة وسلطاتها  التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة. �ما أن إنفاذ اللوائح الفن�ة أ�ض�

. ً
� تفتقدها المواصفات عامة الُمختصة وحدها. ولهذا الس�ب، تتضمن اللوائح الفن�ة األح�ام اإلدار�ة ال��

ا  وفق� والخاصة وال س�ما  العامة  التقي�س  بواسطة جهات  ها  المواصفات و��� تط��ر  يتم  أخرى،  ومن جهة 
ا مثل الشفاف�ة واالنفتاح وتوافق اآلراء (انظر الوحدة 3: المواصفات، القسم 3.4، �شأن  ف بها دول�� للم�ادئ المع��
� من الدولة  ممارسات التقي�س الج�دة). قد تضم ه�ا�ل الحو�مة لدى الجهات المسؤولة عن  المواصفات ممثل��
ا، أي أن التنف�ذ  ا اخت�ار�� � حال التوجه إ� جهات الموافقة ع� المواصفات العامة. ُتعد المواصفات كذلك أمر�

��
يتم �اخت�ار المستخدم.

قد ُتقرر الدولة تف��ض مهام ُمحددة ف�ما �خص تط��ر اللوائح الفن�ة لدى "جهات غ�� السلطات". ع� س��ل 
� إعداد مثل هذە 

المثال، قد تتعاقد الدولة من ال�اطن ع� تقي�م اآلثار التنظ�م�ة (RIA) مع منظمة ُمتخصصة ��
التقار�ر، أو قد �فّوُض أمر مراق�ة السوق إ� جهة تقي�م مطا�قة خاصة. �عّد اس�ناد اللوائح الفن�ة إ� مواصفة فن�ة 
� اللوائح 

- ومن ثم طلُب الدولة من جهة المواصفات الوطن�ة تط��ر مواصفة فن�ة الوطن�ة ليتم االس�ناد إليها ��
الفن�ة - من الممارسات الج�دة. ل�ن �جب أن تظل الدولة أو سلطتها المختصة مس�طرة ع� العمل�ة التنظ�م�ة 
�ع�ة وقدرتها ع� المساءلة إ� األطراف "غ�� المرخص لها"  � ش�� األوقات،  فال �مكنها تف��ض صالحيتها ال���

��
ع�ة الدستور�ة وث�قة الصلة. ممن ال يتمتعون �ال��

� اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة �شأن تط��ر 
هذا �خالف األح�ام الواردة ��

� أ�ة اتفاق�ات 
� بها الدولة �مهامها ومسؤول�اتها التنظ�م�ة غ�� منصوص عليها ��

� ت�� اللوائح الفن�ة، فإن الط��قة ال��
� مراعاتها (�ما هو ُموضح 

ة  ي���� إقل�م�ة أو دول�ة ُملزمة. ومع ذلك، ثمة ممارسات دول�ة ج�دة ُمج��ة وُمخت��
� القسم 7.9).

أدناە ��

المستخدمون واألطراف المتأثرة 7.2.2

المنظمات أو األطراف المعن�ة ع� أساس اخت�اري. وهؤالء  عد المواصفات �مثا�ة توص�ات،  �ح�ث تط�قها 
ُ
ت

ت�ال�ف  ر  إذا �انت هناك منافع تعود عليهم ت�� المواصفات ذات صلة وما  أي  �أنفسهم  المستخدمون �قررون 
ا لقوة تصورات السوق.  أو �مكن تطب�قها وفق� التعاقدي،  ام  � ا من االل�� المواصفات جزء� التنف�ذ. �مكن أن تكون 
و�التأ��د، قد �قلل عدم االمتثال من الفرص الُمتاحة �السوق مما يؤدي إ� التخ�� عن العقود الم��حة، أو فرض 

� حد ذاته ج��مة تعاقب عليها الدولة.
� لعدم االمتثال، ول�ن ال ُ�عد عدم االمتثال ��

عواقب القانون المد��
ا،  و�جب االمتثال لها من ِق�ل جميع األطراف 

�
عد اللوائح الفن�ة �مثا�ة قواعد ُمقررة ملزمة قانون ُ

ع� النق�ض، ت
ة، محل�ة أو أجن��ة، �غض النظر عن ت�ال�ف التنف�ذ. وُ�عد عدم االمتثال لها  ة أو صغ�� � السوق، سواء �انت كب��

��
ة والمتوسطة إذا �ان االمتثال  ا لوجود قطاع الم�شآت الصغ�� ج��مة ُ�عاقب عليها القانون. قد �صبح هذا تهد�د�
. وقد  ا لطا�عها اإللزا�� ا أمام االبت�ار نظر� ا عائق� � �عض األح�ان، تقف اللوائح الفن�ة أ�ض�

ا. �� ا أو ُم�لف� ا فن�� ُ�ش�ل تحد��
. ً
��� هذا ب�نافس�ة الصناعة ألنه �جب االمتثال لالئحة الفن�ة �املة
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� �ش��ــها الغموض، و�التا��  � �صعب فهمها، أو ال�� ُتّ�بع المواصفات المكت��ة كتا�ة س�ئة، أو ال�� ا ما  ونادر�
 ، � �ش��ــها الغموض ف�جب االمتثال لها رغم ذلك. و�التا�� � �صعب فهمها أو ح�� ال�� ُت��. أما اللوائح الفن�ة ال��
تتحمل الدولة مسؤول�ة ضمان أن تكون اللوائح الفن�ة واضحة، ومكت��ة �لغة �سهل فهمها، وت�بع مواصفات 

األداء �دً� من خصائص التصم�م أو التوجيهات (منظمة التجارة العالم�ة، عام 1994، المادة 2.8).

عنا� نظام اللوائح الفن�ة 7.3

ا ألعراف  اللوائح الفن�ة وفق� اللوائح الفن�ة؛ إذ ُتطّور  ل�س ثمة وجود لمواصفات دول�ة ُملزمة لتط��ر وتنف�ذ 
. وقد برز ن�ع من نهج حجر  � �ــــع الوط�� ال�لدان وممارساتها المّت�عة، أو وفقا لتوجيهات الدولة ف�ما يتعلق �ال���
� فهم المناهج المختلفة 

ة �� � والذي �قدم فائدة كب�� األساس للوائح الفن�ة (ش�ل 7.2) خالل العقدين الماضي��
� تمارسها ال�لدان ف�ما يتعلق �محتوى اللوائح الفن�ة. ُ�ش�� التجارب المقارنة إ� أنه إذا لم يتم توف�� أي من  ال��

� الالئحة الفن�ة ع� نحو محدد، فقد ي��ت أن الالئحة التنظ�م�ة غ�� فعالة.
العنا� األساس�ة ��

ش�ل 7.2
العنا� األساس�ة لالئحة الفن�ة

� �س� إ� تطبيق اإلدارة التنظ�م�ة (انظر القسم 7.9) خطوات التط��ر  لقد حددت �عض الحكومات ال��
� �لدانها. ُ�عرف ذلك �اسم إطار عمل اللوائح 

واله��لة وأسال�ب التنف�ذ، أي العنا� األساس�ة، للوائح الفن�ة ��
ا ألنه �لزم تنف�ذ  ا نظر� ور�� ��� مناسب. ُ�عد هذا �� � من خالل نص ���

� القانو�� الفن�ة بوجه عام وُ�منح ال�ق��
. إن مثل هذا  � أو اإلقل��� أو المح�� إطار عمل الالئحة الفن�ة من ِق�ل السلطات التنظ�م�ة ع� الصع�د الوط��
امات ال�لد ف�ما �خص منظمة  � اإلطار ُ�عد الط��قة األ��� فاعل�ة لضمان امتثال جميع السلطات التنظ�م�ة الل��

التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة أو ما ُ�شابهها من اتفاق�ات إقل�م�ة.
ع�  المثال)  س��ل  الس�اسة ع�  ب�ان   �

�� يرد  ( �أن  الحكومة  عزم  من خالل  الفنّ�ة  الالئحة  تطبيق  ي�دأ 
� إجراء تقي�م  � الالئحة الفن�ة، يتع��

وع. ق�ل التفك�� �� � ولضمان الهدف الم�� التعامل مع إخفاق سوق مع��
اآلثار التنظ�م�ة لتحد�د مدى حجم المش�لة، والفوائد والت�ال�ف االجتماع�ة واالقتصاد�ة، وما إذا �انت الب��ة 

التحت�ة لتنف�ذ الالئحة الفن�ة قائمة �الدولة.
 : � لها أن �شمل وصفا لما ���

� وضع الئحة فن�ة وتطب�قها، في����
إذا �ان القرار يتمثل ��

الصع�د •  ع�  اعتمادها  (أو  الدول�ة  المواصفات  إ�  المتطل�ات  هذە  �س�ند  أن   � يتع�� الفن�ة.  المتطل�ات 
� نص الالئحة الفن�ة (لم �عد ُينظر إ� هذا اإلجراء ع� أنه ممارسة ج�دة) أو 

)، و�مكن إدراجها إما �� � الوط��
� الالئحة الفن�ة �مثا�ة ممارسة ج�دة، و�توفر عدد 

� الالئحة. ُتعد اإلشارة إ� المواصفات ��
اإلشارة إليها ��

� القسم 7.4).
من االحتماالت للعمل ع� ذلك (�ما هو موضح ��

� التفت�ش واالخت�ار ومنح الشهادات (الحصول ع� شهادة)، إما من •  تقي�م المطا�قة. قد �كون أي دمج ب��
ت��ت  ثالثة مستقلة  أو من جانب أطراف   ([SDOC] المطا�قة المورد عن   �

الذا�� (أي إعالن  المورد  طرف 
كفاءتها من خالل االعتماد و�� مقبولة لدى السلطة التنظ�م�ة (أي المنظمات المحددة).

تقي�م األثرالس�اسة

�ــــع ال���

 •�
التنظ�م الذا��

الو��• 
المعرفة• 

الالئحة الفن�ة

العق��اتالسلطة التنظ�م�ةتقي�م المطا�قةالمتطل�ات الفن�ة

األح�ام اإلدار�ةخصائص المنتج

.2011 � المصدر: مقت�س من راس��
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� قد تتضمن •  (ال�� المسؤولة �ش�ل أسا�� عن مراق�ة األسواق  التنظ�م�ة ��  السلطة  التنظ�م�ة.  السلطة 
) لضمان امتثال جميع الموردين المستمر للوائح الفن�ة �المنتجات.  � مواقع ومخازن ومستودعات المصنع��
� ع� السلطة  � األسواق �ال�س�ة للمنتجات عال�ة المخاطر. و�تع��

وقد يتطلب األمر موافقات ق�ل الط�ح ��
� فرض عق��ات إذا لم �ستوِف الموردون المتطل�ات.

ع �� التنظ�م�ة أن ���
المطا�قة •  غ��  المنتجات  لسحب  التوجيهات  مثل  إدار�ة  عق��ات  التنظ�م�ة  السلطة  تطبق  العق��ات. 

� عندئذ للقضاء الجزائ�ة أن تأخذ مجراها. 
والتخلص منها. و�ذا لم يهتم الموردون �العق��ات اإلدار�ة، في����

� أن ُتع� السلطات التنظ�م�ة سلطة فرض الغرامات؛ فهذا من شأنه أن يؤول إ� ممارسة فاسدة. 
وال ي����

ومن األفضل إسناد مهمة فرض الغرامات للقضاء.

دور المواصفات وطرق مطا�قتها 7.4

الفن�ة  اللوائح  �س�ند  أن  بوض�ح  التجارة  أمام  الفن�ة  الحواجز  �شأن  العالم�ة  التجارة  اتفاق�ة منظمة  تطالب 
� تكون فيها هذە  ا، �اس�ثناء الحاالت ال��

�
إ� المواصفات الدول�ة حيثما ُوجدت أو عندما �كون است�مالها وش��

المواصفات غ�� فعالة أو غ�� مناس�ة، أي ع� س��ل المثال �س�ب عوامل مناخ�ة أو جغراف�ة أساس�ة - أو 
 للمواصفات 

ً
ها واضعة � تعت�� مشا�ل فن�ة أساس�ة. وال تحدد اتفاق�ة الحواجز الفن�ة أمام التجارة المنظمات ال��

العالم�ة المعن�ة  التجارة  ت لجنة منظمة  الدول�ة �االسم، وال تقدم قائمة �المواصفات الدول�ة. لذا فقد ���
� عام 2000 (منظمة التجارة العالم�ة 2000) �شأن الم�ادئ الواجب ات�اعها 

ا �� �الحواجز الفن�ة أمام التجارة قرار�
القسم  المواصفات،  الوحدة 3:   �

الموضح �� النحو  (�ما ع�  المواصفة مواصفة دول�ة  إذا �انت  ما  تق��ر   �
��

� اتفاق�ة إجراءات 
3.4، �شأن الممارسة الج�دة للتقي�س) �دً� من تخص�ص جهات مواصفات دول�ة �ما ورد ��

الصحة والصحة الن�ات�ة الصادرة عن منظمة التجارة العالم�ة.
وف�ما يتخ� متطل�ات منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة، فإن استخدام المواصفات 

ا ع� �عض المزا�ا المهمة: لتحد�د المتطل�ات الفن�ة لالئحة فن�ة ينطوي أ�ض�

ورة ال�دء من الصفر.•  ف بها ول�س �ال�� ع ع� حلول مع�� �مكن أن �عتمد الم��
� ذلك م�ادئ مثل توافق اآلراء واالنفتاح والشفاف�ة، قبول الالئحة الفن�ة • 

ي�� نهج وضع المواصفات، �ما ��
. �سهولة أ���

�مكن تحد�ث المواصفات �سهولة عندما تتغ�� التكنولوج�ا أو الظروف.• 
تعت�� عمل�ة التنم�ة الشاملة أ��� فاعل�ة (ع� س��ل المثال، تحول دون وق�ع تكرار ُم�لف للجهود)، وتتحول • 

ت�ال�ف تط��ر المتطل�ات الفن�ة من القطاع العام إ� القطاع الخاص �ش�ل ملحوظ.
� وضع المواصفات، و�ما أن الن��جة النهائ�ة �جب أن تتل�� • 

ة الفن�ة �� و�قدر مشاركة مصادر عد�دة للخ��
� السوق ع� نحو 

�� � الدعم من األطراف المعن�ة �� تح�� �القبول، فإن المواصفات قد تعكس الواقع الف��
� ُوضعت �معزل عنه. أفضل مما تعكسه اللوائح الفن�ة ال��

� تعرض نفسها الستخدام المواصفات الدول�ة �أساس للوائح الفن�ة.  وهناك عدد قل�ل من االحتماالت ال��
ة (الح��ة)  � الالئحة الفن�ة ذاتها، وهناك طرق متنوعة لإلشارة المرجع�ة الم�ا��

ومنها إدراج نص المواصفات ��
أو  الوطن�ة  المواصفات  أن  يتضح   .(7.3 (ش�ل  للمواصفات  شاد�ة)  (االس�� ة  الم�ا�� غ��  المرجع�ة  واإلشارة 
ا أن تعت�� وس�لة الس��فاء متطل�ات اتفاق�ة منظمة التجارة  � تعتمد مواصفات دول�ة من شأنها أ�ض� اإلقل�م�ة ال��

العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة.
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إدراج نص 7.4.1

� نص الالئحة الفن�ة �مثا�ة ط��قة ع��قة الستخدام المواصفة. و�فضل العد�د  � م��
�عت�� إدراج نص مواصفة ��

ة وسل�مة قانون�ا، ول�ّنها تنطوي ع� �عض العيوب الجس�مة: � هذە المنهج�ة ألنها م�ا�� ع�� من الم��

� مجال التقن�ات ��عة التطور. إنها �مثا�ة الحق�قة • 
 ��عة، وخاصة ��

ً
�مكن أن تصبح اللوائح الفن�ة قد�مة

ا  � تعت�� جزء� � (واللوائح الفن�ة ال�� ، ومن غ�� المرجح أن يتم استعراض كتب القوان�� � � كتب القوان��
� �انت �� ال��

؛ 
ً
� عفا عليها الزمن من الناح�ة الفن�ة تمّثل إش�ال�ة �عات) �ش�ل مستمر وم�سق، فاللوائح الفن�ة ال�� من ال���

ا للمواصفات الدول�ة الُمحدثة  ا، ب�نما تكون المنتجات المستوردة مصنعة وفق� ألّن االمتثال لها ال يزال ُملزم�
� لم �عد ب�م�انها �التا��  ، يتم تجم�دها من الناح�ة الفن�ة خارج السوق. وتجد الصناعات المحل�ة ال�� و�التا��

تصدير منتجاتها صع��ة أ��� إذا �انت تتمثل فقط للوائح الفن�ة الوطن�ة.
 • � ، فس�تع�� �

� اس�نتاجه المنط��
�ش�� كث�� من المواصفات إ� مواصفات أخرى، و�ذا تم ات�اع هذا النهج ��

� الالئحة الفن�ة. و�صبح هذا النهج ط��قة معقدة وغ�� فعالة للتعامل 
ا إدراج جميع هذە المواصفات �� أ�ض�

مع المتطل�ات الفن�ة.
� اللوائح الفن�ة مما أدى إ� صع��ات • 

هناك حاالت معروفة تم فيها �سخ نص المواصفات �ش�ل غ�� دقيق ��
� أسوأ األحوال.

� أفضل األحوال والمستح�لة ��
� تنف�ذ المتطل�ات غ�� الرش�دة ��

ت�من ��

� لها  � الالئحة الفن�ة أنه ال �مكن اخت�ار سوى األجزاء ذات الصلة من المواصفة ال��
ومن مزا�ا إدراج نص ��

تأث�� م�ا�� ع� مسائل السالمة والصحة، ع� س��ل المثال. لهذا الس�ب، ال تزال �عض السلطات القضائ�ة 
تفضل هذا النهج عن اإلشارة إ� المواصفة �ال�امل، والذي قد يتضمن متطل�ات ال تعت�� ذات صلة �الالئحة.

ا لدى العد�د  � الالئحة الفن�ة لم �لَق رواج�
ا إ� العيوب، فإن إدراج النص ال�امل لمواصفة ما �� ب�د أنه، نظر�

منح األفضل�ة لإلشارة إ� المواصفات �دً� من ذلك.
ُ
من السلطات القضائ�ة، وت

اإلحاالت المرجع�ة للمواصفات 7.4.2

تعد المواصفات المرجع�ة ممارسة تنظ�م�ة ج�دة لوصف المتطل�ات الفن�ة للوائح الفن�ة. وهناك احتماالت 
� مختلف السلطات القضائ�ة. ول�ل منها مزا�ا وصع��ات. المجموعتان 

قل�لة خاصة بهذا النهج، و�لها �ستخدم ��
ة. ة واإلحالة المرجع�ة غ�� الم�ا�� الرئ�ستان هما اإلحالة المرجع�ة الم�ا��

مواصفات

� النص
ا مدرج �� ُمشار إل�ه مرجع��

� النّص
��

شاد�ة) ة (اس�� إشارة مرجع�ة غ�� م�ا�� ة (ح��ة) إشارة مرجع�ة م�ا��

غ�� مؤرخةمؤرخة

ش�ل 7.3
� اللوائح الفن�ة

استخدام المواصفات ��
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ة (ح��ة) إحالة مرجع�ة م�ا��
ة، أو الح��ة، �شار إ� المواصفة برقم المواصفة وعنوانها ع� األقل. �مكن إدراج  � اإلحالة المرجع�ة الم�ا��

��
ا للغا�ة طالما أن الرقم والعنوان ُ�عّرفان المواصفة دون غموض.  ور�� � �عض األح�ان، ول�نه ل�س ��

ملخص ��
ا مع المواصفة المشار إليها. ا دائم� � هذە الحالة، �كون إث�ات االمتثال لالئحة الفن�ة متوافق�

و��
ها،  ا أو غ�� مؤرخ. و�ذا تضمنت اإلشارة المرجع�ة لمواصفة  تار�ــــخ ��� و�مكن أن �كون المرجع الح�ي مؤرخ�
ف�مكن عندئذ استخدام هذە الص�غة فقط ألغراض االمتثال. وتظل السلطة التنظ�م�ة �� "صاحب اإلجراء" 
� ع� السلطة التنظ�م�ة تحد�ث  ا إ� مراجعة الالئحة الفن�ة. و�تع�� ألن أي تنقيح للمواصفة ال يؤدي تلقائ��
 � ع�� الم�� �عض  أن  رغم  تحديثها.   �

ي����  � ال�� الفن�ة  �الالئحة  الخاصة  المنقحة  للمواصفة  المرجع�ة  اإلحالة 
ا مسؤول�ة ع� عاتق السلطة التنظ�م�ة لمتا�عة التطورات المتعلقة  قد �فضلون هذا الوضع، فإنه �ضع أ�ض�
ب�نق�حات المواصفات المشار إليها. و�ذا �انت أجزاء معينة فقط من المواصفة مطل��ة ألغراض تنظ�م�ة ، فإن 

تحد�د تار�ــــخ المرجع س�كون الس��ل الوح�د الذي يؤدي هذا الغرض.
ا عند تنقيح المواصفة؛ أي  و�ذا �ان المرجع الح�ي غ�� مؤرخ، فيتم عندئذ تحد�ث الالئحة الفن�ة تلقائ��
� االمتثال. وهذە ط��قة ممتازة إل�قاء 

النظر �� الذي ُ�س�شهد �ه عند  للمواصفة  الحال�ة  الص�غة  ا  �كون دائم�
السلطة  أن   �

�� المنهج�ة  تواجهه هذە  الذي  التحدي  يتمثل  التطور.  للتقن�ات ��عة  ُمحدثة  الفن�ة  الالئحة 
التنظ�م�ة لم تعد "صاحب اإلجراء" الوح�د، وقد تم التخ�� عن �عض صالح�ات السلطة التنظ�م�ة لصالح 
جهة المواصفات. �ما أن تق��ر ما إذا �انت هذە مش�لة حق�ق�ة هو مخاطرة �جب ع� السلطة التنظ�م�ة النظر 

فيها ق�ل اعتماد هذە المنهج�ة.

شاد�ة) ة (اس�� إحالة مرجع�ة غ�� م�ا��
شاد�ة، ال ُتحَدد المواصفة ذات الصلة برقم وعنوان. تنص الالئحة  ة، أو االس�� � اإلحالة المرجع�ة غ�� الم�ا��

��
شاد�ة. و�عد ذلك يتم ��� المواصفات ذات  ام بها �ط��قة اس�� � � االل�� � يتع�� الفن�ة ع� المتطل�ات األساس�ة ال��
� صح�فة رسم�ة مستقلة. و�ؤدي االمتثال لهذە المواصفات إ� امتثال المنتج للمتطل�ات االساس�ة 

الصلة ��
لالئحة الفن�ة. و�مكن كذلك إما تأر�ــــخ أو عدم تأر�ــــخ قائمة المواصفات �ش�ل واضح.

المواصفات،  النظام، وت���  لهذا  األ��� شهرة  التأي�د  ُتعّد   � االورو�� الجد�د لالتحاد  النهج  ولعّل توجيهات 
أن  � هو  األورو�� االتحاد  نظام   �

�� "اخت�ار�ة"2. وهناك عن� آخر  المتوائمة،  األور��ة  المواصفات  � حالتها، 
��

ا استخدام مواصفات أخرى �خالف المواصفات األور��ة المتوائمة  الموّردين �مكنهم من الناح�ة النظ��ة أ�ض�
ا �المتطل�ات األساس�ة لتوجيهات  � أ�ض�

، ول�ن عبء إث�ات أن هذە المواصفات األخرى ت�� � مع النظام األور��
إذا �ان أي موّرد س�س�� ع� هذا  ا مناقشة ما  الممكن عمل�� المورد. لذلك، فإنه من  ي�تقل إ�  الجد�د  النهج 

المسار ألنه ل�س من الصعب استخدام المواصفات األور��ة المتوائمة.

اخت�ار نظام اإلحاالت المرجع�ة
� السلطات  � تطب�قه ع� أعراف الدولة وممارساتها المت�عة وع� العالقة ب��

يتوقف اخت�ار النظام الذي ي����
التنظ�م�ة وجهة المواصفات الوطن�ة. إذا �ان هناك فهم ج�د، فإن استخدام مراجع غ�� مؤرخة �ش�ل آل�ة 
� وضع نظام ص�انة 

ا يتمثل �� ا تحد�� مف�دة إل�قاء اللوائح الفن�ة محدثة. وال تواجه السلطة التنظ�م�ة عندئذ أ�ض�
� السلطات التنظ�م�ة وجهة المواصفات الوطن�ة، فقد  قوي للموارد. و�ذا لم تكن هناك عالقة عمل ج�دة ب��
ا  ا سل�م� � نظام� التنظ�م�ة حي�ئذ أن ت��� � ع� السلطة  المراجع المؤرخة �� الخ�ار األمثل، ول�ن يتع�� تكون 
� السلطات التنظ�م�ة �افة، 

ا �ان الخ�ار، فال�د من تطب�قه �ش�ل م�سق �� للحفاظ ع� المراجع محدثة. وأ��
ا من إطار عمل الالئحة الفن�ة الرس�� (انظر القسم 7.9.3). وال�د أن �كون جزء�

شاد�ة �ش�ل ج�د، ف�جب أن �كون هناك نظام ج�د  و�ش�� األدلة ال�د�ة إ� أنه ل�� تعمل المراجع االس��
القائمة   �

�� المدرجة  تلك  غ��  مواصفات  �ستخدمون  الموّردون  إذا �ان  س�ما  ال  المنتجات،  عن  للمسؤول�ة 
للمواصفات  تمتثل  ال   � ال�� المنتجات  مع  للتعامل  إضاف�ة  قوة  التنظ�م�ة  السلطة  إعطاء  و�جب  الرسم�ة. 
� ال تزال تعت�� غ�� مطا�قة لالئحة الفن�ة من  � �ختارها الموّرد وال�� ا للمواصفات ال�� � القائمة ول�ن وفق�

المدرجة ��
ة ��  ا، فسُتعدُّ اإلحالة الم�ا�� طرف السلطة التنظ�م�ة. و�ذا لم �كن نظام المسؤول�ة عن المنتجات هذا قائم�

� قد �ط�قها الموّرد. ا ف�ما يتعلق �المواصفات ال�� النهج األمثل، ح�� و�ن �ان هذا النهج أ��� تقي�د�
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� �ل أنظمة اللوائح الفن�ة، تطلب السلطات التنظ�م�ة أدلة االمتثال (ع� س��ل المثال، التفت�ش أو االخت�ار أو 
��

� نطاق اللوائح الفن�ة تمتثل 
� تدخل �� منح الشهادات) �أي ش�ل من األش�ال لتقي�م ما إذا �انت المنتجات ال��

تقد�م مثل هذە  الفن�ة. �مكن  الالئحة   �
المطا�قة �� تقي�م  � تحد�د متطل�ات 

الفن�ة. و����� لمتطل�اتها  �الفعل 
� حالة اللوائح الفن�ة، ال 

األدلة من المورد (الطرف األول) أو من ك�ان مستقل عن المورد (الطرف الثالث). و��
إث�ات امتثال المنتج للمتطل�ات   �

) �ش�ل م�ا�� �� �
الثا�� ي أو المستهلك أو المستخدم (الطرف  �شارك المش��

المذكورة.

شهادة مطا�قة المورد 7.5.1

 �
�طلق ع� اإلقرار المقدم من المورد �أن المنتج �متثل لمتطل�ات الالئحة الفن�ة إعالن المورد عن المطا�قة. و��

�عض األح�ان �ستخدم ع�ارة "منح شهادة"، ول�ن هذا غ�� صحيح ع� اإلطالق ألن ع�ارة "التصديق" �شمل 
� الخت�ار المنتجات ذات  ا. والحال كذلك ح�� لو استعان الموّرد �خدمات مخت�� خار�� ا ثالث�

�
�ح�م تع��فها طرف

ا عن المطا�قة ع� مسؤوليته الخاصة. وتحدد المواصفات الدول�ة  اآليزو�آي إي �� 
�
الصلة ول�نه �صدر إعالن

المطا�قة") تفاص�ل  المورد عن  المطا�قة - إعالن  � من "تقي�م 
1-17050 و 2-17050 (الجزأين األول والثا��

� والعد�د من جهات المواصفات  المتطل�ات الخاصة ب�عالن المورد عن المطا�قة والمعتمدة من االتحاد األورو��
الوطن�ة. 

� المورد عن المطا�قة الخ�ار األ��� فاعل�ة من ح�ث الت�لفة للموّردين إلث�ات المطا�قة 
و�عت�� خ�ار إعالن الذا��

ا أو معاينة (تفت�ش) من طرف ثالث. و�مكن تحقيق كسب  ألنه ال يتطلب منح شهادة (إصدار شهادة) أو اخت�ار�
الذي �ستغرقه الحصول ع� موافقات  الالزم  الوقت  المب�عات �س�ب  المرت�طة �خفض  الت�ال�ف   �

إضاف�ة ��
المطا�قة  عن  المورد  إعالن  استخدام  أن  والتنم�ة  االقتصادي  التعاون  منظمة  أظهرت  ولقد  الثالث.  الطرف 
�دً� من أنظمة تقي�م مطا�قة من طرف ثالث يؤدي إ� ز�ادة التجارة (فاليز، وغونزال�س ، وشونف�لد 2008). 
� تدعو المجموعات الصناع�ة الرئ�سة، مثل صناعات تكنولوج�ا المعلومات  � مفاجأة ح��

ولذلك، فإّن األمر ال �أ��
والس�ارات، إ� استخدام إعالن المورد عن المطا�قة قدر اإلم�ان.

�عد إعالن المورد عن المطا�قة مقبوً� لغرض إث�ات االمتثال لالئحة الفن�ة إذا �انت الالئحة الفن�ة تنص ع� 
وط التال�ة: (أ) السوق تطلب ذلك أو �سمح �ه؛  � حال توفر ال��

هذە اآلل�ة. و�وجه عام، س�كون األمر كذلك ��
ا؛ (ج) تنف�ذ جزاءات عدم االمتثال وتكون رادعة فعالة؛ (ب) المخاطر المرت�طة �عدم االمتثال منخفضة �س���

� حالة عدم االمتثال؛ (هـ) قطاع الصناعة الذي ينطبق عل�ه 
(د) وجود خ�ارات التظلم وس�ل االنتصاف الفعالة ��

ي�سم �قدر كب�� من الدينام�ة والمسؤول�ة، و�ح�� �سجل من االمتثال (فاليز، وغونزال�س، وشونف�لد 2008).
� االقتصادات ذات 

� حاالت قل�لة للغا�ة ��
�عت�� إعالن المورد عن المطا�قة مقبوً� �ال�س�ة لألنظمة الفن�ة ��

فيه�ة  ال�� والسفن  الشخص�ة،  الحما�ة  ومعدات  األلعاب،  ذلك  ع�  النموذج�ة  األمثلة  ومن  المرتفع.  الدخل 
� وال�ا�ان ونيوزلندا والوال�ات  ال�ا وكندا واالتحاد األور�� � أس��

؛ وأجهزة الراديو واالتصاالت �� � � االتحاد األورو��
��

� كندا وجمهور�ة كور�ا والوال�ات المتحدة. و�عت�� إعالن المورد عن 
المتحدة، والمرك�ات ومكونات المرك�ات ��

�عات  ال��� وجود  عدم  إ�  هذا  �عود  ور�ما  الدخل،  ومتوسطة  منخفضة  االقتصادات   �
�� شائع  غ��  المطا�قة 

� التعامل مع المنتجات غ�� المطا�قة، 
المناس�ة المتعلقة �المسؤول�ة عن المنتجات تدعم السلطات التنظ�م�ة ��

� السوق.
� إغراق التجار عد��� الضم�� للمنتجات غ�� اآلمنة ��

و�� التج��ة الم��رة المتمثلة ��

جهات تقد�م خدمات تقي�م المطا�قة من طرف ثالث 7.5.2

�التا��  فتقدم  �ذلك،  �سمج  ال  الفن�ة  الالئحة  ألّن  المطا�قة  عن  المورد  إعالن  تطبيق  إم�ان�ة  عدم  حال   �
��

المنتج  امتثال  إلث�ات  الشهادات  ومنح  واالخت�ار  الفحص  ثالث خدمات  من طرف  المطا�قة  تقي�م  منظمات 
لمتطل�ات الالئحة الفن�ة. ونوضح ما ��� �عض من الطرق الممكنة.
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السلطات التنظ�م�ة
تتحّمل مسؤول�ة فحص  ال�لدان،  من  العد�د   �

�� األمر كذلك  يزال  وال   ، ف�ما م�� التنظ�م�ة  السلطات  �انت 
التحد�د  الحال ع� وجه  الفن�ة.  وهذا هو  للوائح  االمتثال  للتأ�د من  المنتجات واخت�ارها ومنحها شهادات 
� لهذە  � األسواق مطل��ة ق�ل إم�ان�ة بيع المنتج �صورة قانون�ة. �مثال نموذ��

عندما تكون الموافقة ق�ل الط�ح ��
� االستخدام السائد لعالمة منح الشهادات ع� المنتجات الوطن�ة (انظر الوحدة 6: تقي�م المطا�قة، 

اآلل�ة �أ��
� الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. و�نطبق األمر نفسه ع� ق�ام 

القسم 6.4 �شأن منح الشهادات للمنتج) ��
� ميناء الدخول.

السلطات التنظ�م�ة �فحص واخت�ار المنتجات المستوردة ��
ولم �عد ينظر إ� هذا النظام ع� أنه ممارسة تنظ�م�ة ج�دة ل�ل أنواع المنتجات. فهناك مش�الت من ضمنها 

: ما ���

إذا �انت ال�فاءة الفن�ة للسلطة التنظ�م�ة موضع شك، فل�س لدى الموّرد َخ�ار آخر.• 
اتها مشغولة.•  قد �حق للسلطة التنظ�م�ة أن تختار إعادة فحص المنتجات واخت�ارها لمجرد إ�قاء مخت��
وري •  � ألغراض تنظ�م�ة هو حاجز غ�� �� �مكن القول إن استخدام عالمة منح الشهادات ع� المنتج الوط��

أمام التجارة ومن ثم يتعارض مع م�ادئ اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة.
� ع� الموردين سدادها �غض النظر •  � ش�ل رسوم يتع��

ا للحصول ع� ر�ــــع �� ُتمنح السلطة التنظ�م�ة ترخ�ص�
عما إذا �انت منتجاتهم تخضع للفحص واالخت�ار ع� النحو الواجب.

هذە •  ت���  أن   �
ي���� ب�نما  المنتجات،  عن سالمة  المسؤول�ة  تتحمل  أنها  ع�  التنظ�م�ة  السلطة  إ�  ُينظر 

المسؤول�ة ع� عاتق الموّرد.

ومن شأن الممارسة التنظ�م�ة الج�دة أن �ش�� إ� أن السلطة التنظ�م�ة عليها تحمل المسؤول�ة عن مراق�ة 
� ع� الموّرد أن �كون مسؤوً� عن مطا�قة المنتج وتقي�مه 

� حالة عدم االمتثال. ي����
السوق وفرض عق��ات ��

من جانب منظمات الطرف الثالث المختصة من الناح�ة الفن�ة. �ش�ل التحول من التطبيق اإللزا�� لعالمة منح 
� العد�د 

ا لجهات المواصفات الوطن�ة �� � ا كب�� الشهادات للمنتجات الوطن�ة إ� نظام لوائح فن�ة أ��� حداثة تحد��
ا ما تعتمد ب�س�ة 80 �المائة أو أ��� ع� عالمة منح الشهادات  � غال�� من الدول ألن ذلك سيؤثر ع� دخلها (ال��

للمنتجات الوطن�ة)عالوة ع� أن الدولة قد تضطر �عد ذلك إ� تحمل الت�ال�ف اإلضاف�ة لمراق�ة السوق.

المنظمات المعينة
� ع� أنه التف��ض الحكو�� لجهة تقي�م المطا�قة للق�ام �أ�شطة لتقي�م مطا�قة محددة ( اآليزو� ف التعي�� ُ�َعرَّ

آي إي �� 17000، "تقي�م المطا�قة - المفردات والم�ادئ العامة"). �ستدل من الممارسات التنظ�م�ة الج�دة 
� أن تقدمه جهات تقد�م خدمات من الطرف الثالث المؤهلة من الناح�ة الفن�ة. وُت��ت  أن تقي�م المطا�قة يتع��
� جهة  ا. وق�ل تعي�� ف بها دول�� � الوقت الراهن �صفة عامة من خالل اعتماد جهة اعتماد مع��

ال�فاءة الفن�ة ��
� إضافة متطل�ات لم يتم تقي�مها �موجب االعتماد.

تقي�م المطا�قة، قد ترغب السلطة التنظ�م�ة ��
المثال،  إ� مح�مة؛ فع� س��ل  المطا�قة  تقي�م  نقل جهة  القدرة ع�  المتطل�ات  أن �شمل هذە  و�مكن 
� الدولة، وأن تكون ع� وفاق مع السلطات الحكوم�ة األخرى، وأن تكون قد قدمت 

�لزم أن تكون مسجلة ��
� مثل هذە الحاالت، تطلب السلطة التنظ�م�ة أدلة إضاف�ة لشهادة 

���ة، وما إ� ذلك. و�� جميع اإلقرارات ال��
� جهة تقي�م المطا�قة لتقد�م خدمات تقي�م المطا�قة للوائح فن�ة محددة. وتعت�� "الجهات  االعتماد ق�ل أن تع��

� من هذا القب�ل.3 � مثاً� �حتذي �ه للتعي�� � االتحاد األورو��
المعتمدة" ��

ا �أن ال�فاءة الفن�ة 
�
� �دون اعتماد ، ول�ن مثل هذا النظام قد ال يوفر ضمان وال تزال �عض الدول تمارس التعي��

� الحد األد�� من المتطل�ات، وهناك خالف �شأن ما �ان هذا س�ح�� هذا �قبول 
لجهات تقي�م المطا�قة �ستو��

كة. � نطاق السوق المش��
، ح�� �� � �اء التجار��� ك�ار ال��

القبول لدي �لد واحد
� ال�لد، فضً� عن 

� جهات تقي�م المطا�قة ��
ا �� ا ما تواجه السلطات التنظ�م�ة نقص� � � االقتصادات األصغر، كث��

��
 ، . و�التا�� � �اء التجار��� � حكوماتها وحكومات ك�ار ال�� اف ثنائ�ة أو متعددة األطراف ب�� عدم وجود اتفاقات اع��
� أفضل األحوال من جهات تقي�م المطا�قة 

� عليها اللجوء إ� القبول االنفرادي لنتائج تقي�م المطا�قة؛ و�� س�تع��
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، لن �كون  � � �لتا الحالت��
� �قدمها الموردون. و�� � أسوأ األحوال من نتائج المطا�قة ال��

المعتمدة من الخارج، و��
غ��  أو  االحت�ال�ة  المطا�قة  نتائج  ظهور  حال   �

�� االنتصاف  س�ل  من  القل�ل  سوى  التنظ�م�ة  السلطة  لدى 
� للسلطة التنظ�م�ة أن تزن �عنا�ة مخاطر قبول نتائج المطا�قة هذە ق�ل قبولها �الق�مة 

السل�مة. ولذلك ي����
الظاه��ة.

اف األحاد�ة أو المتعددة األطراف اتفاق�ات االع��
اف  اتفاق�ات االع�� أو متعددة األطراف،  ثنائ�ة  ال�لدان، سواء �انت   � التجار�ة ب�� االتفاق�ات  ا ما تتضمن  � كث��
�طة أن يرد  وتوكوالت، �� � المعاهدات وال��

. و�مكن ح�� ترس�خها �� � �اء التجار��� بنظم تقي�م المطا�قة لل��
� حالة عدم صحة أو التالعب ب�تائج تقي�م المطا�قة أو عدم مطا�قة المنتجات. 

نص �حدد آل�ة س�ل اإلنصاف ��
السوق  أعضاء   � ب�� الوطن�ة  للمنتجات  الشهادات  منح  �عالمات  اف  االع�� ذلك  النموذج�ة ع�  األمثلة  ومن 
. من الصعب  � �اء التجار��� � ك�ار ال�� ات المعتمدة ب�� اف ب�تائج االخت�ار من المخت�� كة، وكذلك االع�� المش��

ا ط��ً� ق�ل أن ت�دأ عملها. اف متعددة األطراف و�ستغرق وقت� التفاوض ع� اتفاق�ات االع��
اف أخرى من خالل األنظمة الدول�ة (انظر الوحدة 6: تقي�م المطا�قة، القسم 6.9) مثل  وترد آل�ات اع��

تلك المط�قة من:

ا برنامج •  ون�ة، وكذلك أ�ض� ) �ال�س�ة للمنتجات ال�ه��ائ�ة واإلل��� اللجنة ال�هروتقن�ة الدول�ة (آي إي ��
� الب�ئة القا�لة لالنفجار و�رنامج 

� يتم استخدامها �� IECEE للمعدات ال�ه��ائ�ة و�رنامج IECX للمعدات ال��
 IECRE ون�ة لمتطل�ات الجودة وشهادات مطا�قة وطن�ة مناظرة لـ IECQ لتقي�م مطا�قة المكونات اإلل���

الخاصة �الطاقة المتجددة؛4

) واتفاق�ة •  ولوج�ا (نظام منح الشهادات األسا�� المنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة (OIML) لمعدات الم��
القبول المت�ادلة. 

�مكونات •  المتعلقة  االتفاق�ة  �شأن   (UNECE) 1958 أورو�ا� الخاصة  المتحدة  لألمم  االقتصاد�ة  اللجنة 
المرك�ات (انظر الوحدة 6: تقي�م المطا�قة، القسم 6.9.3). 

� مقا�ل مسؤول�ات المورد 7.6
السلطة التنظ�م�ة ��

ا عن سالمة المنتج؛ أي أنه �جب  �ش�� الممارسة التنظ�م�ة الج�دة إ� أّن ع� الموّرد تحّمل المسؤول�ة دائم�
ع� الموّرد أن �ضمن امتثال المنتج لمتطل�ات الالئحة الفن�ة. ب�نما تتحمل السلطة التنظ�م�ة المسؤول�ة عن 
� أن توضح 

ا المسؤول�ة عن سالمة المنتج، و����� � أال تتحمل مطلق�
تقي�م ما إذا �ان األمر كذلك أم ال، ول�ن ي����

� �مكن أن ينظر إليها ع� أنها كذلك. اإلجراءات ال��
الموّرد جميع عمل�ات الفحص واالخت�ار ومنح الشهادات  الفن�ة الحديثة أن �جري  اللوائح  � نظم 

وتقت��
�شمل    � نموذ�� و�مثال  الفن�ة.  الالئحة   �

�� اإلجراءات  تحد�د هذە   � و�تع�� للمتطل�ات.  المنتج  امتثال  إلث�ات 
اوح هذە الوحدات من إعالن  � (الش�ل 7.4). وت�� � توجيهات االتحاد األورو��

� المستخدمة ��
الوحدات الثما��

ات اخت�ار معينة جهات  اك مخت�� المورد عن المطا�قة للمنتجات المنخفضة الخطورة (الوحدة أ) من خالل إ��
ا�دة من المشاركة (مع جميع الوحدات األخرى)، و�عدها  � منح الشهادات ("الجهات المعتمدة") �مست��ات م��

: � للمنتج أن �حصل ع� ما ���
ي����

� الوال�ات المتحدة، الذي 
عالمة CE (المطا�قة األور��ة).5 و�وجد مثال آخر هو قانون جودة أداة الت�ب�ت ��

ات المعتمدة وفقا لمتطل�ات  � أحد المخت��
ط أن �قوم الموردون �اخت�ار عينات من المنتجات الموردة �� �ش��

. � المواصفة ذات الصلة، وأن يتم حما�ة عالمة تجار�ة و�سج�لها لدى سلطات االتحاد األورو��
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عق��ات ومخاطر ومراق�ة األسواق 7.7

المنتجات  امتثال  ضمان  السوق  مراق�ة  من  والغا�ة  الفن�ة.  اللوائح  إلنفاذ  أساس�ة  أداة  األسواق  مراق�ة  إن 
� السوق من جميع النوا�� لمتطل�ات الالئحة الفن�ة الصادرة لضمان صحة وسالمة س�ان ال�لد 

المعروضة ��
وكذلك الحيوانات والن�اتات والب�ئة بها. �ما أن مراق�ة األسواق مهمة من منظور الجهات الفاعلة االقتصاد�ة 

ألنها �ساعد ع� الحد من المنافسة غ�� العادلة.

السلطات التنظ�م�ة 7.7.1

� ع�  يتع��  ، و�التا�� الدولة.  عاتق  السوق ع�  مراق�ة  تقع مسؤول�ة  السوق،  مراق�ة  ولضمان ح�اد عمل�ات 
� سلطات تنظ�م�ة ل�� تعمل كه��ل أسا�� لمراق�ة األسواق �داخلها. وع� الدولة اتخاذ القرار  الدولة أن ت���
� �ل وزارة سلطة تنظ�م�ة  � معظم ال�لدان، ست���

�شأن عدد السلطات التنظ�م�ة ومجاالت مسؤول�اتها. و��
الموارد الشح�حة، فإن �عض  � استخدام  واحدة أو أ��� ذات اختصاصات ووال�ات معينة. ومن أجل تحس��
� أر�ــع أو خمس سلطات تنظ�م�ة أ��� لقطاعات محددة (منها ع� س��ل المثال، سالمة األغذ�ة  الدول ست���
والمنتجات المصنعة، واالتصاالت السل��ة والالسل��ة، والنقل، والبناء وال�ش��د، وما إ� ذلك). ح�� أن الدول 
� نطاق اللوائح 

� تدخل �� � إ�شاء سلطة تنظ�م�ة إقل�م�ة واحدة لجميع المنتجات ال��
ة للغا�ة قد تنظر �� الصغ��

، ومدى توفر الموارد وحجم العمل الذي  � الفن�ة. س�تم تحد�د االخت�ار حسب العرف والممارسة الس�اسي��
� الق�ام �ه. يتع��

 �
المسألة الرئ�سة �ال�س�ة لله�ا�ل األساس�ة لمراق�ة السوق �� عدم وجود فجوات وتداخالت واضحة ��

 � ال�� السوق  إ�  منتجات  �دخول  الفجوات  المختلفة. فقد �سمح  التنظ�م�ة  السلطات  مجاالت مسؤول�ات 
ر �صحة وسالمة الس�ان أو الب�ئة. ومن ناح�ة أخرى، فإن التداخل ُ�حدث  قد تؤدي عي��ــها (فسادها) إ� ��
� السوق ألن الموردين �خضعون لمجموعات مختلفة من المتطل�ات مما يؤدي إ� ارتفاع 

حالة من الغموض ��

مرحلة التصم�م

الوحدة أ: الرقا�ة الداخل�ة لإلنتاج
الوحدة ب:  فحص الن�ع للمفوض�ة األور��ة

الوحدة ج: المطا�قة للن�ع
الوحدة د: ضمان جودة اإلنتاج 

الوحدة ه: ضمان جودة الوحدة
الوحدة و: التحقق من اإلنتاج

الوحدة ز: التحقق من الوحدة 
الوحدة ح:  ضمان �امل للجودة

� إلعادة االستخدام.
المصدر: EC 2000. المفوض�ة األور��ة. م�س�خ ب�ذن من المفوض�ة األور��ة؛ ومطلوب إذن إضا��

والتغل�ف  التعبئة  مواد  و�أو  المنتج  األور��ة) ع�  (المطا�قة   CE يتم وضع عالمة  . � األورو�� االتحاد   =  EU ملحوظة: 
. � ع أو المورد عند اس��فاء �افة توجيهات النهج الجد�د ذا الصلة �االتحاد األور�� بواسطة الُمصنِّ

مرحلة اإلنتاج

الوحدة بجهة التص�يع

الوحدة ج

الوحدة د

الوحدة هـ

الوحدة و

الوحدة أ

الوحدة ز

الوحدة ح

الش�ل 7.4
� � االتحاد األورو��

مخطط م�سط إلجراءات تقي�م المطا�قة ��
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� ت�ال�ف المعامالت لصالح أ��� من سلطة تنظ�م�ة واحدة. ومن الممكن أ�ضا مناقشة ما إذا �ان 
غ�� معقول ��

هذا التكرار �دعم السالمة والصّحة، أّم أنه يؤدي إ� نتائج معا�سة؛ ألّن الموّردين �قد �جازفون �التحا�ل ع� 
 للت�ال�ف ال�اهضة، ولوال ذلك لما تحملوا مخاطرة كهذە.

�
اللوائح الفنّ�ة،  تجن�ا

ا، وأسست العد�د من الدول م�اتب ت�سيق للوائح  ا مهم� � السلطات التنظ�م�ة أمر� و�التا�� �عد التعاون ب��
 � ب�� التعاون   �

�� سل�م  �ش�ل  الم�اتب  هذە  تؤثر   .(2007 وم�ج��ت  وشوي  (جا���زون  الغا�ة  لهذە  الفن�ة 
ولوج�ا  � تقدم خدمات المواصفات والم�� � الب��ة التحت�ة للجودة ال��

السلطات التنظ�م�ة والمنظمات المختلفة ��
� دعم تنف�ذ اللوائح الفن�ة. وهناك مسؤول�ة إضاف�ة تقع ع� عاتق هذە الم�اتب 

واالعتماد وتقي�م المطا�قة ��
امات المتعلقة �اتفاق�ة منظمة التجارة  � لضمان امتثال الدولة ��ل (أي جميع وزاراتها وسلطاتها التنظ�م�ة) لالل��

العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة.
�جب أن تتمتع السلطات التنظ�م�ة �الموارد والصالح�ات الالزمة للق�ام �أ�شطة المراق�ة الخاصة بها. وهذا 
� حاالت عدم االمتثال. 

� السوق، والتخاذ اإلجراءات المناس�ة لفرض المطا�قة ��
لمراق�ة المنتجات المطروحة ��

� الذين  ة المناسب�� � ذوي الخ�� � المؤهل�� و�جب أن �كون لدى السلطات التنظ�م�ة العدد المناسب من الموظف��
ا (معتمدة). �ما �جب  ات مؤهلة فن�� اهة المهن�ة الالزمة. و�جب إجراء االخت�ار عن ط��ق مخت�� � يتمتعون �ال��
ر، وأن تضطلع �مسؤول�اتها �ط��قة محا�دة  أن تكون السلطة التنظ�م�ة محصنة من التأث�� الس�ا�� غ�� الم��

� فيها. ال تمي��

م�ادئ مراق�ة السوق 7.7.2
عدم  �كون  أو  أع�،  المخاطر  تكون  أن  �حتمل  ح�ث  الموارد   � ترك�� �جب  فعالة،  السوق  مراق�ة  تكون  ل�� 
الواجب  ام  السوق مع االح�� إ� مراق�ة  التنظ�م�ة  السلطات  ناح�ة أخرى، تحتاج  ا. ومن  ان�شار� أ���  االمتثال 
� هذا أن يناسب اإلجراء درجة المخاطرة، وأال �كون التأث�� ع� ح��ة حركة المنتجات أ���  لم�دأ التناسب. و�ع��

� تحقيق هذا التوازن �ش�ل صحيح.
ة �� وري. وتقدم إجراءات اإلحصاء وتقي�م المخاطر مساعدة كب�� من ال��

وعادة، ال تتم مراق�ة السوق أثناء عمل�ة تصم�م و�نتاج المنتج ذي الصلة. و�ع�ارة أخرى، �جب أن �كون 
� عن التفت�ش أو االخت�ار أو منح الشهادات ق�ل ال�س��ق، �ما هو مطلوب �موجب اللوائح  الموردون مسؤول��
أو   � المصنع�� التعاون مع  الفعال  اإلنفاذ  يتطلب  ما  القسم 7.6). ومع ذلك، فعادة  (انظر  الصلة  الفن�ة ذات 

� السوق.
� وقت م�كر من العمل�ة لضمان عدم ط�ح المنتجات غ�� المطا�قة ��

الموردين ��
تتكون مراق�ة السوق من أ�شطة مجدولة وتحق�قات غ�� مجدولة بناًء ع� معلومات من السوق أو طل�ات 
. إن أ�شطة مراق�ة السوق النموذج�ة  � من السلطات أو من مح�مة قانون�ة أو ش�اوى مكت��ة من المستهل���
� تقع ضمن نطاق اللوائح الفن�ة ذات الصلة، و (ب)  - تتكون من: (أ) فحص عينة جرى تدق�قها للمنتجات ال��

: فحص الوثائق ذات الصلة – وتتضمن الم��ــــج المناسب مما ���

ز�ارات منتظمة مخططة للمرافق التجار�ة والصناع�ة والتخ����ة• 
ز�ارات منتظمة مخططة ألما�ن العمل والم�شآت األخرى ح�ث توضع المنتجات ق�د الخدمة• 
 فحوصات عشوائ�ة ومفاجئة• 
� حاالت عدم المطا�قة الم�لغ عنها• 

التحقيق ��
أخذ عينات تدقيق من المنتجات واخت�ارها وفق متطل�ات الالئحة الفن�ة• 
طلب ومراجعة جميع الوثائق الالزمة• 

� تقل�ل المخاطر. ومع ذلك، �جب أن تظل 
قد �ساهم منح الشهادات لنظام اإلنتاج واإلدارة االخت�اري ��

فيها.   � تمي�� �ط��قة شفافة ال  بها فقط  واالهتمام  الشهادات،  بهذە  يتعلق  ف�ما  التنظ�م�ة محا�دة  السلطات 
�ات حاصلة ع�  � ت�تجها �� � تحمل عالمات شهادات المنتج، أو ال�� � اس��عاد المنتجات ال��

ولذلك، ال ي����
شهادة لنظام اإلدارة، من أ�شطة مراق�ة السوق.

 ، � نظام التجارة العال��
�جب عند إ�شاء أنظمة مراق�ة السوق، عدم إغفال مسألة الضوا�ط ع� الحدود. ف��

. و��ي ع� العد�د من هذە المنتجات نطاق اللوائح  � اد العد�د من المنتجات إ� سوق أي �لد مع�� يتم است��
ا توسيع مخططات مراق�ة السوق ل�شمل المنتجات المستوردة إ� ال�الد، سواء عن  الفن�ة. لذلك، �جب أ�ض�
ا أ��� دقة لضمان عدم تعليق  ط��ق السفن أو القطار أو ال�� أو الجو، ح�ث تتطلب ضوا�ط الحدود تخط�ط�
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ا ما �س�� العمل بنظام  أثناء فحص امتثالها للوائح الفن�ة ذات الصلة. وغال�� المنتجات دون داع ع� الحدود 
المستودعات الجمرك�ة ح�ث �مكن نقل المنتجات من الحدود إ� مستودعات محددة، ول�ن ال �مكن �س��ق 

المنتجات ح�� تقوم السلطة التنظ�م�ة �اإلفراج عنها.

فرض العق��ات 7.7.3
 �

�� المطا�قة  غ��  المنتجات  ا��شاف  عند  المطا�قة  لفرض  إجراءات  اتخاذ  التنظ�م�ة  السلطات  ع�  �جب 
ا ات�اع م�دأ التناسب. إذ �جب أن �عتمد  السوق. ح�ث �عتمد اإلجراء التصح��� ع� درجة عدم االمتثال، وأ�ض�
� كث�� من األح�ان ع� الح�م السل�م للسلطة التنظ�م�ة. 

� عدم االمتثال غ�� الجوهري والجوهري �� الفرق ب��
� �جب اعت�ار عدم االمتثال  � ح��

ة، ع� س��ل المثال، غ�� جوه��ة، �� ف�مكن اعت�ار أخطاء الملصقات الصغ��
ا. ا جوه��� � أمر� � قد تكون ضارة �صحة أو سالمة المستخدم�� للمتطل�ات ال��

� تتخذها السلطة التنظ�م�ة �عدة مست��ات (الش�ل 7.5): � اإلجراءات النموذج�ة ال��
و�مكن النظر ��

تصحيح جميع •  المورد  التنظ�م�ة ع�  السلطة  تفرض  الجوه��ة،  غ��  المطا�قة  عدم  حالة   �
�� التصحيح: 

المنتجات المستق�ل�ة.
� للمنتج ع� الفور.• 

� حالة وجود مخالفات جوه��ة، �جب تعليق أي �س��ق إضا��
التعليق: ��

إ�الغ •  و�جب  السوق،  من  المطابق  غ��  المنتج  المورد سحب  �جب ع�  ة،  الخط�� الحاالت   �
�� السحب: 

� ب�عادة المنتجات المحددة إ� نقاط البيع. المستهل���
جاعه �مكن تصح�حه لجعله •  قرارات ما �عد السحب: �جب اتخاذ قرار �شأن ما إذا �ان المنتج الذي تم اس��

ا و�س��قه مرة أخرى، أو ما إذا �انت عدم المطا�قة ذات طب�عة توجب إتالف المنتج. متوافق�

� ع�  يتع�� فقد  اإلجراء،  هذا  مثل  تب ع�  ت�� قد   � ال�� الب�ئ�ة  اآلثار  الشحنة  إتالف  قرار  يرا��  أن  و�جب 
� �عض الدول، توجه 

ا لتوجيهات السلطة التنظ�م�ة. و�� �ات متخصصة للق�ام �ذلك وفق� المورد التعاقد مع ��
السلطات التنظ�م�ة المورد إلعادة تصدير المنتجات المستوردة غ�� الممتثلة إ� �لد الم�شأ. ول�ن �جب اتخاذ 
هذا القرار �حذر، ألنه �مجرد أن �صبح المنتج غ�� خاضع للسلطة القضائ�ة لل�لد، فإنه �مكن ألي شخص أن 
� �لد �دون نظام لوائح فن�ة مناسب، و�التا�� �لحق 

يتوقع الم�ان الذي س�تم تصديرە إل�ه. وقد ي�ت�� األمر �ه ��
�ن هناك. ر �المش�� ال��

التنظ�م�ة  السلطة  المطلوب، ف�جب ع�  �التأث��  الطابع اإلداري  التداب�� ذات  و�ذا لم تحظ� أي من هذە 
� السوق. وح�� يتم االنتهاء من 

، مثل دفع الطرف المخالف إ� المح�مة لفرض االمتثال �� �
اتخاذ إجراء قانو��

� �ذلك. وقد يؤدي عدم الق�ام  ا، و�جب إ�الغ المستهل��� إجراءات المح�مة، �ظل �س��ق هذە المنتجات معلق�
� اللجوء إ� المح�مة، وقد ي��د عزم 

�ذلك إ� منح �عض الموردين اإلحساس �أن السلطة التنظ�م�ة غ�� راغ�ة ��
. � ع� االلتفاف ع� المتطل�ات لتحقيق أر�اح أ��� الموردين المحتال��

ش�ل 7.5 
العق��ات اإلدار�ة النمط�ة ضد المنتجات غ�� الممتثلة

تعليق ال�س��ق

استدعاء من السوقعدم اتخاذ أي إجراءات أخرى

إعادة التصديرإتالفإعادة العمل

مخاطر مرتفعةمخاطر منخفضة
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أثر اللوائح الفن�ة 7.8

� �شأن تأث�� اللوائح 
ا. ومع ذلك، ال يوجد اس�نتاج نها�� قد �كون التأث�� المحتمل لتطبيق اللوائح الفن�ة جوه���

الفن�ة ع� التجارة، أو ع� سالمة وصحة اإل�سان والحيوان والن�ات والب�ئة، ع� الرغم من إجراء العد�د من 
� تقف أمام الحصول ع� أج��ة مف�دة  الدراسات، ح�ث سلطت جميع الدراسات الضوء ع� التحد�ات ال��

� الب�انات (منظمة التجارة العالم�ة 2012).
�س�ب النقص العام ��

� الغالب مع 
� عدة دراسات، تحد�د عدد قل�ل من االتجاهات العامة. وهذە الدراسات تتعامل ��

وقد تم ��
� �شمل قضا�ا الحواجز الفن�ة أمام التجارة وقضا�ا الصحة العامة والصحة الن�ات�ة  الحواجز غ�� الجمرك�ة (ال��
��ل). وتم تلخ�ص األقسام التال�ة من تق��ر التجارة العالم�ة لعام 2012 الصادر عن منظمة التجارة العالم�ة: 
التجارة  (منظمة  �ن  والع�� الحادي  القرن   �

�� الجمرك�ة  غ��  للتداب��  أوضح  رؤ�ة  العامة:  والس�اسات  التجارة 
العالم�ة 2012).

� ارتفاع؟ 7.8.1
هل التداب�� غ�� الجمرك�ة ��

� التداب�� غ�� الجمرك�ة، إال أن األدلة غ�� 
ع� الرغم من وجود تصورات شائعة حول أحد االتجاهات الصاعدة ��

 � ا ب�� ا �س��� � منتصف ال�سعي��ات؛ ول�ّن ال�شاط ظّل ثابت�
حاسمة1، إذ ي�دو أن التداب�� غ�� الجمرك�ة ارتفعت ��

� أعقاب األزمة المال�ة العالم�ة 09-2008. ومع ذلك، �ش�� 
عا�� 2000 و 2008، ق�ل أن ي�تعش مرة أخرى ��

� الحواجز الفن�ة أمام التجارة، وتداب�� الصحة العامة 
إفادات منظمة التجارة العالم�ة إ� وجود اتجاە تصاعدي ��

والصحة الن�ات�ة.
ا للب�انات التار�خ�ة من قواعد ب�انات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنم�ة (أونكتاد)، ارتفعت حصص  ووفق�
� أواخر ال�سعي��ات وأوائل القرن الحادي  � تغطيها التداب�� غ�� الجمرك�ة ب�� خطوط اإلنتاج والق�م التجار�ة ال��
�ن، ل�نها ظلت ثابتة أو انخفضت قل�ً� ح�� 2008. ومع ذلك، تظهر ب�انات منظمة التجارة العالم�ة  والع��
�شأن اإلفادات ز�ادة استخدام تداب�� الحواجز الفن�ة أمام التجارة والصحة العامة والصحة الن�ات�ة منذ منتصف 
أثارها أعضاء   � ال�� المحددة  التجار�ة  المخاوف  ا ع� ز�ادة عدد  أ�ض� ال��ادة  ال�سعي��ات، ح�ث تنعكس هذە 

� تداب�� الصحة العامة والصحة الن�ات�ة وتداب�� الحواجز الفن�ة أمام التجارة. � لجن��
منظمة التجارة العالم�ة ��

ا: تداب�� الحواجز الفن�ة أمام التجارة وتداب�� الصحة 7.8.2 التداب�� غ�� الجمرك�ة األ��� عبئ�
العامة والصحة الن�ات�ة  

منخفضة  دولة   11  �
�� الدو��  التجارة  مركز  أجراها   � ال�� األعمال  استقصاءات  من  المستمدة  الدالئل  �ش�� 

ا ع� المصدر�ن (مركز التجارة  ومتوسطة الدخل إ� أن تداب�� الصحة العامة والصحة الن�ات�ة �� األ��� عبئ�
� 2010، �انت حّصة تداب�� الحواجز الفن�ة أمام التجارة أو تداب�� الصحة العامة والصحة 

الدو�� 2015). ف��
�ات الُمصّدرة مرهقة. و�المثل، ُتظهر الب�انات  � تراها ال�� الن�ات�ة %48 من مجمل التداب�� غ�� الجمرك�ة ال��
تؤثر ع�   � ال�� التداب��   �

الن�ات�ة �� العامة والصحة  الصحة  تداب��  ة من  إ� االستقصاءات �س�ة كب�� المس�ندة 
� (المرتفعة قل�ً� عن %50)، ل�ن حصة الوال�ات المتحدة أقل (حوا�� 20%). � االتحاد األورو��

المصدر�ن ��
القطاعات،  الن�ات�ة ع��  العامة والصحة  الصحة  أو تداب��  التجارة  أمام  الفن�ة  الحواجز  آثار تداب��  تختلف 
� قطاع الزراعة، ح�ث �لغت المخاوف من الحواجز الفن�ة أمام التجارة (%29) أ��� التداب�� 

ا �� ول�نها أ��� ان�شار�
ا، إضافة إ� المخاوف المتوقعة �شأن الصحة العامة والصحة الن�ات�ة (مركز التجارة الدو��   غ�� الجمرك�ة ان�شار�
�ات  ال�� تواجه   � ال�� للصع��ات  الرئ�سة  المصادر  اإلجرائ�ة ��  العق�ات  أن  إ�  ا  أ�ض� الدالئل  2015). و�ش�� 
المصدرة من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ح�ث �انت القيود الزمن�ة والرسوم المرتفعة �ش�ل غ�� عادي 

ا. �� العق�ات األ��� ذكر�

أثر تداب�� الحواجز الفن�ة أمام التجارة أو تداب�� الصحة العامة والصحة الن�ات�ة ع� التجارة  7.8.3

أظهرت نتائج الدراسات الحال�ة أن تداب�� الحواجز الفن�ة أمام التجارة، أو تداب�� الصحة العامة والصحة الن�ات�ة، 
آثار سلب�ة ع�  لها  الفن�ة، ل�ن  الناح�ة  ا من  القطاعات األ��� تقدم� إ�جاب�ة سائدة ع�  آثار  لها  �ش�ل عام، 
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� السلع الطازجة والمعالجة. وت�تج اآلثار السلب�ة �ش�ل عام عن لوائح فن�ة س�ئة التصم�م، أو تداب�� 
التجارة ��

ا. الصحة العامة والصحة الن�ات�ة، إضافة إ� التنف�ذ األقل فعال�ة أو غ�� الم�سق تمام�
وعالوة ع� ذلك، يتضح أن تأث�� تداب�� الحواجز الفن�ة أمام التجارة أو تداب�� الصحة العامة والصحة الن�ات�ة 
ة. فهناك  ، مدف�ع �التأث�� ع� صادرات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ال س�ما من الدول الصغ�� � السل��
ا ثق�ً� ع� تجارة األغذ�ة والزراعة، أ��� �كث�� من السلع المصنعة.  �عض األدلة ع� أن تقي�م المطا�قة �مثل عبئ�
تداب��  تجاە  ة  الصغ�� �ات  ال�� من  أقل حساس�ة  المرتفع  الدخل  ذات  االقتصادات   �

�� األ���  �ات  ال�� أن  �ما 
الحواجز الفن�ة أمام التجارة أو تداب�� الصحة العامة والصحة الن�ات�ة.

ممارسات تنظ�م�ة فن�ة ج�دة 7.9

� معظم الدول، عن ط��ق عدد من السلطات ع� مدى سنوات عد�دة 
تم تط��ر اللوائح الفن�ة وتنف�ذها، ��

لوائح   �
�� الفن�ة  اللوائح  � من 

م��ــــج حق��� لديها  الدول  العد�د من  فإن  ثم،  توج�ه رس�� ألش�الها. ومن  دون 
أو عفا   ،

ً
القد�مة مناس�ة اللوائح  العد�د من هذە  تعد  النظم األساس�ة، و�رجع �عضها إ� عقود مضت. ولم 

� �عض األح�ان مجهولة للسلطات. وتختلف أش�ال التط��ر والتنف�ذ 
عليها الزمن من الناح�ة الفن�ة، �ل إنها ��

ع�� السلطات التنظ�م�ة، وُ�عد االمتثال لمتطل�ات اتفاق�ة الحواجز أمام التجارة لمنظمة التجارة العالم�ة غ�� 
 � ب�� االختالفات  ا وغ�� منظم، وتتجه  ُمجّزء�  � الف�� التنظ�م  نظام  اعت�ار  �مكن  أو غ�� معروف. ولذلك  مكتمل 

السلطات التنظ�م�ة نحو ال��ادة �مرور الوقت.
ورة وصول الدول إ� هذە األسواق، أص�حت الحاجة إ� اإلصالح التنظ���  ومع تطور التجارة العالم�ة و��
السلطات  جميع   �

�� ج�دة  تنظ�م�ة  ممارسات  وضع  �جب  إذ  ُملّحة.  وتنف�ذها  الفن�ة  اللوائح  تط��ر  ل��ف�ة 
ا م�شابهة. ح�ث تحتاج الدولة إ� إظهار "صورة واحدة"  التنظ�م�ة، و�جب أن ت�بع �ل هذە الممارسات أنماط�
� السوق، وهو أفضل ط��قة للتخلص 

للعالم ف�ما يتعلق �لوائحها الفن�ة. و�ؤدي هذا إ� الوض�ح واال�ساق ��
ور�ة المق�دة للتجارة. و�مكن تقس�م هذا اإلصالح التنظ��� إ� ثالث مراحل: تح��ر  من الممارسات غ�� ال��

� الجودة التنظ�م�ة، واإلدارة التنظ�م�ة (الش�ل 7.6). التنظ�م، وتحس��

ش�ل 7.6 
مراحل اإلصالح التنظ���

اإلدارة التنظ�م�ة
ت�سيق إطار العمل

� الجودة التنظ�م�ة تحس��

األداء المؤس�� آلل�ة تقي�م األثر التنظ���

تح��ر التنظ�م
� تعيق التجارة واالس�ثمار إزالة اللوائح ال��

2011 � المصدر: راس��
. ملحوظة: RIA = تقي�م األثر التنظ���

تح��ر التنظ�م 7.9.1

� دفاتر النظام األسا�� كخطوة أو�. و�مجرد االنتهاء من ذلك، 
�جب تحد�د جميع اللوائح الفن�ة الموجودة ��

�جب ع� الوزارات المسؤولة إجراء مراجعة مناس�ة لجميع اللوائح الحال�ة و (أ) سحبها (إذا لم تعد مناس�ة، أو 
إذا �ان من الممكن تحقيق ت�امل المنتج مع عدد أقل من الضوا�ط التنظ�م�ة)؛ (ب) مراجعتها (إذا �انت قد�مة 
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ور�ة ومناس�ة من الناح�ة الفن�ة). و�جب أن �كون  من الناح�ة الفن�ة)؛ أو (ج) مطا�قتها (إذا �انت ال تزال ��
؛ و�ال فإنه س�ستمر إ� أجل غ�� مس�. � نامج المراجعة حد زم�� ل��

� الجودة التنظ�م�ة 7.9.2 تحس��

� �حتمل أن ت�تج عن اللوائح الفن�ة الجد�دة  � الحما�ة ال�� �مكن الوصول إ� تقديرات ج�دة إ� حد ما لتحس��
مع  التقديرات  و�مكن دمج هذە  العلم�ة.  واألسال�ب  المصادر  من  متنوعة  �استخدام مجموعة  المنقحة،  أو 

. الحصول ع� معلومات حول الت�ال�ف المقدرة لتنف�ذ مثل هذە اللوائح الفن�ة إلعداد تقي�م األثر التنظ���
ف�ما  واألداء  والتنظ�م�ة  الفن�ة  المست��ات   � بتحس�� التنظ�م�ة  الجودة   � تحس��  �

��  �
الثا�� العن�  و�تعلق 

� الحد�ث. و�شمل هذە تط��ر اللوائح الفن�ة،  � نظام التنظ�م الف��
� �شارك �� �خص العد�د من المؤسسات ال��

� الواقع.
ولوج�ا، واالعتماد؛ أي إجما�� الب��ة التحت�ة للجودة ��ل �� وقضا�ا المواصفات وتقي�م المطا�قة، والم��

بناء نظام اإلدارة التنظ�م�ة 7.9.3
 � ال�� الوطن�ة  الفن�ة  اللوائح  أنظمة   �

ا من نقاط الضعف �� العالم عدد� � أجزاء مختلفة من 
التقي�مات �� أبرزت 

: كة من هذە التقي�مات إ� ما ��� تحتاج إ� إصالح شامل. و�ش�� �عض النتائج المش��

أو •  الجهات  أو  الوزارات  من  العد�د  ط��ق  عن  االقتصادات  معظم   �
�� وتنف�ذها  الفن�ة  اللوائح  تط��ر  يتم 

الو�االت، و�ل منها ي�بع أعرافه وممارساته الخاصة.
� وضع اللوائح الفن�ة وتنف�ذها �مرور الوقت، وقد تمتثل أو ال تمتثل هذە • 

تطّور السلطات س�لها الف��دة ��
التقال�د والممارسات لمتطل�ات اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة.

األنظمة •   �
�� وكذلك  و�شاطها،  السلطات  مسؤول�ة  مجاالت   � ب�� الدوام  ع�  وازدواج�ة  تداخل  حدوث 

التنظ�م�ة.
� ع� السلطة المطلقة، ال تتحّول �سهولة نحو نهج� أ��� �شاور�ة.• 

� الما��
� اعتادت �� السلطات التنظ�م�ة ال��

 • � � �عض الدول هناك خلط ب��
� ل�س هو القاعدة، ف�� ا للتنظ�م الف�� استخدام المواصفات االخت�ار�ة أساس�

. � االثن��
� فعال، واالتفاق  وللتعامل مع نقاط الضعف هذە �ط��قة منهج�ة، �جب تط��ر نظام إدارة تنظ��� وط��
� نظام اإلدارة التنظ�م�ة هذا هما 

، وتنف�ذە ��امة. وهناك عن�ان مهمان �� عل�ه ع� أع� مستوى س�ا��
، وآل�ة الت�سيق. � إطار التنظ�م الف��

�
إطار التنظ�م الف��

� �متطل�ات اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز أمام 
� �لد ما ���

�� � للتأ�د من أن نظام التنظ�م الف��
التجارة، فس�كون من الممارسات التنظ�م�ة الج�دة أن يتم ت�سيق الم�ادئ والمقار�ة والوحدات لتط��ر وتنف�ذ 
فمثل هذە  الوطن�ة.  الوطن�ة ودون  المست��ات  التنظ�م�ة ع�  والو�االت  الوزارات  الفن�ة ع�� جميع  اللوائح 
ا. فئ�

�
� فعاً� وك � ضمان أن �كون نظام التنظ�م الف��

� السوق، ومف�دة ��
المقار�ة الم�سقة مهمة لتحقيق اال�ساق ��

 � � توجيهات المقار�ة العالم�ة الجد�دة لالتحاد األورو��
�ع�ة للمجتمع �� ومن المحتمل أن تكون األدوات ال���

� هذا. وتعد النقطة المهمة هنا �� أن مثل هذە المقار�ة الم�سقة  �� المروج األ��� شهرة إلطار التنظ�م الف��
��� (مثل قانون أو مرسوم أو ما  ا من خالل سند ��� ا قانون��

�
�مكن أن تتحقق فقط إذا تم منح اإلطار مضمون

��� آخر �فرض ع� السلطات تط��ر وتنف�ذ اللوائح الفن�ة. شا�ه) �كون له األس�ق�ة ع� أي سند ���
� من اللبنات األساس�ة لالئحة الفن�ة (انظر القسم 7.3). لذلك  و�مكن اس�نتاج محت��ات إطار التنظ�م الف��

: �جب أن تغ�� ع� األقل ما ���

ا، أو ما إذا �ان �مكن التعامل مع •  ور�� �� � ورة إجراء تقي�م األثر التنظ��� لتحد�د ما إذا �ان التنظ�م الف�� ��
فشل السوق �ط��قة أخرى.

 •. � � س�تم بها استخدام المواصفات �أساس للتنظ�م الف�� الط��قة ال��
هنة ع� المطا�قة.•  أش�ال ال��
مسؤول�ات السلطة التنظ�م�ة - ع� س��ل المثال، الموافقات ق�ل ال�س��ق ومراق�ة السوق وفرض العق��ات.• 
� السوق.• 

� يتم فرضها عند ا��شاف حاالت عدم المطا�قة �� ن�ع العق��ات ال��
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ا  ولوج�ا. ومن المهم أ�ض� و�جب معالجة ال�فاءة الفن�ة لجهات تقي�م المطا�قة - مع إبراز دور االعتماد والم��
� المنتجات �المتطل�ات وأن تكون أدلة المطا�قة 

التأ��د ع� مسؤول�ات الموردين، ل�س فقط عن ضمان أن ت��
� إطار التنظ�م  � مراق�ة السوق. ح�ث ي���

ا عن دعم أ�شطة السلطات التنظ�م�ة �� الالزمة موجودة، ول�ن أ�ض�
ا (انظر أدناە). ، إذا �ان ذلك مناس�� � � للتنظ�م الف�� ا مكتب ت�سيق فوق وط�� � أ�ض� الف��

�
مكتب ت�سيق التنظ�م الف��

� تعيق حركة ال�ضائع ع�� الحدود وداخل  ا، ح�ث أصبح أحد القضا�ا الرئ�سة ال�� ا معقد� � أمر� �عت�� التنظ�م الف��
 � ا ألن اللوائح الفن�ة يتم تط��رها وتنف�ذها من جانب العد�د من السلطات ع� المستوى الوط�� الدول. ونظر�
� منظمات الب��ة التحت�ة للجودة  ، فقد أصبح ت�سيق مسؤول�اتها - ف�ما ب�نها و��� � وح�� المستوى دون الوط��

ا ل�سه�ل التجارة. ور�� ا �� ولوج�ا واالعتماد وتقي�م المطا�قة - أمر� � توفر خدمات التقي�س والم�� ال��
 .(2007 وم�غ�ت  و�شوي،  (جا���زون،  فوق وطن�ة  تنظ�م�ة  ت�سيق  الدول ك�انات  من  العد�د  وأ�شأت 
التنظ�م�ة  � والوزارات والسلطات 

الت�س��� ال��ان  � هذا  النموذج�ة ب�� التنظ�م�ة  و�وضح الش�ل 7.7 العالقة 
الوح�د �أي حال من  المثال ل�س االحتمال  . وهذا  � الف�� التنظ�م  التحت�ة للجودة أل�شطة  الب��ة  ومؤسسات 
� وصنع القرار �شأن مثل هذا البناء.  األحوال، ول�نه �مكن أن �كون �مثا�ة نقطة انطالق مف�دة للحوار الوط��
ستان، أ�شأت م�اتب وآل�ات ت�سيق  � غ�� وح�� الدول األصغر مثل كوستار��ا، وجمهور�ة ال�ش�ك، وجمهور�ة ق��

من هذا القب�ل، وال�عض اآلخر �صدد الق�ام �ذلك.
ومن المهم أن يتمتع مكتب كهكذا �السلطة القانون�ة واإلدرا��ة المناس�ة للتعامل مع الوزارات والو�االت 
� حد ذاتها. ومن ثم، فهو عادة ما �كون مسؤوً� أمام صاحب منصب س�ا�� رفيع المستوى، مثل رئ�س 

الق��ة ��
.(2011 � الوزراء أو الرئ�س (راس��

� إجراءات تداب�� الحواجز الفن�ة أمام التجارة وتداب�� الصحة العامة والصحة  7.10 االختالفات ب��
الن�ات�ة 

ا ما تكون المصطلحات الخاصة �المواصفات واللوائح الفن�ة و�جراءات الصحة العامة والصحة الن�ات�ة  غال��
� القانون�ة المنصوص 

ا مع المعا�� ا لإلر�اك، ح�ث ال يتوافق االستخدام الشائع لهذە المصطلحات دائم� مصدر�
� اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة واتفاق�ة الصحة العامة والصحة 

عليها ��
اتفاق�ة  أن   � � ح��

�� إلزام�ة،  مواصفات غذائ�ة  بوجود  الدول  من  العد�د  تتمتع  المثال،  الن�ات�ة. وع� س��ل 
الحواجز أمام التجارة لمنظمة التجارة العالم�ة تعت�� المواصفات اخت�ار�ة �طب�عتها. وعالوة ع� ذلك، تختلف 
الن�ات�ة  العامة والصحة  الصحة  التجارة واتفاق�ة  أمام  الفن�ة  الحواجز  العالم�ة �شأن  التجارة  اتفاق�ة منظمة 
العالم�ة، تعت��  التجارة  التجارة لمنظمة  أمام  اتفاق�ة الحواجز   �

� مع�� �لمة "مواصفة"؛ ف��
ا �� ا طف�ف�

�
اختالف

� اتفاق�ة الصحة العامة والصحة الن�ات�ة 
ا، ب�نما قد تكون المواصفة الغذائ�ة إلزام�ة �� المواصفة اخت�ار�ة تمام�

لمنظمة التجارة العالم�ة.
ومن المهم معرفة أن اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة للحواجز الفن�ة أمام التجارة واتفاق�ة الصحة العامة 
ا، ول�نهما مستقلتان �ذاتهما. و�س��عد �ح�م التع��ف، المق�اس الذي  والصحة الن�ات�ة ت�مالن �عضهما �عض�
� نطاق اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن تداب�� الصحة العامة والصحة الن�ات�ة من اتفاق�ة منظمة 

�قع ��
ول�س  المتعارض،  هو  المق�اس  أن  توضيح  المهم  ومن  التجارة.  أمام  الفن�ة  الحواجز  �شأن  العالم�ة  التجارة 
التجارة  أمام  الفن�ة  الحواجز  اتفاق�ة  من  ل�ل  تخضع   � ال�� المنتجات  األمثلة ع�  من  العد�د  وهناك  المنتج. 
� يتم التعامل  ا ع� خاص�ة المنتج ال�� لمنظمة التجارة العالم�ة واتفاق�ة الصحة العامة والصحة الن�ات�ة، اعتماد�
معها (الجدول 7.1). وهناك مغالطة أخرى شائعة، و�� أن المنتجات الغذائ�ة ال تخضع إال التفاق�ة الصحة 
ا، إذ ال تنطبق اتفاق�ة الحواجز  ا أ�ض� العامة والصحة الن�ات�ة لمنظمة التجارة العالم�ة، وهو ما ال �عد صح�ح�
ا ع� المنتجات  الفن�ة أمام التجارة لمنظمة التجارة العالم�ة ع� المنتجات المصنعة فحسب، �ل تنطبق أ�ض�

الزراع�ة طالما أنها ال تخضع لتداب�� الصحة العامة والصحة الن�ات�ة.
عرف اتفاق�ة تداب�� الصحة العامة والصحة الن�ات�ة لمنظمة التجارة العالم�ة مفهوم "تدب�� الصحة العامة 

ُ
وت

: والصحة الن�ات�ة" �أنه أي تدب�� �حقق ما ���
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الرئاسة أو رئاسة الوزراء (أو منصب مشا�ه)

مكتب ت�سيق اللوائح الفن�ة
التعاون الدو��• 
� وش�لها•  إجراءات التنظ�م الف��
 •� ت�سيق أ�شطة التنظ�م الف��
ت�سيق أ�شطة تقي�م المطا�قة• 
نظام المعلومات المت�امل• 

وزارة التجارة والصناعة أو 
الشؤون االقتصاد�ة (أو ما شا�ه)

الوزارات المسؤولة
النقل• 
االتصاالت• 
الصحة• 
الزراعة• 
التجارة والصناعة (وما إ� ذلك)• 

التن�سق لتط��ر
� الت�سيق لتنف�ذالتنظ�م الف��

� إجراءات التنظ�م الف��

جهة المواصفات 
� للق�اسالوطن�ة ات االخت�ار جهة االعتماد الوطن�ةالمعهد الوط�� مخت��

السلطات التنظ�م�ةوجهات منح الشهادات

المنظمات الخاصة 
ومؤسسات الدولة 
والمؤسسات العلم�ة

، حسب  واحد أو أ���
� �ل وزارة

االقتضاء ��

االعتماد

تط��ر المواصفات • 
و�صدراها

� اآليزو أو آي • 
عضو ��
إي ��

مركز معلومات المواصفات• 
مركز االستقصاء لمنظمة • 

التجارة العالم�ة �شأن 
الحواجز أمام التجارة

ولوج�ا •  مواصفات الم��
الوطن�ة

� المكتب الدو�� • 
عضو ��

لألوزان والمقاي�س
خدمة المعايرة الوطن�ة• 

خدمة االعتماد الوطن�ة• 
� المنظمة الدول�ة • 

عضو ��
ات أو  العتماد المخت��
منتدى االعتماد الدو��

أعضاء منظمات • 
اخت�ار إقل�م�ة ومنح 

الشهادات
االخت�ار• 
منح الشهادات • 

مراق�ة السوق• 
تنف�ذ العق��ات• 

السلع المع�أة• 
ولوج�ا•  ُمعدات الم��
مراق�ة السوق• 

�
ولوج�ا القانو�� الم��

2011 � المصدر: راس��
ملحوظة: الخطوط المتقطعة �ش�� إ� عالقات الت�سيق؛ ب�نما �ش�� الخطوط المتصلة إ� عالقات المراق�ة. BIPM = المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س IFA = منتدى االعتماد 
 WTO � ات ISO = المنظمة الدول�ة للتقي�س QI = الب��ة التحت�ة للجودة TR = التنظ�م الف�� الدو�� IEC = اللجنة ال�هروفن�ة الدول�ة ILAC = المنظمة الدول�ة العتماد المخت��

TBT = اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة.
� منظمة التجارة العالم�ة، مخصص للتعامل مع االستقصاءات من أعضاء منظمة التجارة العالم�ة اآلخ��ن 

� حكومة عضو ��
أ. "مركز االستقصاء" ع�ارة عن مسؤول أو مكتب ��

والجمهور عن موضوعات مثل الحواجز الفن�ة أمام التجارة أو تداب�� الصحة العامة والصحة الن�ات�ة.

حما�ة ح�اة اإل�سان أو صحته من المخاطر الناشئة عن المواد المضافة أو الملوثات أو السموم أو ال�ائنات • 
أو  الن�اتات  أو  الحيوانات  تنقلها   � ال�� األمراض  من  أو  و�ات،  والم�� األطعمة   �

�� لألمراض  المس��ة  الح�ة 
منتجاتها، أو من اآلفات.

حما�ة ح�اة الحيوان أو صحته من المخاطر الناشئة عن المواد المضافة أو الملوثات أو السموم أو ال�ائنات • 
� تنقلها الحيوانات أو الن�اتات أو اآلفات، أو األمراض  � األعالف، أو من األمراض ال��

الح�ة المس��ة لألمراض ��
أو ال�ائنات الح�ة الحاملة لألمراض.

حما�ة ح�اة الن�ات أو صحته من اآلفات أو األمراض أو ال�ائنات الح�ة المس��ة لألمراض.• 
� تلحق �الدولة ن��جة دخول اآلفات أو تواجدها أو ان�شارها.•  ار األخرى ال�� الحما�ة أو الحد من األ��

ش�ل 7.7 
� موفري خدمات الب��ة التحت�ة للجودة وسلطات اللوائح الفن�ة عالقات تنظ�م�ة نموذج�ة ب��
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� تفرضها الحكومات لضمان سالمة األغذ�ة، وضوا�ط األمن  وتعت�� �عض عنا� المواصفات الغذائ�ة ال��
الحيوي المط�قة ع� الحدود الدول�ة لمنع اآلفات الحيوان�ة والن�ات�ة الغ���ة، �مثا�ة تداب�� نموذج�ة للصحة 
� مقاي�س الصحة العامة والصحة الن�ات�ة والحواجز  العامة والصحة الن�ات�ة. وقد تم توضيح االختالفات ب��
� ت�ناول الغذاء والسالمة  � الجدول 7.1 من خالل �عض األمثلة ال��

الفن�ة أمام التجارة �م��د من التفص�ل ��
والصحة.

وتتطلب اتفاق�ة الصحة العامة والصحة الن�ات�ة لمنظمة التجارة العالم�ة أن �ضع أعضاء منظمة التجارة 
العالم�ة تداب�� الصحة العامة والصحة الن�ات�ة الخاصة بهم ع� المواصفات والم�ادئ التوجيه�ة والتوص�ات 
العالم�ة لصحة الحيوان،  ، والمنظمة  �

: جهة الدستور الغذا�� � طورتها ثالث منظمات محددة �� الدول�ة ال��
الحواجز  �شأن  العالم�ة  التجارة  اتفاق�ة منظمة  وتتطلب  الن�اتات.  لحما�ة  الدول�ة  لالتفاق�ة  العامة  واألمانة 
الفن�ة أمام التجارة أن يؤسس أعضاء منظمة التجارة العالم�ة لوائحهم الفن�ة ع� المواصفات الدول�ة، دون 
ذكر أي جهة مواصفات دول�ة �االسم. وعالوة ع� ذلك، �جب ع� أعضاء منظمة التجارة العالم�ة التأ�د من 
أن أي تدب�� من تداب�� الصحة العامة والصحة الن�ات�ة �س�ند إ� م�ادئ علم�ة، وأال يتم اإل�قاء عل�ه �دون أدلة 
علم�ة �اف�ة. وال تذكر اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة ع� وجه التحد�د 
� ع� الم�ادئ العلم�ة عند اتخاذ قرار �شأن تنف�ذ الئحة فن�ة؛ ح�ث ��د األس�اب الوجيهة  ك�� مثل هذا ال��

فقط �صفة عامة.

الملحوظات
، واالتفاق�ة الدول�ة . 1 �

: جهة الدستور الغذا�� ذكرت اتفاق�ة تداب�� الصحة العامة والصحة الن�ات�ة لمنظمة التجارة العالم�ة ثالث جهات مواصفات دول�ة �االسم ��
لوقا�ة الن�اتات، والمنظمة العالم�ة لصحة الحيوان.

� 1985. ولم��د من المعلومات، انظر "المقار�ة الجد�دة والتوجيهات . 2
� للمواءمة الفن�ة والمواصفات �� تم تقد�م ما �س� "�المقار�ة الجد�دة" لالتحاد األورو��

المواصفات  وتمثل   h�ps:��www.cen.eu/work/supportLegisla�on/Direc�ves/pages�  (CEN) للتقي�س  األورو��ة  اللجنة  موقع  األخرى"، 
� وضعتها جهات التقي�س األورو��ة �موجب تف��ض  � - ال�� � أو الفر��� للمق�اس األورو��

� �ش�� إ� المقا�ل األلما�� المتجا�سة "المواصفات األورو��ة (EN) - ال��

� التداب�� النمط�ة للصحة العامة والصحة الن�ات�ة والحواجز الفن�ة الجدول 7.1 مقارنات مختارة ب��

تغط�ة تداب�� الصحة العامة والصحة الن�ات�ةالفئة
تغط�ة تداب�� الحواجز الفن�ة أمام 

التجارة
األغذ�ة 

و�ات والم��
و�ات•  � األغذ�ة أو الم��

اإلضافات ��
و�ات•  � األغذ�ة أو الم��

الملوثات ��
و�ات•  � األغذ�ة أو الم��

المواد السامة ��
� األغذ�ة أو • 

�قا�ا العقاق�� الب�ط��ة أو المب�دات ��
و�ات الم��

أسال�ب المعالجة المؤثرة ع� • 
سالمة األغذ�ة

ة •  متطل�ات التوس�م المرت�طة م�ا��
�سالمة األغذ�ة

تص��ف تركي�ة أو نوع�ة األغذ�ة أو • 
و�ات الم��

متطل�ات الجودة لألغذ�ة الطازجة• 
وزن وحجم وش�ل ومظهر عبوات • 

و�ات األغذ�ة أو الم��

الن�اتات 
والحيوانات

المحاجر الن�ات�ة والحيوان�ة• 
إعالن المناطق الخال�ة من اآلفات واألمراض• 
منع ان�شار اآلفات أو األمراض إ� ال�لد أو داخله• 

تغل�ف وتوس�م المواد ال��ماو�ة الخطرة • 
والسامة والمب�دات واألسمدة

سالمة األجهزة ال�ه��ائ�ة• ال ينطبقالسلع المصنعة
سالمة المرك�ات• 
سالمة األلعاب• 
توس�م الم�سوجات والمال�س• 

المصدر: "فهم اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة والصحة العامة والصحة الن�ات�ة" 
 ،h�ps:��www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm ،1998 منظمة التجارة العالم�ة، مايو

. O'Connor and Company 2002، البنك الدو��
ملحوظة: n.a. = ال ينطبق SPS = "الصحة العامة والصحة الن�ات�ة TBT = الحواجز الفن�ة أمام التجارة.
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من المفوض�ة األورو��ة.
� تقرر ما �� جهات تقي�م . 3 � االتحاد األورو��

� توضح �التفص�ل متطل�ات "الجهات المخَطرة"، ول�ن الدولة العضو �� ا من التوجيهات ال�� � عدد� ��� االتحاد األورو��
. � � االتحاد األورو��

� الدولة العضو ��
� "إخطارها" بتوج�ه محدد. و"الجهة المخَطرة" مسؤولة أمام السلطة المختصة ��

� تقع ضمن اختصاصها وترغب �� المطا�قة ال��
المطا�قة . 4 تقي�م  لمخططات  الدول�ة  ال�هروفن�ة  اللجنة  نظام    : ��� ف�ما  ون�ة  واإلل��� ال�ه��ائ�ة  للمنتجات   (IEC) الدول�ة  ال�هروفن�ة  اللجنة  تتمثل مخططات 

� األجواء المتفجرة (IECEx)؛ 
لل�هرفن�ة المعدات والمكونات  (IECEE)؛ ونظام اللجنة ال�هروفن�ة الدول�ة العتماد المواصفات المتعلقة �المعدات المستخدمة ��

ون�ة (IECQ)؛ ونظام اللجنة ال�هروفن�ة الدول�ة العتماد المواصفات المتعلقة �المعدات المتعلقة  ونظام اللجنة ال�هروفن�ة الدول�ة لتقي�م الجودة للمكونات اإلل���
.(IECRE) تطب�قات الطاقة المتجددة �

�االستخدام ��
، مما �دل . 5 � كة المصنعة أو المورد �مجرد اس��فاء جميع متطل�ات التوج�ه الجد�د ذي الصلة �االتحاد األورو�� يتم وضع عالمة CE ع� المنتج و�أو العبوة من ال��

كة المصنعة أو المورد يتحمل المسؤول�ة ال�املة عن امتثال المنتج لـلمتطل�ات المحددة. ع� أن ال��
� ملحوظ . 6 � �فرضها �لد ما ع� المنتجات المتداولة. فإذا �ان لإلجراء غ�� الجمر�� تأث�� سل�� اإلجراء غ�� الجمر�� (NTM) هو مطلب تنظ��� �خالف التع��فات ال��

ا غ�� جمر�� (NTB). وال تصبح جميع اإلجراءات غ�� الجمرك�ة حواجز غ�� جمرك�ة، ول�ن ال�ث�� منها �مكن أن �صبح  وري ع� التجارة، فإنه �صبح حاجز� وغ�� ��
كذلك.
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المقدمة

والخاص  العام   � القطاع��  � ب�� ا�ة  لل�� الحديثة ع� مدى عقود كنظام مرن  للجودة   التحت�ة  الب��ة  تطورت 
� العام والخاص. � �ل من القطاع��

(PPP)، مع فهم واضح للمسؤول�ات ذات الصلة، ونقاط القوة والضعف ��

مسؤول�ات الحكومة 8.1

ف�دون  العامة،  للمصلحة  نظام   �� األساس�ة،  مست��اتها  أ�سط   �
�� ما،  �لد   �

�� للجودة  التحت�ة  الب��ة  إن 
ولوج�ا واالعتماد، ال �مكن أن تزدهر أي من خدمات تقي�م المطا�قة.  � تقدم المواصفات والم�� المنظمات ال��
� سالسل الق�مة 

و�دون خدمات تقي�م المطا�قة المناس�ة، س�كون من الصعب ع� صناعة أي �لد االندماج ��
� تغ�� االقتصاد العال�� أو الوصول إ� األسواق المهمة. الصناع�ة ال��

وع  : (أ) وضع أساس�ات الب��ة التحت�ة للجودة؛ و(ب) ال�� ولذلك يتمثل المسار �ال�س�ة ألي حكومة ف�ما ���
� مرحلة مناس�ة 

� تط��ر خدمات تقي�م المطا�قة. و(ج) اال�سحاب من عمل�ة تط��ر خدمات تقي�م المطا�قة ��
��

� تواجهها أي  � القطاع الخاص بتو�� تقد�م الخدمة. وتتضمن التحد�ات ال��
للسماح لجهات تقي�م المطا�قة ��

حكومة الفهم الس�ا�� والموارد والتوق�ت والحدود، أي من أين ت�دأ وأين ت�سحب. و�وفر تطور الب��ة التحت�ة 
� دول منظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة خارطة ط��ق �مكن لل�لدان منخفضة ومتوسطة الدخل 

للجودة ��
أن تحا�يها بنجاح (الش�ل 8.1).

ولوج�ا 8.2 الم��

ور�ة  � العصور القد�مة أن الق�اسات الدق�قة ��
ولوج�ا منذ قرون ح�ث أدركت الحكومات �� ظهر علم الم��

� الوحدة 4). ور�ما 
�ــهة (�ما تمت مناقشته �م��د من التفص�ل �� � للبناء وال�ش��د وكذلك للمعامالت التجار�ة ال��

ولوج�ا  ا، ح�ث قامت الدولة بوضع مواصفات الم�� ا أ�ض� ائب المناس�ة دور� ورة ق�ام الدولة �جمع ال�� أدت ��
� أواخر 

� التجارة. وتطورت هذە إ� أقسام األوزان والمقاي�س ��
ولوج�ا المستخدمة �� � أجهزة الم��

والتح�م ��
� قامت بها الدولة. ومع تطور  . و�نطبق األمر نفسه ع� مشار�ــــع البناء وال�ش��د الضخمة ال�� القرن التاسع ع��
الثورة  العلم والتكنولوج�ا، ظهرت الحاجة إ� ق�اسات أ��� دقة، وأ�شأت الدولة معاهد ق�اس علم�ة خالل 

ا. � الدول المتقدمة تقن��
الصناع�ة ��

8
ا
�
ا مرن  الب��ة التحت�ة للجودة بوصفها نظام�

� العام والخاص � القطاع�� ا�ة ب�� لل��
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ش�ل 8.1 
التطور والتم��ل النم�� للب��ة التحت�ة للجودة

.2011 � المصدر: راس��

� حدثت منذ سنوات عد�دة، صح�حة ح�� اليوم، إذ يوجد لدى العد�د من الدول  وما تزال هذە التطورات، ال��
ولوج�ا  � معدات الم��

منخفضة ومتوسطة الدخل أقسام حكوم�ة لألوزان والمقاي�س، مسؤولة عن التح�م ��
ع�  القدرة  من  محدد  مستوى  تحقيق  أن  ا  أ�ض� الدول  هذە  من  العد�د  وأدركت  التجارة.   �

�� المستخدمة 
ولوج�ا العل�� أمر مطلوب، وقد وقعت هذە المسؤول�ة ع� عاتق أقسام األوزان والمقاي�س. ومع تطور  الم��
، ومع حدوث التنم�ة االجتماع�ة  ولوج�ا العل�� الدولة من الناح�ة الفن�ة، �ان �جب توسيع القدرة ع� الم��

ا، �دً� من مجرد األوزان والمقاي�س. واالقتصاد�ة، تزداد الحاجة إ� المقاي�س القانون�ة أ�ض�
مسؤول�ة  من   –  �

القانو�� ولوج�ا  والم�� العل��  ولوج�ا  الم�� وهما   – للق�اس  التحت�ة  الب��ة  عن�ا  و�ظل 
� والمؤتمر العام 

ا. إذ توضح مراجعة عض��ة المنظمة الدول�ة للق�اس القانو�� � جميع الدول تق����
الحكومة ��

ا قل�ً� من ك�انات القطاع الخاص، إن وجدت، تعمل كجهات  لألوزان والمقاي�س التابع التفاق�ة الم�� أن عدد�
ا ع� وجود نظام  ولوج�ا العلم�ة والقانون�ة مثاً� �ارز� ق�اس قانون�ة وطن�ة أو معاهد ق�اس وطن�ة. و�عت�� الم��
ولوج�ا وتم��له واستمرارە �ظل إ�  �عمل للمصلحة العامة لل�لد. ولذلك، فإن مسؤول�ة إ�شاء �شغ�ل نظام الم��

حد كب�� من مسؤول�ة الدولة.
ولوج�ا �ستطيع وتقوم بتقد�م خدمات تتقا�� أجرها  ومن الصحيح أن المؤسسات العلم�ة والقانون�ة للم��
هذە  �أن  القول  �مكن  التط��ر. �ما  ت�ال�ف  س�ما  وال  ال�شغ�ل،  ت�ال�ف  لتغط�ة   �

تك�� ال  ول�نها  ز�ائنها،  من 
ا من الناح�ة المال�ة،  � لتصبح مكتف�ة ذات��

ولوج�ا العل�� والقانو�� المقار�ة غ�� صح�حة لدفع مؤسسات الم��
، ح�ث �كون الس�� وراء خدمات كسب المال ألس�اب مال�ة �حتة. ولذلك  �

ألن خدمات الصالح العام ستعا��
�عت�� �ل من التخط�ط الما�� ط��ل األجل (لمدة 5-10 سنوات ع� األقل) والدعم غ�� المحدود من الحكومة 

� أي �لد.
� إل�شاء وص�انة نظام ق�اس فعال �� � هذا الصدد مهم��

��
ولوج�ا القانون�ة والعلم�ة �جب  ا. فع� الرغم من أن ك�انات الم�� ا مختلف� ومع ذلك، تعت�� المعايرة مفهوم�
� األنظمة الحديثة للب��ة التحت�ة للجودة يتم توف�� خدمات المعايرة 

ا، إال أنه �� أن تقدم خدمات المعايرة م�دئ��
 � � االرت�اط الف�� ولوج�ا الوط�� ات المعايرة التا�عة للقطاع الخاص، ح�ث يوفر معهد الم�� إ� حد كب�� من مخت��
ات، وتضمن  ات المعايرة هذە من خالل معايرة مقاي�س عمل المخت�� ولوج�ا الدول�ة ومخت�� � مقاي�س الم�� ب��
ب��ة  إ�شاء  إ�  �س�  ل�لد  الرئ�س  التحدي  و�عد  االعتماد.  خالل  من  الفن�ة  الوطن�ة كفاءتها  االعتماد  جهة 

جوائز الجودة منح شهادة
نظم االدارة منح شهادة 

المنتج
االخت�ار 
والمعايرة

جهة 
االعتماد 
الوطن�ة

جهة 
المواصفات 

الوطن�ة
ولوج�ا  الم��

العل��
ولوج�ا  الم��

�
القانو�� الحكومة

التقدم �مرور الوقت

الصناعة

التم��ل
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 � ك�� تحت�ة للمعايرة �شطة ومتصلة �السوق هو التخ�� عن أي احت�ار فع�� أو متصور لخدمات المعايرة لدى ��
ا ل��انات  ا �شغ�ل�� ولوج�ا الحكوم�ة. ول�ن هذە قض�ة خاصة �س�اسة الحكومة، إضافة إ� أنها تمثل تحد�� الم��

� جوهرها.
�� �

ولوج�ا الحكوم�ة، مع تم��ل الحكومة للق�اس العل�� والقانو�� الم��

المواصفات 8.3

 �
ا �� � تطور الب��ة التحت�ة للجودة ب��شاء جهة مواصفات وطن�ة (�ما هو موضح أ�ض�

التال�ة �� تتمثل الخطوة 
الش�ل 8.1). ح�ث تعد جهات المواصفات الوطن�ة مسؤولة عن تط��ر المواصفات الوطن�ة وتوف�� الرا�ط لعالم 
� االعت�ار، ع� س��ل المثال، فمن الواضح  � ع��

. إن ُوضعت عض��ة المنظمة الدول�ة للتقي�س �� التقي�س الدو��
�أن معظم جهات المواصفات الوطن�ة �� إما جهات حكوم�ة أو منظمات مفوضة �موجب القانون العام. وتعد 
�الفعل مسجلة �منظمات  الموجودة  التا�عة للقطاع الخاص قل�لة، وتلك  الوطن�ة  المواصفات  م�اتب جهات 
ا جزء من المصلحة العامة  . وهذا يؤكد الفكرة القائلة �أن جهات المواصفات الوطن�ة �� أ�ض� ل�س لها دافع ر���

� الدولة.
لنظام الب��ة التحت�ة للجودة ��

 �
� الدول الصناع�ة (ع� س��ل المثال ��

� أ�شأها القطاع الخاص �� وتطورت جهات المواصفات الوطن�ة ال��
� الدولة وهذە الجهات الوطن�ة للمواصفات  ألمان�ا والوال�ات المتحدة)؛ ول�ن ح�� هناك، يوجد اتفاق رس�� ب��
�عض  تحصل  وقد   . الحكو�� التم��ل  جانب  إ�  الدول�ة،  التقي�س  ب�يئة  واالتصال  الوطن�ة  المقاي�س  لتوف�� 
جهات المواصفات الوطن�ة ع� الجزء األ��� من تم��لها من بيع المقاي�س والمعلومات المتعلقة �المقاي�س، 
�  الدول 

ول�نها تح�� �دعم صناعة متطورة ج�دة وع� درا�ة �المواصفات. ومن المؤكد أن هذا األمر غ�� سار� ��
� العد�د من الدول ذات الدخل المرتفع.

ا اس�ثناء �� منخفضة ومتوسطة الدخل، وهو أ�ض�
ومن ثم فإما أن تقدم الدولة الجزء األ��� من التم��ل أل�شطة التقي�س الوطن�ة (تط��ر المواصفات الوطن�ة، 
واالتصال ب�يئة التقي�س الدول�ة، و�شغ�ل مركز معلومات المواصفات، وتوف�� مركز استعالمات عن الحواجز 
الفن�ة أمام التجارة لمنظمة التجارة العالم�ة، وما إ� ذلك)، أو ستحتاج جهات المواصفات الوطن�ة إ� الحصول 
� هذا 

ع� التم��ل من مصادر أخرى مثل توف�� خدمات تقي�م المطا�قة. وقد تطور مفهوم "التم��ل األساس" ��
� أن  � ح��

الوطن�ة، �� المواصفات  العام لجهات  العامة  التم��ل األ�شطة للمصلحة  الدولة  الصدد، ح�ث توفر 
خدمات تقي�م المطا�قة الخاصة بها ال يتم دعمها �صورة ت�ادل�ة من الدولة، و�جب أن تعمل كخدمات مكتف�ة 

ا من الناح�ة المال�ة (آيزو 2010). ذات��
ب�ئة االحت�اجات  ا عن  �ع�د�  - الخاص  القطاع   �

التقي�س �� العد�د من جهات  إ�شاء  تم  ة،  العقود األخ��  �
و��

بوضع  المواصفات  جهات  نمط  ع�   � ال�� الحكوم�ة  غ��  والمنظمات  االتحادات  هذە  تقوم  ح�ث  العامة، 
ن��جة  أو  وع تجاري  إما �م�� الخاص،  القطاع   �

الشهادات �� � خطط منح 
الغالب ��  �

مواصفات الستخدامها ��
� �القضا�ا الب�ئ�ة واالجتماع�ة. وع� الرغم من أن  � المهتم�� للضغوط االجتماع�ة واالقتصاد�ة من المستهل���
تدعم  الدولة ال  فإن  ثم،  الدولة. ومن  ل�ست من مسؤول�ة  أنها  إال  التجارة،   �

�� المقاي�س أص�حت مهمة  هذە 
ا. تط��رها عموم�

� المقاي�س الخاصة والمقاي�س الوطن�ة عالقة متطورة، وقد ي�شأ الم��د من التعاون عندما  وتعت�� العالقة ب��
أخرى، �جب  ناح�ة  ناح�ة، ومن  التجارة من  لتع��ز  ا  دول�� الت�سيق  إ�  �حاجة  المواصفات  أن  الجان�ان  �درك 
ا ��عة أ��� �كث�� مما �ستطيع المواصفات الدول�ة أو ح�� الوطن�ة  معالجة احت�اجات الصناعة والمجتمع أ�ض�

ا (فون هاجن وألفار�ز 2012). فعله حال��

االعتماد 8.4

 �
� االعتماد. ح�ث تطور االعتماد �الفعل ��

� تط��ر خدمات الب��ة التحت�ة للجودة ُمتمثلة ��
إن أحدث خطوة ��

. وهو  � �اء االقتصادي�� � ال�� الدول�ة ب�� التجارة  � أعقاب ز�ادة �سق 
الثان�ة فقط، أي �� العالم�ة  أعقاب الحرب 

كة أو  �مثل اآلن المنهج�ة المفضلة إلث�ات ال�فاءة الفن�ة لجهات تقي�م المطا�قة، سواء داخل األسواق المش��
ا�د من  � � معظم الدول الصناع�ة انتقلت أ�شطة تقي�م المطا�قة �ش�ل م��

خارج حدودها. و�رجع ذلك إ� أنه ��
ا  ور�� ة، وأصبح التحقق من استقالليتها ومن كفاءتها الفن�ة �� المجال العام إ� المجال الخاص خالل هذە الف��

.(2011 � (راس��
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� جميع أنحاء العالم، �الرغم من أنها لم ت�دأ 
و�تم تقد�م خدمات االعتماد �ش�ل عام �ط��قة غ�� تنافس�ة ��

ا، فإنها عادة ما تحتفظ �احت�ار  اف بها دول�� بهذە الط��قة. فعندما يتم إ�شاء جهة اعتماد وطن�ة، و�تم االع��
� التحقق من ال�فاءة الفن�ة لجهات تقي�م المطا�قة، 

ا �� ا مهم� أ�شطتها. و�رجع ذلك إ� أن االعتماد يؤدي دور�
� مواصلة 

�دا�ة من المجال التنظ��� (الذي ت�سحب الحكومات منه ب�طء، ع� الرغم من أنها ما تزال ترغب ��
ا  ا عامً� مهم� � أصبح فيها أ�ض� � غضون ذلك، تطور االعتماد إ� المرحلة ال��

اف ع� تقد�م الخدمات). و�� اإل��
ا. ف بها دول�� � التصدير وتحتاج إ� خدمات تقي�م المطا�قة المع��

� ترغب �� للصناعات ال��
� جهة وطن�ة واحدة، مثل 

�� � ا ع� مر السن�� � تطورت قطاع�� � �عض الدول، ُدمج عدد من جهات االعتماد ال��
و��

ألمان�ا و��طال�ا، و�ن �ان ذلك ب�شجيع من المفوض�ة األورو��ة. وال تزال جهات اعتماد القطاع الخاص موجودة، 
ا من السلطة التنظ�م�ة، �ما هو  � �لدانها، وتم منحها قدر�

وقد تم تحد�د �عضها ع� أنها جهات اعتماد وطن�ة ��
� ألمان�ا وهولندا. وتعمل �عض جهات اعتماد القطاع الخاص األخرى فقط ضمن خطة تقي�م مطا�قة 

الحال ��
المستدامة)،  ال�ح��ة  (المأ�والت  ال�حري  اف  اإل�� 8000، ومجلس   SA (االجتماع�ة (المساءلة  مثل  معينة، 

� جهات أخرى. و(مكونات الس�ارات) IATF 16949، من ب��
ا ق�د التطور، ول�ن من المحتمل أن يتم تدع�م فكرة كونها ال �س� للتنافس�ة  وما تزال ب�ئة االعتماد أ�ض�
اجع أ��� فأ��� عن تقد�م خدمات أخرى غ�� تلك  �دً� من إضعاف الفكرة. أي أن جهات االعتماد الوطن�ة ست��

� �لدانها، وس���� جهات االعتماد اإلقل�م�ة داخل أقال�مها.
الموجودة ��

ما  � مرحلة 
�� أنه   � �ع�� النظراء؛ وهذا  �مثا�ة عمل�ة مراجعة من  الدو��  اف  االع�� إ� ذلك، س�ظل  و�ضافة 

وقراط�ة الوطن�ة أو اإلقل�م�ة أو  ا�دة �استمرار من الب�� � �جب احتواء وظ�فة الرقا�ة وعدم إخضاعها لط�قات م��
اف  الدول�ة. و�عد إ�شاء جهة اعتماد وطن�ة عمل�ة ط��لة األجل، ح�ث تتطلب �ضع سنوات ال��ساب االع��
ات  المخت�� العتماد  الدول�ة  المنظمة  من خالل  األطراف  متعددة  الدو��  اف  االع�� ترت��ات  من خالل  الدو�� 
وري ح�� �عد تحقيق  � أن التم��ل الحكو�� لألجل القص�� والمتوسط �� . وهذا �ع�� ومنتدى االعتماد الدو��
�شاطها  (�س�ب  تفرضها  قد   � ال�� الرسوم   �

�� محدودة  تكون  ما  ا  غال�� االعتماد  ألن جهة  ا  ونظر� اف.  االع�� هذا 
ا من المدى المتوسط إ� المدى الط��ل أل�شطة  ا أ�ض� المتعلق �التنظ�م)، فعادة ما �كون دعم الدولة مطل���

اف اإلقل�م�ة والدول�ة. االتصال واالع��

� الب��ة التحت�ة للجودة 8.5
مشاركة القطاع الخاص ��

يتم إ�شاء وتم��ل خدمات تقي�م المطا�قة (االخت�ار والتفت�ش، ومنح الشهادات للمنتجات، وما إ� ذلك) إ� 
� الدول ذات الدخل المرتفع، والذي �مكن اس�نتاجه من الش�ل 8.1. وال �حدث 

حد كب�� من القطاع الخاص ��
� تنفذها الحكومة ��امة،  � كن��جة مجتمعة ل�ل من: (أ) س�اسة التح��ر ال��

هذا األمر �محض الصدفة، �ل �أ��
و(ب) نمو سوق هذە الخدمات إ� الحجم الذي �جذب اس�ثمارات القطاع الخاص.

تح��ر خدمات تقي�م المطا�قة 8.5.1

� �لد ما أن تأخذ زمام الم�ادرة، ل�س 
� المراحل األو� من إ�شاء الب��ة التحت�ة للجودة ��

� ع� الحكومة �� يتع��
� إ�شاء خدمات تقي�م 

ا �� ولوج�ا، وخدمات االعتماد) ول�ن أ�ض� � وضع األساس�ات (المواصفات، والم��
فقط ��

� من شأنها أن  المطا�قة (التفت�ش واالخت�ار ومنح الشهادات) ألنه ال يوجد �عد سوق لمثل هذە الخدمات ال��
�شحذ همة القطاع الخاص للق�ام �ذلك. وال يتحقق نمو سوق خدمات تقي�م المطا�قة إال �مرور الوقت، ح�ث 
االمتثال من  إث�ات  تتطلب  فن�ة  لوائح  أنظمة  تنف�ذ  يتم  أو عندما  تتطلبها،   � ال�� النقطة  إ�  الصناعات  تتطور 

موردي المنتجات.
و�تم توف�� خدمات تقي�م المطا�قة هذە من خالل العد�د من المؤسسات الحكوم�ة، مثل "جهات التقي�س 
ولوج�ا القانون�ة وهيئات ال�حث العل�� والجهات التنظ�م�ة  ولوج�ا الوطن�ة" وجهة الم�� الوطن�ة" و"معاهد الم��
� جهات تقي�م المطا�قة سُتظهر 

المختلفة وما شا�ه ذلك. ومع ذلك، فإن إم�ان�ات القطاع الخاص لالس�ثمار ��
� �أنها س�ستخدم 

ا�د. وتحتاج الحكومة �عد ذلك إ� اتخاذ وتنف�ذ قرار �الس�اسات الذي �ق�� � نفسها �ش�ل م��
� القطاع الخاص، ول�س فقط من الجهات 

ا خدمات تقي�م المطا�قة من جهات تقي�م المطا�قة المستقلة �� أ�ض�
المملوكة للدولة، أي أنها ستحرر سوق تقي�م المطا�قة.



� العام والخاص � القطاع�� ا�ة ب�� |  153الب��ة التحت�ة للجودة �مثا�ة نظام مرن لل��

ا  دائم� س�تعرض  للدولة  المملوكة  الجهات  ألن   ، الس�ا�� التصم�م  من  �ه  �أس  ال  ا  قدر� األمر  هذا  و�تطلب 
تأث�� ع�  لهذا  �كون  أو متصور. وقد   �

�احت�ار حق��� السا�قة  األوقات   �
�� تتمتع  ب�نما �انت  ا�دة،  � لمنافسة م��

� لتحص�ل الرسوم  أموال الدولة، ح�ث لم �عد ب�م�ان المؤسسات المملوكة للدولة االعتماد ع� مركزها المتم��
ا ع� الدعم الما��  ا �شأن جودة الخدمة، و�التا�� ستصبح أ��� اعتماد� � ائب من الموردين دون القلق كث�� وال��
من الدولة. و�دً� من ذلك، قد تضطر المؤسسات المملوكة للدولة إ� تقل�ص حجمها - و�� خطوة لها عواقب 

ا لفرص العمل اآلمنة. ا رئ�س� � العد�د من الدول، ح�ث تكون الدولة مورد�
س�اس�ة ��

، ح�ث  سخ تح��ر تقد�م خدمة تقي�م المطا�قة، س�ستف�د الدولة من واحد أو أ��� مما ��� و�مجرد أن ي��
� تقد�م مثل هذە الخدمات:

ا �� ا�د� � ا م�� يؤدي القطاع الخاص دور�

� القطاع الخاص �ش�ل عام �صورة أ��� كفاءة من جهات القطاع العام، مما • 
تعمل جهات تقي�م المطا�قة ��

�قلل من الوقت المستغرق لتقد�م الخدمة.
ة من جهات •  عادة ما تكون جهات القطاع الخاص قادرة ع� االستجا�ة �ش�ل أ�ع �كث�� لألسواق المتغ��

القطاع العام الخاضعة لعمل�ات صنع القرار الحكوم�ة متعددة المست��ات، و�التا�� مواءمة تقد�م خدماتها 
� الوقت الفع�� �دً� من مرور شهور أو سنوات �عد وق�ع الحدث.

��
المطا�قة، و�التا�� •  لتقي�م  أ��� من جهة واحدة  الخدمات من  إ�  الوصول  الموردون قادر�ن ع�  قد �كون 

� تقد�م الخدمة مقا�ل قرارات األسعار. استدعاء قوى السوق لتحس��
ات، و�التا�� رفع �عض األع�اء عن أموال •  � الب��ة التحت�ة للمخت��

لم تعد الدولة مطال�ة �االس�ثمار �كثافة ��
الدولة.

 • � الفني��  � الموظف�� �قاء  المرجح  ومن  �السوق،  مرت�طة  منخفضة  �ة  ال��� للموارد  األجور  مست��ات  تصبح 
إ� وظائف غ��  المدن�ة  الخدمة  االنتقال من  �دً� من  المطا�قة،  تقي�م  � عمل�ات 

ة �� الخ�� � وذوي  المدر���
مرت�طة ول�نها ذات رواتب أفضل.

� الخدمة العامة فقط) إ� إتاحة خ�ارات 
� تح��ر خدمات تقي�م المطا�قة (أي االحتفاظ بها ��

و�ؤدي الفشل ��
أقل ل��ائن هذە الخدمات. و�ضافة إ� ذلك، لن يتم االستعانة �قوى السوق للتأث�� ع� مستوى وجودة تقد�م 
وقد  الط��ل.  المدى  ع�  العامة  للخدمة  الفن�ة  ال�فاءة  ع�  الحفاظ  إم�ان�ة  حول  جدل  وهناك  الخدمات، 
� مجاالت تنظ�م�ة محددة، 

تختار الحكومة اإل�قاء ع� �عض خدمات االخت�ار عال�ة المستوى �مخت�� مرج�� ��
� تمول األ�حاث  ا المنظمة الوح�دة ال�� � العد�د من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، تعت�� الحكومة أ�ض�

ف��
تطلبها  عندما  العاد�ة  االخت�ار  ا خدمات  أ�ض� توفر  أن  �مكن  ات  المخت�� مثل هذە  أن  الواضح  ومن  التنافس�ة. 

الصناعة أو السلطات التنظ�م�ة.
استقالل�ة  مدى  من  التحقق  إ�  الحاجة  تصبح  المطا�قة،  تقي�م  تح��ر  شهد  الذي  السوق  هذا  مثل   �

و��
� العام والخاص. إذ إّن الحصول  للقدرات الفن�ة لجهات تقي�م المطا�قة أ��� أهم�ة من منظور �ل من القطاع��
� العقود القل�لة الماض�ة لهذا الغرض، لتحل 

� تطورت �� ع� االعتماد من جهة اعتماد مستقلة هو الوس�لة ال��
ب�طء محل األنظمة األخرى المتخصصة �اإلدارات الحكوم�ة.

خدمات تقي�م المطا�قة وجهات المواصفات الوطن�ة 8.5.2

توف��  من خالل  للمواصفات  الفن�ة  �التطل�ات  معرفتها  مدى  من  الوطن�ة  المواصفات  �ستف�د جهة  ما  ا  غال��
ا من  ا ما يتم تحد�دە مس�ق� خدمات تقي�م المطا�قة. و�ذا لم �صدر من جهة المواصفات الوطن�ة نفسها، فغال��
أي حكومة ترغب  أن  الواضح  . فمن  الحكو�� الن�ع  المنظمة من  إذا �انت  الداخ��  أو   �

القانو�� تنظ�مها  خالل 
ور�ة لتقد�م خدمات تقي�م  � ال��

� التخصصات الفن�ة النادرة والموارد األخرى ��
�ة �� � تأه�ل الموارد ال���

ا �� أ�ض�
� المصالح.

ا �� ا، أو ما إذا �ان �مثل تضار�� ا هو ما إذا �ان هذا حً� مف�د� المطا�قة. و�ظل السؤال األهم دائم�
 �

� �عض الدول، يتم دعم خدمات تقي�م المطا�قة �ش�ل كب�� من الدولة لدعم النمو الصناع�ة، ال س�ما ��
و��

� بها �جب عليها دفع أسعار السوق  ة والمتوسطة. فعندما تتطور الصناعة إ� النقطة ال�� �ات الصغ�� قطاع ال��
� فرض مثل هذە األسعار من أجل عدم 

لهذە الخدمات، �جب ع� جهات تقي�م المطا�قة الحكوم�ة ال�دء ��
� العد�د من الدول ذات الدخل 

اجع. و�� � أن الدعم الحكو�� �جب أن ي�� � �ش��ه السوق؛ وهذا �ع��
االستمرار ��

المرتفع، مثل أعضاء منظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة، ا�سح�ت الحكومات ح�� من سوق تقي�م المطا�قة، 
تاركة تقد�م الخدمات للقطاع الخاص �ال�امل.
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برزت وجهتا نظر ف�ما يتعلق بتقد�م خدمات تقي�م المطا�قة من لدن الجهات الوطن�ة للمواصفات. من 
ات ومنح الشهادات عن �شاط الجهات الوطن�ة للمواصفات  ناح�ة، يرى النقاد �أنه �جب فصل �شاط المخت��
ا)، أي تط��ر  � � الجهات الوطن�ة للمواصفات ع� وظ�فتها األساس�ة (وغ�� الم��حة كث�� لضمان استمرار ترك��
ا،  أ�ض� المطا�قة  تقي�م  خدمات  توفر  الوطن�ة  المواصفات  جهات  و�ذا �انت  أما  الوطن�ة.  المواصفات  و��� 
� تحتاجها جميع جهات ذات العالقة المواصفات  فإن هذا التوجه �م�ل إ� التوجه إ� تط��ر المواصفات ال��
ا إذا تم تص��ف المواصفات  الوطن�ة �دً� من قطاع الصنا�� الخاص أو  السلطات الرسم�ة. يزداد  الوضع سوء�
الوطن�ة �مواصفات إلزام�ة أو إج�ار�ة من لدن الوزارة ذات الصلة، ول�ن تنف�ذها �كون منوطا �جهة المواصفات 

الوطن�ة.
� لجهة المواصفات الوطن�ة لتقد�م خدمات تقي�م المطا�قة هو: (أ) 

�ر المنط�� ومن ناح�ة أخرى، فإن الت��
أو (ب)  السوق،  الخدمات من خالل  التط��ر ح�ث �مكن تقد�م مثل هذە  الصناعة إ� مرحلة  عدم وصول 
� الدول منخفضة ومتوسطة 

� دعم تط��ر المواصفات. ف��
إم�ان�ة أن �ساعد فائض الدخل من هذە الخدمات ��

لجهة  الرؤ�ة  من  ا  م��د� وتمنح  فاعل�ة،  األ���  الواحد"  "المتجر  مقار�ة  المقار�ة  هذە  توفر  أن  �مكن  الدخل، 
 � � ال��

� اآلخ��ن والم�ا�� ا من عدد المدي��ن والمدي��ن التنف�ذي�� المواصفات الوطن�ة. وتحد هذە المقار�ة أ�ض�
�ان �جب تم��لها من الدولة.

الوطن�ة  الجهات  للعد�د من  �ال�س�ة  السائد  الش�ل  ال�املة ��  العض��ة  فإن  اآليزو،  إ� عض��ة  و�النظر 
� ش�ل ومستوى عض��تها �المنظمة، ع� الرغم من وجود جهات مواصفات وطن�ة تقوم بتط��ر 

للمواصفات ��
� الدول عال�ة التص�يع، أو ح�ث تعمل �إدارات حكوم�ة. و�وضح الش�ل 

و��� المواصفات فقط، معظمها ��
� عام 2009. (ال تتوفر معلومات أحدث، ل�نها لم تتغ�� 

� قدمها أعضاء "اآليزو �� 8.2 تفاص�ل الخدمات ال��
ا ع� األرجح.) � كث��

ش�ل 8.2 

� �قدمها أعضاء اآليزو حسب ن�ع العض��ة 2009
الخدمات ال��

المصدر: اآليزو 2009.
ملحوظة: ISO = المنظمة الدول�ة للتقي�س.

الوطن�ة  الجهات  �شارك   ، � األورو�� واالتحاد  والتنم�ة،  االقتصادي  التعاون  منظمة  دول  �عض   �
�� وح�� 

المرت�طة  األ�شطة   �
�� ا  أ�د� �شارك  ال  ذلك، ف��  ومع  المطا�قة.  تقي�م  تقد�م خدمات   �

�� ا 
�
أح�ان للمواصفات 

ة ب�نف�ذ اللوائح الفن�ة أو المواصفات اإللزام�ة أو اإلج�ار�ة، مثل الموافقة المس�قة ع� المنتجات، أو  م�ا��
� المصالح �أ��� من ط��قة، وتم�ل 

مراق�ة السوق، أو فرض عق��ات. ح�ث تعت�� هذە األ�شطة �مثا�ة تضارب ��
للقطاع ول�س �منظمة تأسست لدعم األعمال  للمواصفات كجهة منظمة  الوطن�ة  الجهة  الصناعة إ� رؤ�ة 
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� لم يتغ�� فيها الحال، �جب ع� الحكومات التفك�� �جد�ة  � الدول ال��
التجار�ة وتط��ر المنتجات. لذلك، ف��

� تقد�م 
� فصل مهام الرقا�ة الفن�ة عن الجهة الوطن�ة للمواصفات. وقد �ستمر الجهة الوطن�ة للمواصفات ��

��
� اطار تناف�� مع القطاع الخاص، و�جب أن تكون معتمدة من طرف جهاز 

خدمات تقي�م المطا�قة، ول�ن ��
ا. االعتماد لتقد�م مثل هذە الخدمات، مثل جميع الجهات التا�عة للقطاع الخاص األخرى تمام�
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 �
�� للجودة  التحت�ة  الب��ة  مكونات  لجميع  ال�امل  الفهم  إن 

وأطرها  الداعمة  وس�اساتها  األساس�ة،  �عنا�ها   - الدولة 
الفعال  ال�شغ�ل  من  ل�ل  المطاف  نها�ة   �

�� وأهميتها  القانون�ة، 
� واض��  لألسواق المحل�ة والوصول إ� األسواق الخارج�ة - ُيه��
للجودة  التحت�ة  الب��ة  و�صالح  تقي�م  عمل�ة  ل�دء  الس�اسات 
األدوات  مجموعة  من  الثالث  الجزء  و�وضح  �لد.  ��ل  الخاصة 

هذە الط��قة، ح�ث يتألف من أر�ــع وحدات:

ال��ــــع •  ال�شخ�ص  أداة  توفر  ال�شخ�ص.  أدوات   :9 الوحدة 
االقتصادي  النظام  قدرات  عن  المستوى  رف�عة  معلومات 
هذە  �ساعد  ح�ث  ال�لد،   �

�� للجودة  التحت�ة  للب��ة 
للطلب،  ال��ــــع  التقي�م  مع  جنب  إ�  ا  جن�� المعلومات، 
الب��ة   �

�� الرئ�سة  الفجوات  تحد�د  ع�  الس�اسات  واض�� 
وع  التحت�ة للجودة من خالل تقي�م السوق، وما إذا �ان م��
فإذا  والتنف�ذ.  للتط��ر  ا  مف�د� للجودة  التحت�ة  الب��ة  تط��ر 
اء  الخ�� الشامل تمكن  ال�شخ�ص  أداة  �ان األمر كذلك، فإن 
� من إجراء تقي�م أ��� تفص�ً� وكث�ف الموارد لضمان  المطلع��
. وتصف الوحدة 9 �لتا  � مالءمة اإلصالحات لظروف �لد مع��
الدو��  البنك  موقع  من  الم�ا��  �ل  � للت��  � المتاحت��  � األدات��
� للق�اس 

(h�p:��www.worldbank.org/qi) والمعهد األلما��
.(h�ps:��www.ptb.de/qitoolkit)

التطبيق ع� أرض الواقع 3
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تغ�� •  والمقار�ات.  التدخالت  اإلصالح:  10: ك�ف�ة  الوحدة 
 �

�� الفعالة  للجودة  التحت�ة  الب��ة  إصالحات  الوحدة  هذە 
ذلك   �

�� �ما  �ــــع،  وال��� الس�اسة  (أ)  رئ�سة:  مجاالت  ثالثة 
الداعم؛  المؤس��  الوطن�ة واإلطار  الجودة  تط��ر س�اسات 
� ذلك 

و(ب) النظام االقتصادي للب��ة التحت�ة للجودة، �ما ��
التحت�ة  الب��ة  عنا�  وتع��ز  التنافس�ة،  للقدرة  التقي�س 
للجودة األساس�ة، وخدمات تقي�م المطا�قة، ومواءمة نظام 
و(ج)  الج�دة؛  الدول�ة  الممارسات  مع  لل�لد   � الف�� التنظ�م 
ات سالسل الق�مة العالم�ة  � ذلك تأث��

الب�ئة الخارج�ة، �ما ��
، فضً� عن تأث�� النظام االقتصادي  � الم�ا�� واالس�ثمار األجن��
القوي للب��ة التحت�ة للجودة ع� االبت�ار والتنم�ة الصناع�ة 

والقدرة التنافس�ة.

�ط�ح •  للجودة.  التحت�ة  الب��ة  إصالح  تحد�ات   :11 الوحدة 
بناء القدرات واإلصالحات الخاصة �النظام االقتصادي للب��ة 
و�دارة  إعداد  تحد�ات  من  العد�د  الوطن�ة  للجودة  التحت�ة 
األجل  ط��لة  تعهدات  ع�  ينطوي  أنه  س�ما  ال  وع،  الم��
وتناقش  ا.  واحد� ا  وع� م�� يتجاوز  �ما   � المانح�� ام  � ال�� تتطلب 
اإلصالحات،  هذە  لمثل  الج�دة  الممارسات  الوحدة  هذە 
النظام  لتط��ر  ات�ج�ة  اإلس�� المناهج  حول  إرشادات  وتقدم 
� ع� المؤسسات. ك�� االقتصادي للب��ة التحت�ة للجودة، مع ال��

الب��ة •  إصالحات  وتأث��  أداء  والتقي�م:  المراق�ة   :12 الوحدة 
�انتظام  وتقي�مها  المشار�ــــع  مراق�ة  �جب  للجودة.  التحت�ة 
النتائج  وتحقيق  الصحيح  المسار  ع�  �قائها  لضمان 
األدوات  هذە  لمجموعة  النهائ�ة  الوحدة  ح  و��� المرجوة. 
� المراق�ة والتقي�م، وتناقش �التفص�ل طرق الرصد  الفرق ب��
نظ��ة  الستخدام  منهج�ات  تقدم  �ما  المختلفة.  والتقي�م 
النظام  لتخط�ط مشار�ــــع إصالح  المنطق�ة  والنماذج  التغي�� 

االقتصادي للب��ة التحت�ة للجودة ومراقبتها وتقي�مها.



المقدمة

� الدولة، وهما: أداة ال�شخ�ص ال��ــــع 
� لتقي�م الب��ة التحت�ة للجودة �� � مصاحبت�� تصف هذە الوحدة أدات��

� هذا 
� أسئلة التقي�م والمنهج�ة ال�املة �� (القسم 9.1) وأداة ال�شخ�ص الشامل (القسم 9.2). ولم يتم تضم��

� الملحق 
� اآلخ��ن لمجموعة األدوات العثور عليها �� � أو المستخدم�� الم�شور �س�ب حجمها. و�مكن للممارس��

نت: لهذا الم�شور ع�� اإلن��

.h�ps:��www.ptb.de/qitoolkit و h�p:��www.worldbank.org/qi
 �

الب��ة التحت�ة للجودة �� و�سمح أداة ال�شخ�ص ال��ــــع ب�جراء تقي�م أ�ع، ول�ّنه أقل تفص�ً�، لمؤ�� 
� صنع القرار ف�ما يتعلق �الحاجة  الدولة. و�مكن استخدامه إلجراء تقي�م ��ــــع من شأنه المساعدة ع� تحس��

إ� تقي�م أ��� تفص�ً�، والذي س�كون أ��� كثافة من ح�ث الموارد.
� الدولة، ح�ث يتطلب استخدام 

وت�يح أداة ال�شخ�ص الشاملة إجراء تقي�م شامل للب��ة التحت�ة للجودة ��
ا. وستكون  ا ط��ً� جد� ا زمن�� تقي�مه، و�طار� المراد  لل�لد  ال�امل  ، والدعم  � المطلع�� اء  الخ�� األداة مشاركة  هذە 

� �لد ما.
ن��جة هذا التقي�م �مثا�ة تق��ر مفصل عن حالة وفعال�ة الب��ة التحت�ة للجودة ��

أداة ال�شخ�ص ال��ــــع 9.1

أهداف أداة ال�شخ�ص ال��ــــع 9.1.1

� �لد ما 
و�د مستخدميها بتعل�قات ��عة حول حالة الب��ة التحت�ة للجودة �� � ُصّممت أداة ال�شخ�ص ال��ــــع ل��

، و(ب) اإلدارة والب��ة التحت�ة، و(ج) تقد�م الخدمة وال�فاءة  � والمؤس��
ف�ما يتعلق ��ل من: (أ) اإلطار القانو��

اف. وتعتمد أداة ال�شخ�ص ال��ــــع ع� أداة ال�شخ�ص الشامل، وتقوم  الفن�ة، و(د) العالقات الخارج�ة واالع��
بتقي�م نفس األسس األر�عة للب��ة التحت�ة للجودة (�ما هو موضح �التفص�ل أدناە)، ول�نها ل�ست شاملة �أي 

ش�ل من األش�ال.
� تؤدي إ� إجا�ات �م�ة. ح�ث ُتع�  ق�مة ل�ل  وتتكون أداة ال�شخ�ص ال��ــــع من سلسلة من األسئلة ال��
� تق��ر ما 

إجا�ة ع� سؤال، و�تم تك��ن سلسلة منها. و�مكن �عد ذلك عرض الق�م �مخطط راداري قد �ساعد ��
. وتم تصم�م أداة ال�شخ�ص ال��ــــع  � � �لد مع��

إذا �ان من المجدي إجراء تقي�م شامل للب��ة التحت�ة للجودة ��
� الدولة، واإلشارة إ� الحاجة إ� م��د من التط��ر.

لتوف�� منظور عا�� المستوى لحالة الب��ة التحت�ة للجودة ��

� أداة ال�شخ�ص ال��ــــع 9.1.2
ه��ل األسئلة ��

ا من العنا� الرئ�سة ل�ل خدمة من خدمات الب��ة التحت�ة للجودة. وتوجد سلسلة من  ت�ناول األسئلة عدد�
ا  األسئلة تحتاج إ� إجا�ة ل�ل عن�. وس�كون عدد قل�ل منها للمعلومات فقط، ول�ّن معظمها سُ�سّجل اعتماد�
ع� مدى اس��فائها للمواصفة المحددة. و�عتمد ال�سج�ل ع� نظام من 0 إ� 4 نقاط، و�مكن مراعاة تقي�م 

: الدرجات المجمعة ع� نطاق واسع ع� النحو التا��

9
أدوات ال�شخ�ص
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الن��جة 0-1.0:عدم التطبيق أو انخفاضه، و�جب ع� الدولة تط��ر العن� ذي الصلة من نقطة الصفر.• 
، معمول �ه، �حتاج إ� ال�ث�� من التط��ر الجوهري.•  الن��جة 1.1-2.0: وجود نظام أو��
الن��جة 2.1-3.0: وجود نظام معمول �ه ج�د، ول�نه �حتاج إ� م��د من التط��ر.• 
الن��جة 3.1-4.0: يوجد نظام معمول �ه ج�د، مع عدم الحاجة إ� تط��ر جوهري، ول�ن الص�انة مهمة.• 

�ة واحدة ع� األقل للسماح ب��جاد تصور ذي مغزى  و�جب حساب الدرجات اإلجمال�ة ح�� عالمة ع��
اإلجمال�ة  الدرجات  اعت�ار   �

ي���� وال  ا، 
�
جاف تحل�ً�  �عت��  ال���  التحل�ل  ل�ن  الراداري.  التخط���  الرسم   �

��
ا للوضع الحا�� والتطور المستق��� للب��ة التحت�ة للجودة. وال تحل هذە األداة  ا ��ع� مطلقة. إذ إنها توفر مرجع�
 9001 آيزو  المثال،  االمتثال، ع� س��ل  لتحد�د  إجراؤها  � س�تم  ال�� مثل  للعمل�ات  المناسب  التقي�م  محل 
ات االخت�ار  ("أنظمة إدارة الجودة - المتطل�ات")؛ آيزو�آي إي �� 17025 ("المتطل�ات العامة ل�فاءة مخت��
� س�� عمل مجموعة 

ها من تقن�ات تقي�م نظام اإلدارة المتعمق، و�� مصممة الستخدامها �� والمعايرة")؛ أو غ��
� الوحدة 1: الملخص التنف�ذي، القسم 1.2.2.

أدوات الب��ة التحت�ة للجودة �ما هو موضح ��

استخدام نتائج أداة ال�شخ�ص ال��ــــع 9.1.3

� مجموعة من األرقام. و�مكن استخدامها �سهولة لتط��ر تصور تخط��� 
يتمثل ناتج أداة ال�شخ�ص ال��ــــع ��

� مقار�ة "اللبنة األساس�ة" أو مع الرسوم الب�ان�ة الرادار�ة، 
لحالة الب��ة التحت�ة للجودة، أو عنا�ها ذات الصلة ��

� الوحدة 1: الملخص التنف�ذي، والقسم 1.3. و�مكن �عد ذلك استخدام هذە 
�ما هو مفصل أدناە، وكذلك ��

ا أن �ستخدمها مؤسسات الدولة لق�اس  � إجراء �شخ�ص شامل. و�مكن أ�ض�
األوصاف لتق��ر ما إذا �ان ي����

أداء الب��ة التحت�ة للجودة مقا�ل الممارسات الدول�ة الج�دة.
� الحذر عند مقارنته �مستوى تط��ر 

ا تو�� � أ�ض�
� ن��جة مثل هذا ال�شخ�ص ال��ــــع، ي����

وعند النظر ��
� الوحدة 2: أهم�ة إصالح الب��ة التحت�ة للجودة وتقي�م 

الب��ة التحت�ة للجودة، �ما تمت مناقشته �التفص�ل ��
ا ع� ما إذا �ان هناك ب��ة تحت�ة للجودة  ا ج�د� � الطلب، القسم 2.2.2. وستكون ن��جة ال�شخ�ص ال��ــــع مؤ��
"أساس�ة" معمول بها، �ل إنه سيوفر �عض المعلومات المتعلقة �الب��ة التحت�ة للجودة "المتقدمة". وللوصول 
، �جب إجراء �شخ�ص  � � �لد مع��

إ� فهم �امل لمراحل الب��ة التحت�ة للجودة "المتقدمة" أو "الناضجة" ��
� القسم 9.2 أدناە.

شامل، �ما هو موضح ��

أسئلة تقي�م أداة ال�شخ�ص ال��ــــع 9.1.4

�س�ب  الم�شور  هذا   �
�� ال��ــــع  ال�شخ�ص  �أداة  الخاصة  التقي�م  أسئلة   � تضم�� يتم  لم  ا،  سا�ق� لوحظ  �ما 

� الملحق بهذا الم�شور 
� اآلخ��ن لمجموعة األدوات العثور عليها �� � أو المستخدم�� حجمها. و�مكن للممارس��

 �
األلما�� المعهد  موقع  وع�   ،h�p:��www.worldbank.org/qi  : الدو�� البنك  موقع  ع�  نت  اإلن�� ع�� 

.h�ps:��www.ptb.de/qitoolkit للق�اس

أداة ال�شخ�ص الشامل 9.2

المقدمة 9.2.1

� عدد من العنا�:
تقدم أداة ال�شخ�ص الشامل معلومات عن تقي�م الب��ة التحت�ة للجودة ��

الس�اسات الوطن�ة والب�ئة القانون�ة• 
األساس�ات:• 
 المواصفات
 ولوج�ا الم��
 االعتماد
تقي�م المطا�قة• 
 التفت�ش
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 االخت�ار
 منح شهادة المنتج
 منح شهادة نظام اإلدارة
 •� إطار التنظ�م الف��
 � التنظ�م الف��
 �

المرتولوج�ا القانو��

العثور  و�مكن  نت.  اإلن�� ع��   � للممارس�� �أداة  الشامل  ال�شخ�ص  أداة  اس�ب�ان  توف��  و�تم 
البنك  موقع  ع�  نت  اإلن�� ع��  الم�شور  لهذا  الملحق   �

�� استخدامه  وتفاص�ل  االس�ب�ان  ع� 
للق�اس:   �

األلما�� للمعهد   �
و�� اإلل��� الموقع  وع�   ،h�p://www.worldbank.org/qi  : الدو��

.h�ps://www.ptb.de/qitoolkit

مقار�ة أداة ال�شخ�ص الشامل 9.2.2

ا من الس�اسات والب�ئة القانون�ة، ق�ل أن تتعامل مع �ل عن�  ا، �دء� ا محدد� ت�بع أداة ال�شخ�ص الشامل منطق�
اء تح��لها إ� نتائج �م�ة. إضافة  من عنا� الب��ة التحت�ة للجودة. وتوفر ن��جة التقي�م نتائج نوع�ة �مكن للخ��
لفهم أ�ع  الوصول  أجل  المعلومات" من  � صورة "لوحة 

النتائج �� إظهار  ا  أ�ض� �مكن  المتعمقة،  التقار�ر  إ� 
للمواقف عند مناقشتها مع النظراء.

ت�سيق الب��ة التحت�ة للجودة: الس�اسة والب�ئة القانون�ة
ترت�ط العنا� المختلفة للب��ة التحت�ة للجودة ب�عضها ال�عض، و�عد ت�سيق مسؤول�اتها وخدماتها مواصفة 
� إهمال 

أثناء التعامل مع العنا� المختلفة للب��ة التحت�ة للجودة �ش�ل فردي، ال ي���� مهمة. ومن ثم فإنه 
الت�سيق العام ب�نها.

ا�ط  � توضح ال�� � الدولة، ال��
� س�اسات الحكومة، مثل س�اسات الجودة ��

وعادًة ما يتم تحقيق هذا الت�سيق ��
� أن تكون مرت�طة �س�اسات 

� األساس�ات وخدمات الب��ة التحت�ة للجودة واللوائح الفن�ة والسوق. �ما ي���� ب��
األساس�ات وخدمات  (أ)   : � ب�� يتم  الت�سيق  فإن  ا. وعالوة ع� ذلك، 

�
نطاق األوسع  والصادرات  التجارة  تنم�ة 

� (�اعت�ارە المظهر اإللزا�� للب��ة التحت�ة للجودة) منصوص عل�ه  الب��ة التحت�ة للجودة، و(ب) التنظ�م الف��
� أداة 

�� � � تقي�م س�اسة الجودة و�طار التنظ�م الف�� . لذلك، يتم تضم�� � ا ب�طار التنظ�م الف�� ف�ما ُ�عرف عموم�
ال�شخ�ص الشامل.

مقار�ة "الر�ائز ولبنات البناء"
مراعاة  المف�د  من  للجودة،  التحت�ة  الب��ة   �

�� المحددة  العنا�  من  عن�  ل�ل  �شخ�ص�ة  أداة  إعداد  عند 
"فعال�ة" �ل عن� من عنا� الب��ة التحت�ة للجودة ف�ما يتعلق �الر�ائز األر�عة:

� ُي�شأ فيها ال��ان و�قوم �العمل.•  ، ح�ث يتم تناول الب�ئة األوسع ال�� � والمؤس��
ة 1: اإلطار القانو�� � الرك��

ج فيها اله��ل التنظ��� والب��ة التحت�ة األساس�ة لل��ان للق�ام • 
�
� �عال ة 2: اإلدارة والب��ة التحت�ة، ال�� � الرك��

�مسؤول�اته.
� خاص •  ة 3: تقد�م الخدمة وال�فاءة الفن�ة، ح�ث يتم االهتمام �مخرجات ال��ان وخدماته، مع ترك�� � الرك��

� �مكن استعراضها. ع� الجودة ال��
� االتصاالت المهمة لل��ان مع المنظمات • 

� يتم فيها النظر �� اف، ال�� ة 4: العالقات الخارج�ة واالع�� � الرك��
اف �مخرجاته وخدماته. � ضوء الحاجة إ� االع��

اإلقل�م�ة والدول�ة ذات الصلة ��

الب��ة  عن�  �عمل  موجودة ح��  تكون  أن  �جب   � ال�� األساس�ة  اللبنات  من  الر�ائز  هذە  من  وتتكون �ل 
التحت�ة للجودة ع� النحو األمثل واالمتثال للممارسات والمتطل�ات الدول�ة الج�دة. وقد تكون �عض اللبنات 
ا �عض االختالفات القل�لة.  � الجودة م�شابهة، ول�ن ستكون هناك أ�ض� األساس�ة ل�ل عن� من عنا� تحس��

� صورة "ه��ل" (الش�ل 9.1).
و�مكن توضيح هذە المقار�ة ع� أنها ��
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اللبنات األساس�ة المرجحة أو غ�� المرجحة
إذا �انت جم�عها م�ساو�ة  ما  األساس�ة، �جب توضيح مسألة  اللبنات  لمختلف  عند تخص�ص مق�اس ��� 
� م�انها الصحيح؛ و�خالف ذلك، فإن 

� الوزن. إذ �مكن القول �أن �عض اللبنات األساس�ة �جب أن تكون ��
��

ا �ه. و�مكن اعت�ار اللبنات "أساس�ة". 
�
ف ا أو مع�� عن� الب��ة التحت�ة للجودة ل�س لد�ه فرصة اعت�ارە مؤسس�

 �
� توجد لبنات البناء "الرئ�سة": تلك الالزمة لتقد�م الخدمة لتكون فعالة وذات كفاءة. و��

� المستوى الثا��
و��

ا �دً� عن  الدولة وممارساتها دور� � تؤدي فيها أعراف  ال�� البناء "الثان��ة": تلك  لبنات  الثالث توجد  المستوى 
� االعت�ار. الممارسات الدول�ة. و�جب أن �أخذ التقي�م ال��� هذە االختالفات �ع��

� الب��ة 
� مكون أو خدمة معينة ��

ور�ة أو غ�� ذلك �� � النظر إ� الحاج�ات ال��
وتتمثل الط��قة الت�م�ل�ة ��

ا من الب��ة التحت�ة للجودة األساس�ة (المناس�ة لمقار�ة �لد منخفض أو متوسط  التحت�ة للجودة �اعت�ارها جزء�
نها�ة   �

�� أو  االقتصاد)؛  مستوى  ع�  المعتمدة  للمقار�ة  (مناس�ة  متقدمة  للجودة  تحت�ة  أو كب��ة  الدخل)؛ 
المطاف، كب��ة تحت�ة للجودة ناضجة أو مبتكرة (مناس�ة القتصاد مرتفع الدخل أو مقار�ة عالم�ة المستوى). 
ا لل�لد  � ا كب�� � تمثل تحد�� ا، فس�تم النظر إ� الحالة ع� أنها أول�ة، وال�� و�ذا لم يتم إ�شاء ب��ة تحت�ة للجودة فعل��
ا الوحدة 2: أهم�ة إصالح الب��ة التحت�ة للجودة وتقي�م الطلب،  �غض النظر عن حالة التنم�ة ف�ه (انظر أ�ض�
ا �صورة م�ساو�ة لجميع عنا� الب��ة التحت�ة للجودة؛ إذ  القسم 2.2.2). إن وضع الدولة التنموي ل�س مناس��

ولوج�ا. ا من الناح�ة فن�ة، مثل علم الم�� تطور� إنها أ��� مالءمة للعنا� األ���

الش�ل رقم 9.1
الر�ائز األساس�ة للب��ة التحت�ة للجودة (مخطط تصوري)

� إلعادة االستخدام.
� ألمان�ا. م�س�خ ب�ذن من PTB؛ ومطلوب إذن إضا��

� للق�اس �� المصدر: معتمد من PTB 2007. ©المعهد الوط��
ملحوظة: QI = الب��ة التحت�ة للجودة؛ WTO TBT Agreement = اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة.

هذا  و�رد  الدولة،  تحتاجه  الذي   � الف�� الدعم  مستوى  �شأن  القرار  أسا�� ع�  �ش�ل  األساس�ة  الر�ائز  تؤثر 
تصلح  تحت�ة  ب��ة  تقد�م  الصعب  فمن   – الفروقات  �س�ب  للجودة  التحت�ة  الب��ة  � جميع عنا� 

�� التقي�م 
لجميع ال�لدان.
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التقي�م والب��ة التحت�ة
ا تقل�ل نتائج هذا التقي�م  � الدولة مهمة معقدة، ف�ستح�ل عمل��

�عت�� التقي�م الشامل للب��ة التحت�ة للجودة ��
ا إ� جنب مع عوامل  إ� رقم فردي أو قرار �س�ط. هناك احتماالت عد�دة وفوارق دق�قة �جب مراعاتها، جن��

. خارج�ة عد�دة لها تأث�� كب��
 � � و��� لجميع عنا� الب��ة التحت�ة للجودة، وال��

، �س� أداة ال�شخ�ص الشاملة لتقد�م نهج ك��� و�التا��
� "الب��ة" مما يوضح حالة التنف�ذ من خالل القوالب الملونة �ألوان مختلفة (الش�ل رقم: 

�مكن رؤ�تها بوض�ح ��
ولوج�ا الخاصة  9.2) والمخطط الراداري (الش�ل رقم: 9.3) للعنا� األحاد�ة أو الرسم التوض��� ألداة الم��

ة. �الب��ة التحت�ة للجودة �صورة مجمعة (�الش�ل رقم 9.4)، مدعوم ��د لمعلومات كث��
�ال�س�ة لجميع الر�ائز األساس�ة، فإن ال�شخ�ص الشامل:

ة األساس�ة، تحت عنوان "ما •  � � أن تقارن معها الرك��
� ي���� �قدم تفاص�ل �شأن أفضل الممارسات ال��

المقصود؟".
� �ش�� إ� وجود ممارسة)، تحت عنوان •  ة األساس�ة (أي وصف العنا� ال�� � �عرض ك�ف �مكن إث�ات الرك��

"ك�ف �مكن إث�ات ذلك.
�عرض المصدر الذي يتمكن القائم ع� التقي�م من خالله إ�جاد المعلومات لدعم وجود هذە الممارسات، • 

تحت عنوان "معلومات موجودة�إصدار التقار�ر�الرصد."

الش�ل رقم 9.2
ة األساس�ة (مخطط) � ه��ل�ة الب��ة التحت�ة للجودة، دراسة حالة الرك��
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ب��
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رة 
إلدا

ا

� إلعادة االستخدام.
� ألمان�ا. م�س�خ ب�ذن من PTB؛ ومطلوب إذن إضا��

� للق�اس �� المصدر: معتمد من PTB 2007. ©المعهد الوط��
التجارة. يوضح الش�ل "أداة  الفن�ة أمام  العالم�ة �شأن الحواجز  التجارة  اتفاق�ة منظمة   = WTO TBT Agreement الب��ة التحت�ة للجودة؛  = QI :ملحوظة
� حال أن تكون الر�ائز األساس�ة �اللون 

ق�اس" – من ن�ع الرسم التوضيح الذي �خ�� المشاهد من الوهلة األو� �حالة التنف�ذ دون الحاجة لقراءة التق��ر ��ل. و��
، عندئذ ُ�عت�� التنف�ذ مكتمل. األخ��
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القائم ع�  ذلك  �ساعد  أساس�ة.  ة  � رك�� ل�ل  "ثانوي"  أو  "رئ�س"  أو   " "أسا�� إما  إ�  اإلشارة  تتم  وكذلك 
� الحالة الحال�ة والممارسات الدول�ة الج�دة، و�التا�� تؤدي إ�  التقي�م ع� تحد�د نطاق وأهم�ة الفجوة ب��
� النها�ة إ� قرار صائب �شأن 

� الدولة، و�قودنا ��
إشارة "الفعال�ة" أو خالفه لعنا� الب��ة التحت�ة للجودة ��

متطل�ات  تحقيق  درجة  إ�   
ً

بها وصو� الخاصة  للجودة  التحت�ة  الب��ة  لتط��ر  المطلوب  الدولة  دعم  حجم 
أصحاب المصلحة بها.

� مجموعة معقدة من مست��ات (أ) التنف�ذ (المنفذة أو المنفذ معظمها أو المنفذة 
و�التا�� يتمثل التقي�م ��

� أو غ�� المنفذة)؛ و(ب) التص��ف (أسا�� أو رئ�س أو ثانوي). و�صدر القرار الصائب لتحد�د مدى 
�ش�ل جز��

وع لالستعانة �عمل�ة بناء القدرات. النهج المعقول هو أنه �جب التعامل مع "المشا�ل األساس�ة"  حاجة الم��
إلزام�ة"  "غ��  أو  بوجودها"  �أس  "ال  ما،  حد  إ�  تعت��  "الثان��ة"  المشا�ل  أما  "الرئ�سة".  المشا�ل  وكذلك 

وستدرج إذا سمحت الموارد �حلها.

الش�ل رقم 9.3
مخطط راداري لحالة تنف�ذ ك�ان الب��ة التحت�ة للجودة (مخطط تصوري)
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لتصور "الب��ة" (الش�ل 9.2) أو إ�شاء مخطط راداري (الش�ل 9.3) �جب إعطاء ق�مة رقم�ة لحالة تنف�ذ 
� ع� الخب�� القائم ع�  � أداة ال�شخ�ص الشاملة هذە، يتع��

� ترا�� ال�س�ة المنفذة). �� ة أساس�ة (وال�� � �ل رك��
� األقسام المختلفة من 

ة الخب�� وال�د �� ا إ� خ�� تقي�م الب��ة التحت�ة للجودة تقد�م ن��جة �م�ة ونوع�ة اس�ناد�
� أداة 

أداة ال�شخ�ص هذە، و�جب أن �كون التقي�م بناًء ع� نهج المصفوفة. وتقدم منهج�ة السؤال والجواب ��
� هذا الصدد.

� القسم 9.1) �عض التوجيهات ��
وحة �� ال�شخ�ص ال��ــــع (الم��

و�مجرد تحد�د ال�سب المئ��ة، �سهل تك��ن مخطط رادار (الش�ل 9.3). ولوصف "الب��ة" علينا اتخاذ 
: خطوة إضاف�ة. �مكن تجميع ال�سب المئ��ة إ� أر�ــع فئات، تتمثل ف�ما ���

ال�س�ة أع� من %75.1: منفذة• 
� %50.1 و%75: منفذ معظمها•  ال�س�ة ب��
ا•  � %25.1 و%50: منفذة جزئ�� ال�س�ة ب��
� %0 و%25: غ�� منفذة•  ال�س�ة ب��

، إذا �انت األر�ــع مجموعات شد�دة التدرج) ألوان مختلفة  ُ�مكن �عد ذلك إعطاء األر�ــع مجموعات (أو أ���
� الش�ل 9.2). ف�� �ساعد إذا تم اخت�ار األلوان لتتطابق مع نظام األلوان المفهوم من القراء 

� "الب��ة" (�ما ��
��

� من الناح�ة النفس�ة. المحتمل��
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� الوحدة 9
المواصفات المرجع�ة ��

الرقم  الخامسة.  المتطل�ات." الط�عة   - الجودة  إدارة  9001: أنظمة  للتقي�س).2015 . اآليزو  الدول�ة  (المنظمة  اآليزو– 
: ISO 9001:2015(E)، اآليزو، جن�ف. المرج��

اآليزو وآي إي �� (المنظمة الدول�ة للتقي�س واللجنة ال�هروفن�ة الدول�ة).2017 . اآليزو وآي إي �� 17025: المتطل�ات 
: ISO/IEC 17025:2017(E)، اآليزو، جن�ف. ات الفحص والمعايرة." الط�عة الثالثة. الرقم المرج�� العامة ل�فاءة مخت��

المراجع

� ألمان�ا. 2007. "خارطة الط��ق لنظام االعتماد: 30 مرحلة رئ�سة للدول النام�ة." كت�ب، المعهد 
� للق�اس �� المعهد الوط��

� ألمان�ا، براو�شفايج، ألمان�ا. 
� للق�اس �� الوط��

h�ps:��www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/fachabteilungen/abteilung_9�9.3interna�onale_
zusammenarbeit/publika�onen�007_Accredita�on/PTB_Q5_Accredita�on_EN.pdf.

ة ل�شخ�ص ��ــــع أو  � مع أعداد الر�ائز األساس�ة، ح�ث إّن الق�م (من 0 إ� 4) �� إما ن��جة م�ا�� ملحوظة: ملحوظة: QI = الب��ة التحت�ة للجودة. تتطابق األعداد �الطرف الخار��
تمثل نتائج مس�ندة إ� �س�ة مئ��ة ل�شخ�ص شامل (أي أن 4 تعت�� ال�س�ة %100 و2 تعت�� ال�س�ة 50%).
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ولوج�ا أ. الم��

هـ. تقي�م المطا�قة

ب. المواصفات

د.اللوائح الفن�ة

ج. االعتماد

الش�ل رقم 9.4
ولوج�ا لوضع�ة تنف�ذ الب��ة التحت�ة للجودة، ع�� ه��ل الب��ة التحت�ة للجودة  رسم توض��� ألداة الم��

(مخطط تصوري)



مقدمة

� الوحدة 2) ووضع مخطط 
عقب تحد�د متطل�ات خدمات الب��ة التحت�ة للجودة بوض�ح (ع� النحو الوارد ��

� ك�ف�ة 
�� التحدي  عندئذ س�تمثل   ،(9 (الوحدة  ال�شخ�ص  أدوات  �استخدام  للجودة  التحت�ة  الب��ة  عنا� 

� العرض والطلب ف�ما يتعلق �خدمات الب��ة التحت�ة للجودة.  االنتقال لتط��ر مشار�ــــع مناس�ة لسد الفجوة ب��
ا وجود ب�ئة س�اس�ة تقدر أهم�ة الب��ة التحت�ة للجودة،  لنجاح تط��ر الب��ة التحت�ة للجودة، من المهم جد�
أن  �جب   � ال�� الس�اس�ة  �الب�ئة  الوحدة  هذە  ت�دأ  ثم،  ومن  الفعال.  التط��ر  توج�ه  ُ�مكن  خاللها  من   � وال��
�سبق تدخالت ومنهج�ات محددة �ش�ل خاص ل�ل مجموعة من مجموعات خدمات الب��ة التحت�ة للجودة 
الرئ�سة.1 إن إعادة تصم�م نظام اللوائح الفن�ة له قدر من األهم�ة ف�ما يتعلق بتط��ر قدرات الب��ة التحت�ة 
� االبت�ار وحل  للجودة. �عد است�مال هذە الوحدة ع�ارة عن مناقشات �شأن تم��ل أعمال التط��ر هذە، وتمك��

مسألة تضارب المصالح.

ات�ج�ة الجودة 10.1 س�اسة و�س��

� أعقاب التنم�ة الصناع�ة �عد الحرب العالم�ة الثان�ة. 
أسست العد�د من الدول جهات مواصفات وطن�ة ��

ركت ألجهزتها الخاصة �ما يتوافق مع شعار "التقي�س مسألة 
ُ
وقد أسست معظم الحكومات هذە الجهات ثم ت

، حقق األمر." � فن�ة، أنت متخصص ف��
إ�  ا  المسؤول�ة لوضع و�صدار مواصفات وطن�ة، جن�� الوطن�ة ع� عاتقها  المواصفات  وتحملت جهات 
ا ب�نف�ذ مواصفات إلزام�ة (�اعت�ارها  مت مرار� � جنب مع خدمات االخت�ار واالعتماد المضافة �ش�ل مستمر. وال��
) – ع� نحو نهج " محطة واحدة لإلجراءات الحكوم�ة". �عد ذلك، وضعت  � ش�ً� من أش�ال التنظ�م الف��
لحما�ة  �أف�ارهم  ا  مناس�� رأوە  الذي  النحو  ع�  ونفذوها  فن�ة  وأنظمة  لوائح  لها  التا�عة  والجهات  الوزارات 
� األسواق أو ألغراض س�اس�ة مثل حما�ة الصناعة المحل�ة من 

� والب�ئة من أوجه القصور الضارة �� المواطن��
� أح�ام متطل�ات نطاقات اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن 

الواردات – إال أن هذا األمر غ�� مقبول البتة ��
2.(TBT اتفاق�ة) الحواجز الفن�ة أمام التجارة

� ال�ث�� من الدول منخفضة الدخل 
أ�دت عمل�ات التقي�م للب��ة التحت�ة للجودة ونظام اللوائح الفن�ة ��

� تحقيق أق� استفادة من 
� ترغب �� � هذە الصورة. �اإلضافة إ� الدول ال��

� العقد الما��
ومتوسطة الدخل ��

� المخصص والمجزأ،  تط��ر التجارة العالم�ة، فإنه �جب تنظ�م موقف الب��ة التحت�ة للجودة والتنظ�م الف��
� هذا المجال.

� إ�شاء ب�ئة س�اس�ة واضحة ��
وع الحكومة �� و��

10
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ا�طة تهتم �مجموعة  و�وجه عام، ُ�مكن النظر إ� الس�اسة الوطن�ة ع� أنها مجموعة من قرارات حكوم�ة م��
� تكون فيها تلك القرارات، من ح�ث  � نطاق حالة محددة، ال��

من الغا�ات والوسائل لتحقيق هذە الغا�ات ��
� تنف�ذ س�اسة الجودة الوطن�ة، 

ا �� ا مهم�
�
�� الم�دأ، ضمن سلطة الحكومة لتحق�قها. �عت�� القطاع الخاص ��

ل�ّنه لن �قوم �دورە �ش�ل سل�م، دون وجود ب�ئة س�اس�ة موات�ة لتط��ر فعال�ة وكفاءة الب��ة التحت�ة للجودة.

، تعكس الب�ئة الس�اس�ة ك�ف�ة �شك�ل الحكومة رؤ�تها الس�اس�ة إ� برامج و�جراءات  ومن المنظور العم��
. ومن ثم، فإن وضع س�اسة الجودة الوطن�ة ي�دأ �مراجعة  ات �ش�ل واق�� لتحقيق النتائج المرجوة أو التغي��
المسوغات الخاصة والفعال�ة المستق�ل�ة للب��ة التحت�ة للجودة ونظام اللوائح الفن�ة. و�ناًء عل�ه، تقرر ما �� 
� �جب تنف�ذها وآل�ة تنف�ذها �اإلضافة إ� المراجعة المستمرة ومعرفة إ� أي مدى تم إنجاز  االحت�اجات ال��

النتائج المرجوة.

اعداد الس�اسات 10.1.1

ا عدد من الس�اسات منفذة �شتمل  ال �مكن أن تكون س�اسة الجودة الوطن�ة قائمة من تلقاء ذاتها. هناك دائم�
ع� مراجعة مواصفات ولوائح الجودة، واللوائح الفن�ة. وت�ناول هذە الس�اسات عادة التنم�ة الصناع�ة وتع��ز 
والمسائل  والتكنولوج�ة  العلم�ة  والتنم�ة   �

الغذا�� واألمن  السالمة  أو  الب�ئ�ة  الضوا�ط  أو  الصادرات  تجارة 
المشابهة.

التحت�ة  للب��ة  بنظرة �ل�ة  الفن�ة  واللوائح  الجودة  ولوائح  �المواصفات  المتعلقة  المراجع  تتعلق هذە  وال 
لهذە  التفص�ل�ة  األمور  ع�  تركز  ف��  الفن�ة؛  للوائح  العام  النهج  �شأن  ا  توجيه� تقدم  وال  الوطن�ة،  للجودة 
� أن ترت�ط س�اسة الجودة الوطن�ة مع التداب�� الس�اس�ة وت�س�قها ف�ما يتعلق �لوائح المواصفات  الس�اسة. يتع��

� �ل هذە الس�اسات الهامة.
والجودة واللوائح الفن�ة المضمنة ��

محتوى س�اسة الجودة الوطن�ة النموذج�ة 10.1.2

� الجدول 10.1. و�عد ذلك تناقش الفقرات الفرع�ة التال�ة 
� لس�اسة الجودة الوطن�ة �� ُ�درج المحتوى النموذ��

�عض العنا� األحاد�ة �م��ٍد من التفص�ل.

استعراض الوضع الراهن. 10.1.3

الدولة  الج�دة واحت�اجات  الدول�ة  الممارسات  � ضوء 
الراهن �عنا�ة ودراسته �� � وضع تخط�ط للوضع  يتع��

� األغلب، تحل�ل مواطن القوة ومواطن الضعف (الداخل�ة) والتهد�دات 
� �مكن إث�اتها. وكذلك تتضمن، �� ال��

والفرص (الخارج�ة) للب��ة التحت�ة للجودة الحال�ة. و�مكن إجراء تحل�ل الفجوات من خالل هذە المعلومات، 
� �التا�� تؤدي إ� األهداف الس�اس�ة والتداب�� الس�اس�ة. (الش�ل 10.1). ال��
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� لس�اسة الجودة الوطن�ة الجدول 10.1 المحتوى النموذ��

األقسام الفرع�ة والتعل�قاتقسم س�اسة الجودة الوطن�ة
توضح الوزارة المعن�ة (ع� س��ل المثال، وزارة التجارة والصناعة) الدعم الس�ا�� لتنف�ذ الس�اسة.تمه�د

الس�اق الدو�� واإلقل���• مقدمة. 1
التجارة كعامل دافع للتنم�ة والحد من الفقر• 
تع��ف الب��ة التحت�ة للجودة الوطن�ة و�طار اللوائح الفن�ة• 
الب�ئة الس�اس�ة• 

الب��ة التحت�ة للجودة الوطن�ة• �شخ�ص الموقف الراهن. 2
 •(TRF) إطار اللوائح الفن�ة
امات اإلقل�م�ة •  � ام �اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة واالل�� � االل��

ذات الصلة
تحل�ل الفجوات• 

� وقت محدد (من 5 سنوات إ� 10 سنوات)• الرؤ�ة. 3
� التنف�ذ ��

إذا �انت الدولة ترغب ��
ا• أهداف س�اسة الجودة الوطن�ة. 4 � احت�اجات الدولة والمقبولة دول�� � تل�� الب��ة التحت�ة للجودة ال��

امات الدول�ة واإلقل�م�ة•  � � �افة السلطات مع االل�� ك ب�� يتوافق نظام اللوائح الفن�ة المش��
الب��ة التحت�ة للجودة الوطن�ة . 5

المستق�ل�ة
� (NMI) وجهة •  ولوج�ا الوط�� التنظ�م ومسؤول�ات جهات المواصفات الوطن�ة ومعهد الم��

(NAB) االعتماد الوطن�ة
تقد�م خدمات المعايرة والفحص واالخت�ار واالعتماد• 
دور الحكومة ف�ما يتعلق �القطاع الخاص• 

ورة إجراء تقي�مات األثر التنظ��� (RIA)• اطار عمل اللوائح الفن�ة. 6 ��
استخدام المواصفات �أساس لالئحة الفن�ة• 
تقي�م المطا�قة ألغراض تنظ�م�ة• 
السلطات التنظ�م�ة ومسؤول�اتها وأ�شطتها• 
ت�سيق نظام اللوائح الفن�ة• 

التعل�م والتدر�ب ورفع الو�� . 7
والتواصل

دور مؤسسات التعل�م العا��• 
� بنظام الجودة•  �سج�ل متخصص��

نقطة تحقيق �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة الوطن�ةأ• ش�كة المعلومات. 8
التعاون مع منظمة ترو�ــــج التجارة• 

القطاع الخاص• دور أصحاب المصلحة اآلخ��ن. 9
منظمات غ�� الحكوم�ة• 
� التنم�ة• 

�� � �اء الدولي�� ال��
األوساط األ�اد�م�ة• 

االتصاالت الدول�ة . 10
واإلقل�م�ة

التواصل مع منظمات دول�ة و�قل�م�ة• 
� اللجان الفن�ة الدول�ة واإلقل�م�ة• 

ام �المشاركة الفعالة �� � االل��
تم��ل الب��ة التحت�ة . 11

للجودة الوطن�ة و�طار عمل 
اللوائح الوطن�ة

ولوج�ا واالعتماد•  المسؤول�ة الحكوم�ة تجاە المواصفات والم��
تقي�م المطا�قة: تطبيق م�دأ ”�دفع المستخدم“• 
اللوائح الفن�ة• 

12 .�
�ع�ة الحال�ة• اإلطار القانو�� مراجعة األدوات ال���

�ع�ة جد�دة•  وضع أدوات ���
الوزارة الرئ�سة• التنف�ذ. 13

القطاع الخاص �اعت�ارە أحد القوى المحركة الرئ�سة لس�اسة الجودة الوطن�ة• 
� الوزارات والقطاع الخاص•  كة ب�� لجنة الت�سيق المش��
ات�ج�ة (لمدة خمس سنوات)•  تنف�ذ خطة و�س��

مان 2011. المصدر: معتمد من ك�ل��
؛ NQP = س�اسة الجودة الوطن�ة؛ NSB = جهة المواصفات الوطن�ة؛ QI = الب��ة التحت�ة  � ولوج�ا الوط�� ملحوظة: ملحوظة: NAB = جهة االعتماد الوطن�ة؛ NMI = معهد الم��

للجودة؛ WTO TBT Agreement = اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة.
� التعامل مع االستفسارات من دول أعضاء منظمة التجارة 

نقطة التحقيق �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة هو مقر رس�� أو مكتب لدى حكومة من دول أعضاء االتفاق�ة مختص ��
العالم�ة والجمهور �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة.
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الش�ل رقم 10.1
اإلجراءات الخاصة بتصم�م الب��ة التحت�ة للجودة المستق�ل�ة

مالحظات ع� محتوى س�اسة الجودة الوطن�ة 10.1.4
� الوقت المحدد. وقد أسست العد�د 

� �جب تحق�قها �� الرؤ�ة: تعت�� الرؤ�ة �مثا�ة الحالة المستق�ل�ة لألمور ال��
من الدول منخفضة – متوسطة الدخل رؤ�ة شاملة عادلة متعلقة ب�نم�ة الدولة، �س� "رؤ�ة 2030" أو ما 
شا�ه ذلك، ومدعومة �مجموعة متنوعة من الس�اسات التنم��ة. وع� هذا النحو فإن رؤ�ة س�اسة الجودة 

الوطن�ة �جب أن تدعم هذە الرؤ�ة الوطن�ة لصالح الدولة.
تنف�ذ   � وللب�ئة ح�� وللمجتمع،  الدولة،  لصالح  تحق�قه  �جب  ما  الس�اسة  أهداف  الس�اسة: تصف  أهداف 
ا. وتعرض األهداف الس��ل نحو رؤ�ة أو غا�ة الس�اسة. وقد �شمل ب��ة تحت�ة جد�دة أو  ا تام�

�
الس�اسة تنف�ذ

ا�دة وفرص عمل أفضل، أو مواقف  � أنظمة جد�دة أو إجراءات أو عمل�ات جد�دة ومعرفة جد�دة ومهارات م��
 � ك�� ة. ومن الممارسة الج�دة تحد�د األهداف إ� أر�عة أو خمسة أهداف رئ�سة للح�لولة دون إضعاف ال�� متغ��

المنصب ع� تنف�ذ الس�اسة.
الب��ة التحت�ة للجودة المستق�ل�ة: �جب تحد�د الب��ة التحت�ة للجودة بوض�ح – وع� وجه الخصوص 
� معظم الدول 

ولوج�ا واالعتماد – ألنها تمثل المسؤول�ات الحكوم�ة األساس�ة �� أساس�ات المواصفات والم��
منخفضة ومتوسطة الدخل. إذا �ان للدولة ب��ة تحت�ة للجودة من عدة سنوات، فمن المؤكد �ش�ل معقول 
. وقد يتطلب ذلك إجراء تعد�الت  � أو ���

أنها قد تحتاج إلعادة تصم�م الب��ة التحت�ة للجودة إما �ش�ل جز��
ا مع الممارسات  ع� اله��ل الحا�� أو ح�� تأس�س منظمات جد�دة. و�ذا �انت العوامل األساس�ة تتوافق تمام�
� س�اق 

� تخدم الدولة ع� النحو األمثل �� � إعادة تأ��دها. ومن المهم بناء الثقة ال�� الدول�ة الج�دة، عندئذ يتع��
خدمات الب��ة التحت�ة للجودة األساس�ة الثالثة.

أما �ال�س�ة لتقد�م خدمات المعايرة وتقي�م المطا�قة، ف�جب إعطاء مساحة لتط��ر الخدمات المتعلقة 
� اإلشارة بوض�ح إ� المسؤول�ات 

�األسواق، سواء �انت مقدمة من منظمات القطاع العام أو الخاص. و�����
 �

�� القطاع  هذا  من  ا  تدر�ج�� الحكومة  وست�سحب  مستق�ً�.  للجودة  التحت�ة  الب��ة  منظمات  ل�ل  األساس�ة 
االقتصاد الحد�ث، مما �سمح للقطاع الخاص �لعب دور هام ومحوري.

إطار اللوائح الفن�ة: �جب أن تع��ّ س�اسة الجودة الوطن�ة بوض�ح عن الرغ�ة الحكوم�ة إلعادة تصم�م نظام 
تنظ��� �ش�ل مخصص ومجزأ.

� تتوافق مع إطار اللوائح الفن�ة، و�تضمن ذلك استخدام المواصفات  وقد تدرج �عض التداب�� عال�ة المستوى ال��
�أساس للوائح الفن�ة، وتقد�م خدمات تقي�م المطا�قة من منظمات معتمدة ومختصة، ومسؤول�ات السلطات 
� تط��ر إطار 

، وما إ� ذلك. وتصب إجراءات الس�اسة الرئ�سة �� التنظ�م�ة، وأداء عمل�ات تقي�م األثر التنظ���
ا. � النها�ة نظام�

اللوائح الفن�ة النهائ�ة الذي س�صبح ��

� إلعادة االستخدام.
� ألمان�ا؛ ومطلوب إذن إضا��

� للق�اس �� � ألمان�ا. م�س�خ ب�ذن من المعهد الوط��
� للق�اس �� مان 2011. المعهد الوط�� المصدر: ك�ل��

ملحوظة: QI = الب��ة التحت�ة للجودة.

تقي�م ب�ئة الب��ة 
التحت�ة للجودة 

ا دول��

تقي�م ب�ئة 
الب��ة التحت�ة للدولة

تحد�د 
احت�اجات الدولة

وضع نموذج 
الممارسات الج�دة 

للدولة

تحد�د أوجه 
القصور �النظام 
الحا�� وفرص 

تحس�نها

وضع التوص�ات 
وخارطة الط��ق 

للتنف�ذ
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المسألة األهم �� الحاجة إ� توج�ه الس�اسة لت�سيق أ�شطة اللوائح الفن�ة للجهات التنظ�م�ة المختلفة 
� خدمات الب��ة التحت�ة للجودة. وترا�� العد�د من الدول تأس�س مكتب ت�سيق أو 

ا إ� جنب مع تدخلها �� جن��
م�شأة مشابهة لضمان الق�ام بهذا الت�سيق.

ا من ذوي  ا ج�د� � تدر��� التعل�م والتدر�ب: تعتمد خدمات الب��ة التحت�ة للجودة �ش�ل كب�� ع� األفراد المدر���
 � ة. و�جب أن تنص الس�اسة ع� ك�ف�ة تط��ر كفاءاتهم وأدوار مؤسسات التعل�م العا�� بهذا الصدد. يتع�� الخ��
� االخت�ار  � نظام الجودة وفن��

� لنظام الجودة، منهم ع� س��ل المثال مدق�� � الفني�� �سج�ل �عض المتخصص��
. و�جب أن توضح تداب�� الس�اسة المتعلقة  � � النظام الوط��

� إما ع� المستوى الدو�� أو �� ، مسجل�� �
غ�� اإلتال��

بهذە األمور.
� بوض�ح.  أدوار أصحاب المصلحة اآلخ��ن: �جب تحد�د أدوار ومسؤول�ات أصحاب المصلحة غ�� الحكومي��
و�تضّمن أصحاب المصلحة من هذا القب�ل القطاع الخاص والمنظمات غ�� الحكوم�ة. كذلك �جب أن �كون 
الفن�ة.  التنم�ة  � مجاالت 

التعاون ��  �
الدولة مشاركة �� إذا �انت  � الس�اسة 

�ارٌز �� � دوٌر  الدولي�� التنم�ة  �اء  ل��
فالمسألة الرئ�سة هنا هو أنه �جب أن تدعم المشار�ــــع تنف�ذ س�اسة الجودة الوطن�ة �دً� من توجيهها نحو 

"احت�اجات" جهات مستف�دة معينة.
االتصاالت الدول�ة واإلقل�م�ة: تكون المنظمات الدول�ة قائمة لصالح جميع خدمات الب��ة التحت�ة للجودة 
اف بهما  ولوج�ا واالعتماد، يتم االع�� � حالة خدمات الم��

ولوج�ا واالعتماد. �� الرئ�سة الثالثة – المواصفات والم��
اف الدو�� من خالل المنظمات  من خالل هذە المنظمات الدول�ة. و�تم إعمال معظم اإلجراءات لتحقيق االع��
� خطة للمشاركة الفعالة 

اإلقل�م�ة ذات الصلة. و�جب أن تنص الس�اسة بوض�ح ع� ك�ف�ة ق�ام الدولة بتو��
� الجمع�ات العموم�ة، ول�ن كذلك ه�ا�ل اللجان الفن�ة 

� هذە المنظمات لتحقيق مصالح ال�الد، ل�س فقط ��
��

�صفة خاصة.
ام الحكومة بتم��ل  � ا هاما لس�اسة الجودة الوطن�ة، أال وهو ال�� تم��ل الب��ة التحت�ة للجودة: ُ�عد هذا عن��
ا  أ�ض� و�جب  ال�الد".  لمصلحة  "ج�دة  واالعتماد) كخدمات  ولوج�ا  والم�� (المواصفات  الرئ�سة  الخدمات 

توضيح أّن خدمات تقي�م المطا�قة تكون ذات صلة �السوق، و�دفع العمالء ق�متها، ومن ضمنهم الحكومة.
� تقدم خدمات المواصفات  ، الجهات ال�� : المقومات األساس�ة للب��ة التحت�ة للجودة – أال و�� �

اإلطار القانو��
ر�ح�ة.  غ��  خاصة  �ات  �� تعت��   � ال�� �اس�ثناء  �عات،  ��� �موجب  تأسست   � ال��  – واالعتماد  ولوج�ا  والم��
ولوج�ا  � ع� حالة المواصفات الوطن�ة ومواصفات الم��

� القانو�� ور�ة إلضفاء ال�ق�� �عات �� تعد هذە ال���
ا، ل�ّنه قد �حتاج مراجعة أو  �ــــع قائم� � تقي�م المطا�قة لألنظمة التنظ�م�ة. قد �كون ال���

واستخدام االعتماد ��
� الس�اسة بوض�ح.

� ص�اغة جميع هذە االحتماالت �� ا. يتع�� تط��ر�
أي  يتحمل  فلن   ،

ّ
و�� الوطن�ة،  الجودة  ب�نف�ذ س�اسة  الخاصة  المسؤول�ات  تفاص�ل  تحد�د  التنف�ذ: �جب 

ع�ارة عن عالقة  الوطن�ة  الجودة  أّن س�اسة  إ�  ا  تحد�د� ذلك   �
�� الس�ب  و�رجع  المسؤول�ات.  شخص هذە 

� القطاعات الوزار�ة، و�جب إعطاء وزارة واحدة المسؤول�ة الرئ�سة. شاملة ب��

وضع س�اسة الجودة الوطن�ة 10.1.5

تمتلك العد�د من الدول إجراءات خاصة منفذة لوضع الس�اسة الحكوم�ة والموافقة عليها من مجلس الوزراء 
ام بها عقب وضع س�اسة الجودة الوطن�ة؛ و�ال فقد تتعرض  � أو مجلس النواب، حسب االختصاص، و�جب االل��
� ص�اغة 

الموافقة للتق��ض. ب�د أنه اّتضح لدى العد�د من الدول أّن إجراءات المشاركة ال�املة ق�ل ال�دء ��
� عمل�ة 

ا �ش�ل وثيق ��
�
� القطاع الخاص الذي �جب أن �كون مشار�

ا �� النص هو النهج المثمر. و�تضح ذلك جل��
� تنف�ذ العد�د من تداب�� الس�اسة وتم��ل معظمها. � ذلك إ� أنه س�تع��

التط��ر الخاصة �ه، و�رجع الس�ب ��
� مختلف برامج المساعدة الفن�ة:

تم توظ�ف الخطوات التال�ة لغرض وضع س�اسة الجودة الوطن�ة ��

تقي�م نظام الب��ة التحت�ة للجودة القائم ونظام اللوائح الفن�ة للدولة واالمتثال أو عدم االمتثال �الممارسات • 
الدول�ة الج�دة.

� العام والخاص لنقل المعلومات المتعلقة �الممارسات الدول�ة الج�دة ونقاط الضعف •  عقد ندوات للقطاع��
. � المحتملة �النظام الوط��
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� العام (الوزارات •  � ُتحّدد فيها متطل�ات �ال القطاع�� � العام والخاص، ال�� عقد ورش عمل منفصلة للقطاع��
التداب��  بها  المنوط  الجهات  الفن�ة وتنف�ذها، مشتملة ع�  اللوائح  � وضع 

المشاركة �� التنظ�م�ة  وجهاتها 
المنظمة  األعمال  الصناع�ة ورجال  (الجمع�ات  الخاص  والقطاع   ((SPS) الن�ات�ة الصحة  الصح�ة وتداب�� 

� المصالح.
ى والمنظمات غ�� الحكوم�ة وما إ� ذلك) �ط��قة متوافقة دون تضارب �� �ات ال��� وال��

� العام والخاص.•  � إجراؤها وتضّم القطاع�� � يتع��ّ عقد ورش العمل ال��
� اسُتخلصت من ورش العمل •  ا إ� المعلومات ال�� وضع مسودة عمل أول�ة لس�اسة الجودة الوطن�ة اس�ناد�

والتقي�م مقا�ل الممارسات الدول�ة الج�دة.
المنظمة •  التجار�ة  األعمال  وجهات  الوزارات  (مثل  الرئ�سة  المعن�ة  الجهات  ع�  العمل  مسودة  تعم�م 

� التعل�قات.
والجمع�ات الصناع�ة) لتل��

� تقدم تعل�قات موضوع�ة، �غ�ة •  تجميع التعل�قات وتحل�لها مع إجراء مناقشات أحاد�ة مع المنظمات ال��
الوصول إ� نقطة التقاء حول مواقفهم.

تحد�ث مسودة العمل إلدراج تعل�قاتهم ذات الصلة.• 
إقامة ورش عمل مع مجموعة مختلفة من أصحاب المصلحة للتحقق من محتوى مسودة عمل س�اسة • 

الجودة الوطن�ة.
النهائ�ة لمسودة س�اسة الجودة الوطن�ة  ق�ل رفعها إ� المستوى الس�ا�� للحصول ع� •  وضع الص�غة 

االعتماد – أي الوزارة الرئ�سة ومجلس الوزراء ( إذا اقت�� األمر).

�التعاون مع  تنف�ذ  � وضع خطة 
ال�دء �� المف�د  الوطن�ة، من  الجودة  العمل لس�اسة  �لورة مسودة  عقب 

� عليها تنف�ذ التداب�� الخاصة ��ل  � س�تع�� الوزارات والجهات المختلفة ومؤسسات الب��ة التحت�ة للجودة ال��
. سيؤدي هذا التطور  � منها. كذلك قد تؤثر هذە المناقشات ع� محتوى س�اسة الجودة الوطن�ة �ش�ل إ�جا��
� ع� العد�د من الدول إرفاق خطة تنف�ذ رف�عة المستوى  الموازي إ� توف�� قدر معقول من الوقت ألنه يتع��
الوزارات ومجلس  العمل من خالل  نظام  � مسار 

�� الوطن�ة  الجودة  ان�ة مع مسودة س�اسة  � م�� مشتملة ع� 
الوزراء للحصول ع� الموافقة.

� والمؤس�� للب��ة التحت�ة للجودة 10.2
إصالح اإلطار القانو��

� للب��ة التحت�ة للجودة وتنق�حه �مثا�ة إجراءات س�اس�ة بوجه عام. من 
تعت�� إجراءات استعراض اإلطار القانو��

جهة أخرى، تعت�� عمل�ة إعادة تصم�م مؤسسات الب��ة التحت�ة للجودة، مسألة معقدة للغا�ة ع� المستوى 
، و�لعب  العد�د منها  ها ال�ث�� � وفقدان النفوذ وغ�� ي. وت�شأ مشا�ل مثل م�ان العمل ومستوى التعي�� ال���
مع  ومفاوضات  مناقشات  إجراء  ذلك  يتطلب  الدول،  �عض   �

ف�� التصم�م.  إعادة  مستوى  ع�  ا  ا�د� � م�� ا  دور�
أو  تخ��ب خف�ة  أسال�ب  وق�ع  دون  للح�لولة  �عنا�ة  التخط�ط  إجراء  ذلك،  من  األهم  التجار�ة.  االتحادات 
�ــهة  � � المحا�م النظام�ة، مع االهتمام �التفاص�ل الدق�قة و�جراء المناقشات المفتوحة وال��

تعط�ل لإلجراءات ��
. � مع ممث�� الموظف��

10.2.1 �
إصالح اإلطار القانو��

جهات  الدول،  من  ال�ث��   �
�� واالعتماد)،  ولوج�ا  والم�� (المواصفات  للجودة  التحت�ة  الب��ة  منظمات  تعت�� 

� ال�ث�� من الحاالت تعت�� قد�مة منذ سنوات و�رجع 
�عات، �� �عات. وهذە ال��� حكوم�ة تأسست �موجب ���

� إجراءات المراجعة والتدقيق، ألن هذە اإلجراءات �ستغرق سنوات 
ذلك إ� إحجام المؤسسات عن ال�دء ��

� االقتصاد الحد�ث، 
�عات قد�مة، وال تحتوي ع� تداب�� مهمة �� إلجرائها. ون��جة لذلك أص�حت هذە ال���

ا. ا عاجً� وتجد�د� � أنها تتطلب اهتمام� � �عض الحاالت. وهذا �ع��
�عات غ�� قا�لة لإلنفاذ �� وقد تكون هذە ال���

�عات جد�دة، عمل�ة وضع  �عات القائمة، �جانب وضع ��� � أن ت�بع عمل�ة المراجعة والتنقيح لل��� يتع��
�عات منقحة أو جد�دة.  واعتماد س�اسة الجودة الوطن�ة ألن عمل�ة المراجعة والتنقيح قد �ش�� إ� مضمون ���
� �جب اّت�اعها. و��ف النظر عن الخطوات  �عات ال�� �ل دولة لديها اإلجراءات الخاصة بها لوضع مسودة ال���
لمان، فإن عمل�ة ال�شاور مع الجهات  ا ال�� � �عات من الوزارة، ثم مجلس الوزراء وأخ�� النهائ�ة العتماد مسودة ال���

المعن�ة لتحد�د المحتوى �� ال�دا�ة األهم.
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و�ذا �انت منظمات الب��ة التحت�ة للجودة �� منظمات قطاع خاص، ولو �انت مسجلة ع� أنها منظمات 
� الشؤون 

�ــــع �عت�� له الدور الفعال. ع� س��ل المثال، إذا تم ت�ل�ف منظمة خاصة �دور �� غ�� ر�ح�ة، فإن ال���
�عات مناس�ة. وقد تمنح الحكومة وال�ة تنظ�م�ة إذا �ان النظام  � أن �خضع ذلك األمر إ� ��� النظام�ة، يتع��
� الحكومة ومنظمة القطاع الخاص من هذا  مة ب�� � للدولة �سمح �ذلك، أو وجود اتفاق�ة تعاقد�ة م��

القانو��
ا، ح�� لو �انت هذە المواصفات موضوعة من  ا قانون�� القب�ل. مثال آخر، تتطلب المواصفات الوطن�ة أساس�
�عات هذە ونتائجها من آن آلخر لضمان تحديثها  أنواع ال��� منظمة قطاع خاص. كذلك �جب إعادة تقي�م 

وخدمتها  لمصالح الدولة �ط��قة مناس�ة.

إعادة تصم�م اإلطار المؤس�� 10.2.2

. ومن االمثلة النموذج�ة ع� ذلك  ا إذا لم يتم إعادة تصم�م اإلطار المؤس�� هناك مسائل قد تصبح أ��� تعق�د�
هو فقدان جهة المواصفات الوطن�ة سلطتها لوضع وتنف�ذ اللوائح الفن�ة أو المواصفات اإلج�ار�ة أو اإللزام�ة، 
� هذە الحالة �جب أن ت�تقل مسؤول�ات وأ�شطة جهة المواصفات الوطن�ة إ� سلطة تنظ�م�ة، سواء �انت 

ف��
�عات ل�دء اإلجراءات. وس�تطلب  السلطة قائمة أو جد�دة �جب تأس�سها. وس�تطلب ذلك مجموعة من ال���
ء  �

� �كون بها "أي �� ة االنتقال�ة إ� الحالة ال�� ا �عنا�ة للح�لولة دون أن تؤدي الف�� النقل الفع�� أن �كون مخطط�
� األسواق.

مسم�ح" ��
� ُتنقل إ� جهة المواصفات  � هذا المثال، أنه �جب إعادة تنظ�م األ�شطة النظام�ة ال��

والدل�ل من التجارب ��
، ق�ل وقت �اٍف من حدوث االنتقال  � � المعني�� � قسم أو إدارة مستقلة، مع تنظ�م جميع الموظف��

الوطن�ة ��
. وس�تمكن الموظفون أثناء هذە المرحلة االنتقال�ة من ترسيخ الوضع الجد�د، وس�تمكنون من وضع  الفع��
اب حدوث عمل�ة االنتقال، ي�تقل الموظفون والمعدات  إجراءات جد�دة وتنف�ذها حسب االقتضاء. وعند اق��
ا  واإلجراءات كحزمة مكتملة للح�لولة دون حدوث تعط�ل للمنظمة الجد�دة. و�مكن أن ت�تهج أمثله أخرى نهج�

مماثً�.

تأس�س منظمة جد�دة 10.2.3

س�نطوي عمل�ة تأس�س منظمة جد�دة – سواًء �انت معمل اخت�ار أو جهة اعتماد أو سلطة نظام�ة – ع� 
: تحد�اتها الخاصة، من ضمنها ما ���

�جب تأس�س مجلس أو لجنة، و�جب وضع إجراءات العمل الخاصة بهما.• 
 • � واإلدار���  � الفني��  � الموظف�� توظ�ف  ذلك  �عد  ثم  وتعي�نه،  القب�ل  هذا  من  رئ�س  أو  مدير  تحد�د  �جب 

� وتعي�نهم. المطل����
� الجدد �مقدورهم تقد�م الخدمات •  � معظم الحاالت لضمان أن الموظف��

�جب تنف�ذ برامج تدر���ة مكثفة ��
المطل��ة.

ا للمواصفات الدول�ة الصادرة من اآليزو�آي إي �� 17000  •  �جب وضع أنظمة إدارة الجودة وتنف�ذها ط�ق�
� حالة عدم وجود هذە 

سلسلة ("تقي�م المطا�قة") أو ح�� اآليزو 9001 (أنظمة إدارة الجودة - المتطل�ات) ��
اف الدو�� من خالل مسار االعتماد أو مراجعات النظراء. � نها�ة المطاف �جب أن يتم االع��

المواصفات. و��
اء، •  � عليها. هذە مهمة الخ�� اء المعدات وتركيبها و�جراء ال�شغ�ل التج���� �جب إ�جاد المقرات المناس�ة و��

� حال أن تكون المنظمات ذات مهام إدار�ة.
ات وتقل األهم�ة �� � حالة المخت��

ا �� وخصوص�

الحصول ع� دعم من منظمة  الدولة من  إذا تمكنت  ا  األمر م��� ا، �كون  تق���� الحاالت  � جميع هذە 
و��

ا  � دولة أخرى معروف عنها ات�اعها الممارسات الدول�ة الج�دة أو �ان مستوى التنم�ة لديها متقدم�
مشابهة ��

ة �موجبها �مساندة  للغا�ة. قد �كون هذا الدعم �ش�ل اس�شارات، أو "اتفاق�ة توأمة"، تقوم المنظمة ذات الخ��
�المنظمة   � الموظف�� تزود  أو  أنظمة مجد�ة وفعالة  تأس�س   �

�� الجد�دة  المنظمة  لمساعدة   � الموظف�� �عض 
والتعلم �ش�ل عم�� من  ة زمن�ة –  لف�� ة  �الخ�� تتمتع  � منظمة 

�� العمل  لهم  ي�س��  �مرفقات – ��  الجد�دة 
اإلجراءات القائمة والمث�تة.
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إعادة تصم�م نظام اللوائح الفن�ة 10.2.4

� ب�ئة الب��ة التحت�ة 
قد �كون تأس�س نظام لوائح فن�ة جد�د �مثا�ة التحدي األصعب لإلصالح المؤس�� ��

� نظام اللوائح الفن�ة، �ح�ث تتحمل �ل وزارة المسؤول�ة عن 
للجودة. وتطبق العد�د من الدول الالمرك��ة ��

� نطاق المسؤول�ات الخاصة  ��ل وزارة. وقد �كون للوزارات واللوائح الفن�ة 
اللوائح الفن�ة �� وضع وتأس�س 

ة عالوة ع� ما إذا �انت المسألة منطق�ة  الطرق الخاصة ��ل منها ع� مدار سنوات، وقد تكون الفروقات كب��
اطات اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة. أم تمتثل الش��

إضفاء  يتم  أن  و�جب  الصدد.  بهذا  مناس�ة  �عات  ��� ب�صدار  الفن�ة  اللوائح  نظام  تنف�ذ  ي�دأ  أن   �
و�����

الص�غة القانون�ة ع� إطار اللوائح الفن�ة (انظر الوحدة 7: اللوائح الفن�ة، القسم 7.9.3، والقسم 10.7 أدناە) 
ا إ� جنب مع  قطاع  � �ل الوزارات والجهات المعن�ة جن�� � �جب وضعها ع� نحو �شاوري ب�� والتصورات ال��
� النجاح. �عد ذلك، يتطلب وضع خطة تنف�ذ�ة تفص�ل�ة، معتمدة 

األعمال والصناعة المنظمة للمساهمة ��
توافر  و�تطلب كذلك  المعن�ة.  الجهات  ال�امل من �افة  الدعم  أو جهة مشابهة، لضمان  الوزراء  من مجلس 
ان�ة مناس�ة لهذە الخطة. تتطلب هذە الخطوات ق�ادة واضحة وحازمة من مست��ات إدار�ة س�اس�ة عل�ا  � م��

وحكوم�ة.
(الذي يتضمن  الراسخة  لتغي�� اإلجراءات  الجد�دة  الفن�ة  اللوائح  � تدر�ب مكّثف ع� إجراءات 

تل��  �
ي����

� �عض الحاالت اله�ا�ل 
ا ولعامة الناس، و�� الصعاب �الطرق الجد�دة)، وتأس�س إجراءات جد�دة متوفرة داخل��

� أنظمة 
ة العمل�ة ع� النحو األمثل �� �ك التنم�ة ممن يتمتع �الخ�� التنظ�م�ة الجد�دة. و�عت�� الدعم من ��

، �عد ذلك يتوقف العمل �اللوائح الفن�ة  . ومن المف�د تحد�د الوقت للتغي�� ال��� �
اللوائح الفن�ة �مثا�ة أمر إضا��

ار  القد�مة. و�ال، قد �ستمر اإلجراءات إ� أجل غ�� مس� ح�ث تقوم �عض السلطات �ال�س��ف، و�التا�� اإل��
�صالح الدولة.

اللوائح الفن�ة ال�املة تخص�ص وزارة رئ�سة، �دعمها ممثل  وس�تطلب عمل�ة إعادة التصم�م هذە لنظام 
ات.  التغي�� التا�عة لها، لتحمل المسؤول�ة الشاملة لتنف�ذ  لجنة ت�س�ق�ة من �افة الوزارات المعن�ة والجهات 
ستة  تقار�رها �ل  وتقّدم  الوزراء  مجلس  أمام  مسؤولة  الت�س�ق�ة  واللجنة  الرئ�سة  الوزارة  تكون  أن  و�جب 
أشهر ع� األقل �شأن تقدم أداء س�� العمل أو خالفه، �� ي�س�� إصدار قرارات رف�عة المستوى لفك الجمود 
. وكخ�ار �د�ل، �مكن تأس�س مكتب لوائح فنّ�ة ذا سلطات  المؤس�� أو معالجة أو مجابهة الخلل إلجراء التغي��
غ�� محدودة من الوزارات المختلفة والجهات التا�عة لها ف�ما يتعلق بوضع اللوائح الفن�ة، وتنف�ذها وصونها 

�عات موجهة لصالح هذە اإلجراءات. �موجب ���

إ�شاء حمالت التوع�ة واإلعالم والتدر�ب 10.3

� خلق 
ي����  � ال�� المصلحة،  أصحاب  متعددة من  أنها تضم مجموعات  للجودة ع�  التحت�ة  الب��ة  إ�  ُينظر 

امج التدر���ة لها. و��دو أّن مهمة تحقيق التفاهم والو�� العام لدى  الو�� بها وتزو�دها �المعلومات وتوف�� ال��
� تطابق المواصفات واللوائح الفن�ة ل�ست  � �شأن المزا�ا المرت�طة بتور�د المنتجات ال�� � والمصنع�� المنتج��
اللوائح  وضع   �

�� فقط  للجودة  التحت�ة  الب��ة  خدمات  السلطات  س�ستخدم  ذلك،  ع�  عالوة  البتة.  سهلة 
وتنف�ذها إذا �انت الب��ة التحت�ة للجودة موثوقة �ش�ل سل�م. و��حث المستهل�ون، من جانبهم، عن الجهة 
ط عدم تك�د ت�لفة �اهظة �ح�ث ال �صل األمر  � األسواق، ���

� ستضمن لهم جودة المنتجات والخدمات �� ال��
�ات ع� استخدام الخدمات �فاعل�ة. إ� عدم قدرة ال��

و�س� الب��ة التحت�ة للجودة ع� وجه التحد�د لتلب�ة هذە المطالب بواسطة تقد�م خدمات مناس�ة، إال 
� من 

� العالم الذي �عا��
ورة تفرد خدماتها �� أننا �حاجة إ� الم��د. كذلك �جب توع�ة أصحاب المصلحة ���

ات�ج�ة تواصل مناس�ة إل�صال رسالة مناس�ة إ� الفئة المستهدفة من  ف�ض المعلومات. و�تطلب وجود إس��
ات�ج�ة من الحكومة أو من منظمات  الجمهور واالستخدام الذ�� لقنوات االتصال. و�مكن أن تصدر هذە اإلس��
أوضحت  الحكوم�ة.  والممارسات  للجودة  التحت�ة  الب��ة  ه��ل  إ�  ا  اس�ناد� للجودة،  التحت�ة  للب��ة  فرد�ة 
ات�ج�ة مثمرة لرفع الو��  التج��ة أّن التدر�ب ع� �عض تخصصات خدمات الب��ة التحت�ة للجودة �عت�� إس��

لدى �عض أصحاب المصلحة.
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ات�ج�ة تواصل 10.3.1 وضع إس��
ات�ج�ة تواصل، عقب وضعها، �ل سنة ع� أق� تقدير لضمان تحديثها �ش�ل مستمر.  � مراجعة إس�� يتع��

: � منها ما ��� � �عض المشا�ل ال��
� إمعان النظر �� و�تع��

ا. هناك ال�ث�� من االحتماالت الممكنة ذات الصلة •  ا رئ�س�
�
ات�ج�ة التواصل هدف الهدف: �جب أن تتضّمن اس��

�قنوات ومضمون التواصل وأصحاب المصلحة. و�مكن أن تصبح إجراءات التخط�ط لهذە الب�ئة متعددة 
القنوات ومتعددة المحتوى وذات أصحاب المصلحة المتعددين معقدة للغا�ة. و�التا�� من المهم أن �كون 

الهدف األسا�� هو العمل ع� نقطة تجمع.
� العقول منصب •  ان�ة ثابتة فكرة س�ئة؛ ألن ترك�� � ان�ة. ال �عت�� وجود م�� � ان�ة: �ستلزم التواصل وجود م�� � الم��

ان�ة المتاحة. � ع� تحقيق أق� استفادة من الم��
� القطاع العام أو القطاع الخاص أو المجتمع • 

ا استهداف جمهور مناسب، سواء �� الجمهور: من المهم جد�
ا. وقد تكون نتائج تحد�د أصحاب المصلحة �مثا�ة مصدر معلومات ثري.3 عموم�

العالم •  � ظل هذا 
الجمهور. �� المستهدفة من  الفئة  ان��اە  الرسالة �ط��قة تجذب  يتطلب ص�اغة  الرسالة: 

� تحد�د قناة التواصل 
المندفع، �لتفت الناس فقط إ� الفكرة أو الحق�قة الجازمة. س�ساهم هذە الفكرة ��

المناس�ة.
� والدو�� •  � اخت�ار قنوات االتصال �عنا�ة. من ضمن هذە اإلم�ان�ات اإلعالم (المح�� والوط�� القنوات: يتع��

) وجماعات الضغط (المحل�ة والحكومة الوطن�ة  نت ووسائل التواصل االجتما�� والصحف واإلذاعة واإلن��
ون�ة والدعا�ة  وجهات التم��ل وجماعات المصالح الخاصة)؛ وال�س��ق (العالمة التجار�ة والمواقع اإلل���
العامة  والخطا�ات  الفعال�ات  و�طالق  (المؤتمرات  والفعال�ات  والف�ديو)،  اإلعالن�ة  ات  وال��� وال�ت��ات 

.( �
وجوالت مواقع الم�ا��

� أن �كون ل�ل قناة اتصال دور •  التفاعل المت�ادل: من المهم عمل القنوات المحددة مع �عضها ال�عض. يتع��
� تحقيق الهدف األس�، واالرتقاء ��ل قناة اتصال أو دعمها �أخرى - أي، �جب أن �كون المجم�ع 

محدد ��
أ��� من مجم�ع األجزاء.

ات�ج�ات التواصل أو خالفه. و�عت�� نهج القنوات •  التقي�م: من المهم الحصول ع� مردود �شأن فعال�ة إس��
� وضعت لها صناعة االتصاالت مقاي�س خاصة بها. المتعددة أ��� صع��ة للتقي�م مقارنة �القناة الواحدة ال��

التوع�ة 10.3.2

ولوج�ا واالعتماد. تقدم المنظمات الدول�ة  � ب�ئة الب��ة التحت�ة للجودة، هناك أ�ام عالم�ة للمواصفات والم��
��

� تعتمد ع� موض�ع محدد �ل عام. و�مكن أن تكون الفعال�ات الخاصة برفع  مواد اتصال لهذە الفعال�ات ال��
االعتماد  منتدى  األجانب من  الشخص�ات  الموض�ع، ودعوة ك�ار  � معتمد ع�  الو�� ع�ارة عن مؤتمر وط��
ات أو المنظمة الدول�ة للتقي�س أو اللجنة ال�هروتقن�ة الدول�ة، أو  الدو�� أو المنظمة الدول�ة العتماد المخت��
� من الجهات  ولوج�ا القانون�ة فضً� عن متحدث�� المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س أو المنظمة الدول�ة للم��
اإلعالم  وسائل  وجود  المختصة  الوزارة  من  المقدم  الرئ�س  الب�ان  و�ضمن  المصلحة.  ذات  الرئ�سة  الوطن�ة 

اإلخ�ار�ة للتغط�ة اإلخ�ار�ة.
� مجال اإلعالم �الدولة، ف�مكن إضافة ملحق أسبو�� خاص �الب��ة 

إذا �انت الصحف ما زالت جزء رئ�س ��
ا  ح الحاجة الماسة لالستخدام الفعال لخدمات الب��ة التحت�ة للجودة إ� عامة الناس. نظر� التحت�ة للجودة ل��
الرتفاع ت�لفة اإلعالنات التلف��ون�ة، ف�جب تصم�مها �عنا�ة لضمان تحقيق المردود وتوج�ه المشاهدين للس�� 
� حالة 

للحصول ع� م��د من المعلومات. و�مكن ��� مواصفات جد�دة لها تأث�� ع� المجتمع �ش�ل واسع ��
ولوج�ا واالعتماد وتقي�م  ة من أصحاب المصلحة. كذلك ينطبق األمر ع� خدمات الم�� دعوة مجموعة كب��
الغالب   �

�� وتعد  ة  م�ا�� المستهلك  الصلة ع�  وذات  الجد�دة   �
القانو�� ولوج�ا  الم�� وتؤثر مسائل  المطا�قة. 

. � رفع الو��
ا لقصص ج�دة ُ�ستخدم �� أساس�
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��� المعلومات 10.3.3

� االجتماعات والمؤتمرات وال��ارات وما 
� المناقشات األحاد�ة و��

�� �
�جب وضع مادة مطبوعة �مكن توز�عها ��

� قطاع المؤسسات 
إ� ذلك. و�ساهم الم�ادئ التوجيه�ة العمل�ة لتنف�ذ أنظمة المواصفات وضمان الجودة ��

ا من المعرفة قد �فتقدە  � تطلب مستوى محدد� ة والمتوسطة ع� فهم المواصفات الدول�ة المعتمدة ال�� الصغ��
هذا القطاع.

� الفعال 
و�� � أهم�ة الموقع اإلل���

� وس�لة التواصل األ��� فعال�ة. وال �مكن الم�الغة ��
و�� أصبح اإلعالم اإلل���

والمحدث �شأن مؤسسة الب��ة التحت�ة للجودة. و�جب تقد�م �افة المعلومات ذات الصلة الخاصة �منظمة 
ون�ة الخاصة �الجهات  � ر�ط المواقع اإلل���

ات�ج�ة المثمرة لذلك ت�من �� الب��ة التحت�ة للجودة وخدماتها. اإلس��
ولوج�ا واالعتماد - �ط��قة تمكن المشاهد  � تقدم خدمات الب��ة التحت�ة للجودة الثالثة - المواصفات والم�� ال��
من االنتقال من موقع إ� آخر دون إجراء عمل�ة �حث. كذلك ينطبق هذا األمر ع� ر�ط هذە المواقع مع الموقع 

الخاص �منظمة ترو�ــــج التجارة التابع للدولة.
توف�� التدر�ب 10.3.4

الجودة  إدارة  تدقيق  عمل�ات  إلجراء  فن�ة  مهارات  ذوي   � موظف�� وجود  ات  والمخت�� الفحص  جهات  تحتاج 
وعمل�ات تقي�م االعتماد. �اإلضافة إ� ذلك، يتطلب تدر�ب جهات الصنع والموردين ع� تنف�ذ أنظمة إدارة 

الجودة وكذلك الجهات التنظ�م�ة للق�ام �مراق�ة األسواق القائمة ع� تحد�د المخاطر.
مات الب��ة التحت�ة للجودة تقد�م هذا التدر�ب، و�جب وضع تدر�ب مناسب ومواّد   ما �كون ع� منظ�

�
غال�ا

� ع� درا�ة فنّ�ة �صلح 
� �عنا�ة؛ إذ ال �متلك �ل األشخاص المهارة، ول�س �ّل ف��ّ � المدر��� ، وتعي�� �

دعم ف��ّ
� منظمة الب��ة التحت�ة للجودة  ك ب�� وع مش�� � �م�� ا. من المثمر تأس�س م��د من التدر�ب الف�� ل�كون مدّر��
 �

ة الفن�ة. ي���� ة التدر���ة و�قدم الطرف اآلخر الخ�� ومؤسسة التعل�م العا�� مثل �ل�ة فن�ة. و�قدم أحدهم الخ��
� وجهات التقي�م لنظام  ا إ� التدر�ب وعمل�ات التقي�م الم�دان�ة من المدقق�� تأس�س أنظمة �سج�ل اس�ناد�

الجودة �ما يتما�� مع الممارسات الدول�ة.
إ�  �قودنا  ا  غال�� الخاص  الصنا��  �القطاع  الخاص  الفعال  التدر�ب  برنامج  أّن  إ�  ال�د�ة   � اه�� ال�� و�ش�� 
أعمال تقي�م مطا�قة إضاف�ة لمقدم خدمة الب��ة التحت�ة للجودة. و�عد مقدمو خدمات الب��ة التحت�ة للجودة 
أال  التدر�ب �جب  أّن  النظر فيها �عنا�ة و��  النهج. هناك مش�لة �جب  الدوليون مثاً� ُ�حتذي �ه ع� هذا 
ا، ح�ث تتعارض المصلحة مع تقد�م خدمات تقي�م المطا�قة و�التا�� من شأن ذلك أن �سفر  ُ�صبح اس�شار��

عن رفض االعتماد.

وضع اطار للمنافسة 10.4
�ة. 

�
ينطوي هذا الموض�ع ع� عن��ن: العن� األول هو وضع مقاي�س وتنف�ذها لتع��ز تنافس�ة الصناعة المحل

العن� اآلخر - والس�نار�و األرجح للدول منخفضة ومتوسطة الدخل - هو تع��ز قدرة القطاع الصنا�� المح�� 
 �

ا لجعلها أ��� قدرة ع� المنافسة �� � ذلك اللوائح الفن�ة، لألسواق األ��� تقدم�
ام �المواصفات، �ما �� � ع� االل��

السوق المح�� �اإلضافة إ� تع��ز الصادرات.
: � هذين العن��ن، ع� النحو التا��

دعم مواصفات المنافسة الصناع�ة المحل�ة، ��
ُ
ُ�مكن أن ت

التقي�س •  تنف�ذ  �دعم  أن  ُ�مكن  الدول�ة.  �األسواق  الخاصة  المنتج  اطات  اش�� الدول�ة  المواصفات  تصف 
لمستوى  والتعق�د  المقاي�س  تغط�ة  وتقل�ل  المحل�ة،  اللغة  إ�  الدول�ة  المواصفات  جمة  ب��   � الوط��
المحل�ة)،  اللوائح  �موجب  المطل��ة  (�المواصفات  محل�ة  مواصفات  و�دراج  �ال�الد،  المنتج  معالجة 
ووضع توجيهات ومنتجات أخرى تدعم تنف�ذ المواصفات. و�نطبق ذلك ع� مواصفات نظام اإلدارة مثل 
22000 ("أنظمة مراق�ة السالمة الغذائ�ة -  المتطل�ات")؛  واآليزو  9001 ("أنظمة إدارة الجودة -  اآليزو 
ها  � سلسلة غذاء")؛ تحل�ل الخطر ونقاط التح�م الحاسمة وغ��

المتطل�ات الخاصة �أي منظمة �شارك ��
من المواصفات.

أو •  المحل�ة  األسواق   �
�� المجتمع�ة  للمنتجات  الجودة  متطل�ات  الوطن�ة  المواصفات  تصف  أن  و�مكن 

� األسواق المحل�ة والدول�ة.
الخاصة �المنتجات المحل�ة ��
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� �جب ات�اعها لدعم امتثال المنتج •  و�مكن أن تصف المواصفات والتوجيهات الوطن�ة اإلجراءات والطرق ال��
للمواصفات الدول�ة.

و�مكن أن تصف المواصفات والتوجيهات الوطن�ة اإلجراءات والطرق ل��ادة اإلنتاج�ة.• 
�مكن أن تدعم المواصفات الوطن�ة االبت�ار (انظر القسم 10.10).• 
ا للوائح الفن�ة، و�التا�� الحد من حاالت عدم اال�ساق •  و�جب استخدام المواصفات الدول�ة والوطن�ة أساس�

� الدولة. � النظام الطو�� والنظام الخاضع لقوان�� واالزدواج�ة ب��

المواصفات الجد�دة والقدرة التنافس�ة 10.4.1

عند تأس�س نظام تقي�س، تعت�� األول��ة القصوى للدول منخفضة أو متوسطة الدخل �� إصدار المواصفات 
� �جب استخدامها �أساس للوائح الفن�ة. �عت�� ذلك العامل الدافع لوضع المواصفات اإلقل�م�ة، ألن اللوائح  ال��
� الغالب حواجز تجار�ة غ�� جمرك�ة من ح�ث التعامل معها. وتعت�� هذە المواصفات الوطن�ة 

الفن�ة تعت�� ��
اطات اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة  ة، اعتمادات لمواصفات دول�ة تتوافق مع اش�� � أح�ان كث��

واإلقل�م�ة، ��
�شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة، و�ن �انت مع فروق طف�فة لت�ناسب مع الخصائص المحل�ة.

: ما الخطوة القادمة؟ هل تتمكن  ة، ي��ادر إ� األذهان السؤال التا�� و�عد اس��فاء هذا المطلب �درجة كب��
ف  � ُ�ع�� الدولة ذات الدخل المنخفض أو المتوسط من وضع مواصفة وطن�ة محلّ�ة للمنتجات المحل�ة ال��
ة؟ و�ستدل من وقائع  ة قص�� ة تنافس�ة، ولو لف�� � بها ع� المستوى الدو�� إلعطاء قطاع الصناعة المحل�ة م��
ف بها  نظام التقي�س ع� أن هذا الس�نار�و �مكن اس��عادە. وتخضع "عمل�ة ص�اغة" المواصفات العامة المع��
ع� المستوى الدو�� للمراق�ة من الدول القائمة ع� وضع المواصفات، ومراق�ة أقل من الدول منخفضة - 

ومتوسطة الدخل.
 �

�� أهم�ة  ا��س�ت  �حتة  محل�ة  لمنتجات  محل�ة  مواصفات  وضع  تم  ح�ث  واضحة،  اس�ثناءات  يوجد 
ومنتجات  الساخنة   � ال�ار��� وصلصة  وال�ينوا  (ال�فرة)  ال�اسافا  المثال،  س��ل  ع�  منها   - المحل�ة  األسواق 
 �

� �عض الدول األف��ق�ة وأم���ا الجن���ة. مع ذلك، فإن �س�ة ت��د ع� 75% من الدول األعضاء ��
أخرى ��

� لجان فن�ة لمنظمة اآليزو 
منظمة اآليزو تعت�� من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، تتو� مهام 246 أمانة ��

ة.4 (و�س�ث�� اللجان الفرع�ة من مجموعة المعط�ات) وع� وجه  �ش�ل �شط ومه�منة من �لدان صناع�ة كب��
� وفر�سا وألمان�ا وال�ا�ان والممل�ة المتحدة والوال�ات المتحدة األم��ك�ة  الخصوص، �س�طر دول مثل، الص��

ا من اللجان الفن�ة لمنظمة اآليزو. (الش�ل 10.2). ا ع� �س�ة 70% تق���� مع�
� ع� جهة المواصفات  � الذي �ط�ح نفسه تحت س�نار�و "الخطوة القادمة؟" هو ما إذا �ان يتع��

السؤال الثا��
ز�ادة  ع�  والعمل  االبت�ار�ة  الصناعات  تدعم   � ال�� الوطن�ة  أو  الدول�ة  المواصفات  وأصدار  اعتماد  الوطن�ة 
اإلنتاج�ة (انظر القسم 10.9). و�مكن أن تكون هذە المواصفات مواصفات صادرة ألنظمة إدارة الجودة أو 
العمل)  � م�ان 

الب�ئة (السالمة �� إدارة  ت�ناول مشا�ل اجتماع�ة مثل  أو قد تكون مواصفات  تقن�ات صاعدة، 
و�مكن إضافة الم��د ع� هذە القائمة واالعتماد ع� وقائع ومتطل�ات ال�لدان.

وتعتمد اإلجا�ة إ� حد ما ع� مسألة اللغة. وتتوافر المواصفات الدول�ة، مثل المواصفات الصادرة من اآليزو 
�ة والفر�س�ة فقط. � وآي إي �� �اللغة اإلنجل��
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المصدر: البنك العال�� بناًء ع� قاعدة ب�انات آيزو 2017.
ملحوظة: اآليزو = المنظمة الدول�ة للتقي�س.

� التجارة. و�انت مواصفات اآليزو وآي إي �� متوافرة 
كذلك األمر �ال�س�ة للمواصفات الخاصة المستخدمة ��

، لم تعد متوفرة. وال �ضطلع أصحاب المشار�ــــع المحليون  � �اللغة الروس�ة، إال أنه منذ تف�ك االتحاد السوفي��
المواصفات  هذە  اعتماد  المثمر،  من  ذلك،  ع�  و�ناء  اللغات.  بهذە  والمتوسطة  ة  الصغ�� المؤسسات  مثل 
ا، فإنه �مكن  �ة أو الفر�س�ة مفهومة ج�د� � �مواصفات وطن�ة، وتقد�مها �اللغة المحل�ة. و�ذا �انت اللغة اإلنجل��
اعتماد مواصفات اآليزو وآي إي �� �مواصفات وطن�ة �اللغة األصل�ة، ل�ن ُتعرض �سعر أقل لسهولة الوصول 

ة والمتوسطة. إليها من قطاع المؤسسات الصغ��

االمتثال �المواصفات لتع��ز المنافسة الصناع�ة 10.4.2

االقتصاد�ة خالل  الفاعلة  الجهات  يؤثر ع�  �ما  الفن�ة،  واللوائح  اإللزام�ة  ومث�التها  المواصفات  توز�ــــع  يتم 
� ط�ح منتجات أو 

كة ترغب �� كة مع سالسل الق�مة الوطن�ة والعالم�ة. وأي �� � نطاق ال��
سلسلة اإلنتاج ��

اللوائح  ان�شار  الش�ل 10.3 مدى  يوضح  المواصفات.   تصدير ستواجه هذە  أو محاولة  �األسواق  خدمات 
� أنحاء العالم المختلفة.

� التجارة �السلع الوس�طة أو النهائ�ة ��
الفن�ة ��

قدرات االمتثال
� معرفة متطل�ات الجودة المطل��ة. 

� حالة وجود رغ�ة لدى جهات الصنع للتصدير، يتمثل السؤال المهم ��
��

ا إ�  � وضعتها الحكومة؛ اس�ناد� � اللوائح الفن�ة ال��
ال تهتم جهة التص�يع �شأن ما إذا �انت المتطل�ات مدرجة ��

� مواصفة خاصة مع شهادة مرفقة ت�يح الوصول إ� 
المواصفة الوطن�ة أو اإلقل�م�ة أو الدول�ة؛ أو مدرجة ��

� ذلك هو تحقيق المتطل�ات.
السوق المستهدفة، فالتحدي ��

�المواصفات  لالمتثال  الثابتة  الت�ال�ف  لتغط�ة  األقل مصاعب  اإلنتاج�ة  ة وذات  الصغ�� �ات  ال�� وتواجه 
ة �ال�لدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط،  �ات الصغ�� ا لدى ال�� � ا كب�� واللوائح. وتمثل هذە المتطل�ات عائق�
� من المحتمل أن �كون لها قدرة أقل ع� االمتثال.  هذا وقد أث�ت مركز التجارة الدو�� أنه عندما يزداد تكرار  وال��

16%

14%

14%

13%

10%

10%

6%

5%

3%

9%
دول أخرى

كندا

الس��د

ال�ا�ان

فر�سا

الممل�ة المتحدة

� الص��

� الدول األور��ة
�ا��

الوال�ات المتحدة 
األم��ك�ة

ألمان�ا

الش�ل 10.2
س�طرة الدول ع� اللجان الفن�ة لمنظمة اآليزو، حسب تقاسم األمانات القائمة عليها، 2017
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ى أو  �ات ال��� اإلجراءات أو حواجز التجارة اإلجرائ�ة ب�س�ة %10، تنخفض ق�مة الصادرات ب�س�ة %1.6 لل��
ة (مركز التجارة الدو�� 2016). �ات الصغ�� �مقدار %3.2 لل��

الش�ل 10.3
�سب تجارة ال�ضائع الخاضعة للوائح الفن�ة، حسب اإلقل�م، لعام 2014

ت�ة ع� المواصفات الخاصة اآلثار الم��

تهدف المواصفات الخاصة إ� الحفاظ ع� الب�ئة أو ضمان سالمة الغذاء أو حما�ة حقوق المجتمع واإل�سان 
أو تع��ز الممارسات الزراع�ة والصناع�ة الج�دة (انظر الوحدة 3: المواصفات، القسم 3.3).

روا�ط  إ� وجود  العالم،  لقطاع خاص ع� مستوى   
ً
مواصفة إ� 180  ا  اس�ناد� الجد�دة،  األ�حاث  و�ش�� 

والجودة   ، اإلجما�� المح��  وناتجها  �ال�الد  المط�قة  الطوع�ة  المواصفات  من  عدد   � ب�� قائمة  ق��ة  إ�جاب�ة 
ة  � (مركز التجارة الدو�� 2016). كذلك تعت�� القوة التنافس�ة للمؤسسات الصغ�� المؤسس�ة واألداء اللوج�س��

ا ع� توافر المواصفات. ا ق��� � والمتوسطة �الدولة مؤ��
�ات و��ئة األعمال التجار�ة  من ضمن العوامل المؤثرة ع� القوة التنافس�ة (مثل القدرات ع� مستوى ال��
ة �ما يرت�ط �ش�ل كب�� �عدد المواصفات  �ات متغ�� الفور�ة والب�ئة الوطن�ة)، تعت�� القدرات ع� مستوى ال��
� سجل القدرات الصادر من مركز 

� ال�الد (مركز التجارة الدو�� 2016). وترت�ط ز�ادة وحدة 1.0 ��
المعمول بها ��

� عدد المواصفات المتاحة 
� نطاق من 0 إ� 100) ب��ادة وحدة 0.4 ��

�ات (�� التجارة الدول�ة ع� مستوى ال��
ا. � ا كب�� � � الدولة تأث��

(الش�ل 10.4). وال يتأثر العامالن اآلخران  �عدد المواصفات المعمول بها ��
الخاصة  المواصفات  أوً�: هل   �

�أ�� الذي  ما  فالسؤال هو،  االرت�اط،  العا�� من  المستوى  إ� هذا  و�النظر 
ة والمتوسطة؟ تعمل  � الدولة أم المستوى العا�� من القدرة التنافس�ة لقطاع المؤسسات الصغ��

المعمول بها ��
نهم من 

�
جهات االعتماد بوصفها ك�انات تجار�ة وتختار مواقعها لعمل�اتها التجار�ة ع� أساس الم�ان الذي �مك

؛ أي، �جب تأس�س  � � حالة تمتع االقتصاد �عدد �اٍف من العمالء المحتمل��
تحقيق أر�اح. ولن �حدث ذلك إال ��

� دولة ذات دخل منخفض أو متوسط 
كتان متقدمتان �� كة أو �� قدرة تنافس�ة أوً�. و�صفة عامة، قد تحصل ��

� هذە الدولة.
ع� شهادة من الخارج، و�عد ذلك قد ينمو السوق، مما �حّفز منظمة التوثيق لتأس�س سوق ��

0 02 08 10040 60

ق األوسط وشمال أف��ق�ا ال��

�ضائع وس�طة

�س�ة التغط�ة، ال�س�ة المئ��ة

� أم���ا الالت�ن�ة ومنطقة ال�حر ال�ار���

ق�ة وأس�ا الوس� أورو�ا ال��

االقتصاد�ات النام�ة

آس�ا والمح�ط الهادي (الدول النام�ة)

قارة أف��ق�ا

�ضائع نهائ�ة

المصدر: مركز التجارة الدو�� 2016.
ا، حسب التق��ر الصادر من  ملحوظة: "�س�ة التغط�ة" �� حصة التجارة الخاضعة لالئحة واحدة ع� األقل. اشتملت مجموعة ب�انات عام 2014 ع� 53 اقتصاد�

 � � وسول�دير (2016) (Franssen and Solleder).  وتضمنت عينة "االقتصاد�ات النام�ة" 25 دولة من االتحاد األور�� فرا�س��
� و��ائ�ل وال�ا�ان. وتضمنت عينات اقتصاد�ات "آس�ا  ا لتطابق اللوائح التجار�ة)؛ و�� منطقة هونج كونغ اإلدار�ة الخاصة والص�� (ُتعامل �اقتصاد واحد، نظر�

� و��الن�ا. � والهند و�ا�ستان والفلب�� � الدول النام�ة)"  أفغا�ستان والص��
والمح�ط الهادي (��
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� إلعادة االستخدام.
؛ ومطلوب إذن إضا�� . م�س�خ ب�ذن من مركز التجارة الدو�� المصدر: .ITC 2016 © مركز التجارة الدو��

ملحوظة: �س�ند المعامالت ع� نموذج خ�� يوضح توافر المواصفات ومراق�ة الناتج المح�� اإلجما�� ومستوى الدخل (المعامالت الوح�دة الملحوظة عند مستوى 
.(10%

� نطاق من 0 إ� 100)أ. 
�ات (�� � سجل القدرات ع� مستوى ال��

ترت�ط ز�ادة وحدة 1.0 ��
� الدولة.

� عدد المواصفات المتوفرة ��
0. مع ز�ادة وحدة 0.4 ��

� الدولة.ب. 
لم تتأثر أي من ب�ئة األعمال الفور�ة أو الب�ئة الوطن�ة �ش�ل ملحوظ �عدد المواصفات المتوفرة ��

ات سالسل الق�مة العالم�ة � مم��
األ���  االقتصاد�ة  الفاعلة  �الجهات  الخاصة  االمتثال  ت�ال�ف  انخفاض  إ�  الدو��  التجارة  مركز  أ�حاث  �ش�� 
�ات  � حالة ق�ام ال��

� سالسل الق�مة العالم�ة (مركز التجارة الدو�� 2016). و��
تنافس�ة، وخاصة عندما �شارك ��

 �
�� �ن  المش�� (مثل  اآلخرون،  المصلحة  وأصحاب  المنتجون  ك  �ش�� أن  المحتمل  فمن  المواصفات،  بتحد�د 

�ات رائدة بوضع مواصفات،  � حالة ق�ام ��
� ت�ال�ف التنف�ذ واالعتماد.  وهذا �دل ع� أنه ��

سلسلة التور�د) ��
ا ما لم �كن األمر كذلك. � س�تحملها الموردون  �ل�� � تقل�ل ت�ال�ف االمتثال ال��

فمن المحتمل مساهمتها ��
ا �سهل قوله و�صعب فعله (انظر الوحدة  ومع ذلك، تعت�� مسألة الوصول إ� سالسل الق�مة العالم�ة، أمر�
ا   حافز� الرائدة   المؤسسات  تلك  تعد   (2.2.5 القسم  الطلب،  وتقي�م  للجودة  التحت�ة  الب��ة  إصالح  أهم�ة   :2
ة  ء عل�ه، �جب ع� المؤسسات الصغ��

�
� ق�ل إبرام أي عالقات تجار�ة معهم. بنا لل�حث عن الموردين المناسب��

والمتوسطة أن تندمج �ش�ل ناجح مع هذە السالسل.
ة والمتوسطة إ� �عض الدعم من خالل  و�النظر إ� هذە الحالة، فمن المرجح أن تحتاج المؤسسات الصغ��
���ة إذا �انت مطا�قة مع المواصفات األ���  التدر�ب أو رفع الو�� أو عوامل التأث�� الما�� مثل اإلعفاءات ال��
المؤسسات  تجمعات  لدفع  خطر  فهناك  لذلك،  ا 

�
وخالف األول�ة.  التحت�ة  الب��ة  إصالح  مرحلة  خالل  �امة، 

ة  ة والمتوسطة �ش�ل ��� خارج السوق. للم��د من المعلومات �شأن آل�ة مساعدة المؤسسات الصغ�� الصغ��
للمنتجات  جودة  أع�   � ("تمك�� الوحدة  هذە  من   10.9 القسم  انظر  المواصفات،  أع�  لتحقيق  والمتوسطة 

المحل�ة  لتحقيق المواصفات").

المواصفات الخاصة بتع��ز القدرة التنافس�ة للجهات الفاعلة االقتصاد�ة
 � ك�� لجعل المواصفات تؤدي دورها لصالح التجارة واالستفادة من الفرص التجار�ة، ع� صناع القرار الس�ا�� ال��

ع� المجاالت الخمسة التال�ة:

المعلومات •  ع�  الحصول  ا  دائم� �صعب  للمؤسسات.  الفن�ة  واللوائح  المواصفات  حول  المعلومات  توف�� 
ة  � األسواق المستهدفة. ال س�ما قطاع المؤسسات الصغ��

المعمول بها �� الفن�ة  المواصفات واللوائح  حول 
ا. ُ�عد مركز معلومات المواصفات  � تعت�� الفئة األ��� عجز� والمتوسطة، ذات القدرة المحدودة بهذا الشأن، وال��
اطات اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة �دا�ة   تحقيق �شأن اش��

َ
الفعال نقطة

ج�دة.
� ش�ل اس�شارات • 

� المؤسسات العتماد المواصفات واالمتثال للوائح الفن�ة. ُ�عد الدعم المقدم �� �شجيع وتمك��
� �جب ال�حث عنها. فن�ة والمساعدة المال�ة (نظام الم�افآت أو الرسوم المدعومة) الس�ل ال��

� خدمات ضمان الجودة. �جب توافر خدمات الب��ة التحت�ة للجودة و�ت�لفة معقولة، ف�� تتطلب • 
االس�ثمار ��

. ا ع� المستوى الدو��
�
اف اع��

المعتاد أن تكون •  التحدي األ��� ألنه من  ُ�مثل  العالم�ة. وهذا  ا لت�س�� الوصول إ�  �الحو�مة داخل�� االرتقاء 
أنظمة اللوائح الفن�ة للعد�د من الدول مجزأة والتداخالت �اهظة الت�لفة. �عت�� إطار اللوائح الفن�ة العامة، 

الش�ل 10.4
� القدرة التنافس�ة للدولة

تأث�� المواصفات المتاحة ع� العوامل ��

القدرة التنافس�ة 
معامل = 0.58

معامل القدرة ع� 
�ات = 0.4أ مستوى ال��

الب�ئة الوطن�ةبب�ئة االعمال الفور�ةب
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ورة ملحة  ، �مثا�ة �� � �اء التجارة الرئ�س�� ام �الممارسات التنظ�م�ة الدول�ة الج�دة والمقبولة لدى �� � واالل��
المؤسسات  قطاع  الخصوص  وجه  وع�  المحل�ة،  االقتصاد�ة  الفاعلة  للجهات  التنافس�ة  القدرة  لتع��ز 

ة والمتوسطة (انظر القسم 10.2.4 أعالە). الصغ��
اف ثنائ�ة ومتعددة األطراف لتحقيق •  � ت�� التجارة. وتعد هذە اآلل�ات اتفاق�ات اع�� تع��ز اآلل�ات الدول�ة ال��

� بنواتج خدمات الب��ة التحت�ة للجودة الوطن�ة (انظر الوحدة 7:  اللوائح الفن�ة، القسم  �اء التجار��� قبول ال��
7.5.2، الخاص �اللوائح الفن�ة، والوحدة 5: االعتماد، القسم 5.5.1، الخاص �أنظمة االعتماد).

� خطة العمل هذە، ال س�ما أنها تعمل �فاعل�ة 
ا �� ا محور�� من المرجح أن تلعب منظمات ترو�ــــج التجارة دور�

� العد�د من الدول. (اآليزو ومركز التجارة 
� اختصاصات الب��ة التحت�ة الفن�ة الخاصة �المواصفات واللوائح ��

��
الدو�� 2010).

ولوج�ا واالعتماد 10.5 تدع�م الم��

 � ا من العمل�ات. و�لزم �الهما وجود موظف�� ا إدار�� ولوج�ا مسألة فن�ة عال�ة، ب�نما ُ�عد االعتماد نوع� ُ�عد الم��
� وتنف�ذ أنظمة إدارة جودة رسم�ة. مؤهل��

ولوج�ا 10.5.1 الم��

� أمر م�لف و�تطلب عنا�ة فائقة من الناح�ة الفن�ة. كقاعدة عامة، �عت��  إن مسألة تأس�س نظام ق�اس وط��
ولوج�ا الوطن�ة،  ا لتأس�س وصون مواصفات الم��

�
� ع� رأس النظام، ألنه مخول قانون ولوج�ا الوط�� معهد الم��

ولوج�ا للمؤسسات  ولوج�ا الدول�ة، و(ب) �ضمن ��� وحدات الم�� : (أ) �كفل إم�ان�ة تعقب وحدات الم�� و�التا��
� �طبق الالمرك��ة ألداء مهامه، ت��� المسؤول�ة ع�  ولوج�ا الوط�� الخاصة والحكوم�ة. ح�� و�ن �ان معهد الم��
المختصة  المؤسسات  ع�  المراق�ة  تحدد  الحالة،  هذە   �

و�� �الدولة،  ولوج�ا  الم�� بنظام  �ختص  ف�ما  عاتقه 
ولوج�ا الوطن�ة المختلفة مطالب �شأن المنظمة الجامعة. المسؤولة عن مواصفات الم��

ا ع� عدد من العنا� األساس�ة ع�  ف �ه دول�� وتنطوي إجراءات تأس�س نظام ق�اس قا�ل للتطبيق ومع��
: النحو التا��

س�اق •   �
�� التنظ�م�ة  المتطل�ات  �جانب  ال�الد  �اقتصاد  المرت�طة  ولوج�ا  الم�� �متطل�ات  الواع�ة  المعرفة 

ولوج�ا وفئات الدقة. تخصصات معدات الم��
تحد�د •  الدول�ة ومن خالل  ولوج�ا  الم�� بوحدات  الخاصة  الوطن�ة  ولوج�ا  الم�� لمواصفات  المث�تة  العالقة 

� نها�ة المطاف.
ولوج�ا للدولة �� قدرات المعايرة والم��

ولوج�ا •  ولوج�ا �الدولة (مثل، الم�� ولوج�ا الوطن�ة ح�� أنظمة الم�� ضمان سلسلة التعقب  من مواصفات الم��
) والقطاع الخاص من خالل أنظمة المعايرة المناس�ة. �

القانو��
 • � ب�� المقارنة  لها، وأنظمة  التا�عة  اء  الخ�� للق�اس ولجان  الدول�ة واإلقل�م�ة  التنظ�م�ة  اله�ا�ل  االندماج مع 

� الدولة.
ولوج�ا وجدير �الثقة �� ات �اعت�ارها آل�ة لنقل المعرفة وتأس�س وضع خاص �الم�� المخت��

� المرحلة األساس�ة، و�تطور إ� مرحلة متقدمة، 
ا للغا�ة �� � مف�د� ولوج�ا الوط�� �عت�� وضع مسار لنظام الم��

: و�التا�� يت�ج إ� مرحلة النضج: ع� النحو التا��

ولوج�ا مثل ال�تلة والطول •  ة من معدات الم�� � س�اق مجموعة صغ��
� المرحلة األساس�ة،  تتاح القدرة ��

��
� مصانع 

و��  ، األسا�� التص�يع  �عمل�ة  اليوم�ة  األ�شطة   �
�� المستخدمة  والضغط  الحرارة  والحجم ودرجة 

. �
ولوج�ا القانو�� � الم��

� و�� التجه��
� المرحلة المتقدمة  تتوسع مجموعة المعدات ع� النحو المحدد من خالل الدراسات االستقصائ�ة ل�افة • 
��

، مما يؤدي إ�  القطاعات ع� الصع�د الدو�� المواصف�ة ع� مستوى  القواعد  قطاعات االقتصاد و�رساء 
م��د من االرتقاء ودرجة دقة عال�ة ونطاق واسع من الق�اسات.

� مرحلة النضج،  تتوافر قدرة المخت�� رف�عة المستوى لدعم قطاع االبت�ار للدولة مع الحفاظ ع� م�اسب • 
��

المرحلة األساس�ة والمتقدمة.
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المرحلة   � ب�� ا 
�
أح�ان الدخل  ومتوسطة  منخفضة  االقتصاد�ات  من  ال�ث��   �

�� ولوج�ا  الم�� نظام  يتأرجح  قد 
األساس�ة والمتقدمة.

ُ�عد تأس�س نظام ق�اس أسا�� مس� ط��ل األجل. تتضمن التحد�ات األساس�ة توافر مساحة مخت�� مالئمة 
� نظام مقاي�س ومواز�ن أ�فاء، وتور�د و�شغ�ل معدات 

� وتدر�ب موظ�� مدعومة �الضوا�ط الب�ئ�ة الالزمة، وتعي��
� معهد ق�اس 

ولوج�ا أو معايرتها �� ات لمعدات الم�� � المخت�� ق�اس وتأس�س نظام إدارة الجودة، والمقارنات ب��
� دولة 

� متقدم �� � ومعهد ق�اس وط�� � نا�� � معهد ق�اس وط�� � متقدم. و�عت�� عقد اتفاق�ة تعاون أو توأمة ب�� وط��
ولوج�ا الوطن�ة المتقدمة والناضجة جاهزة ل��� معرفتها؛ ع� س��ل  أخرى �مثا�ة نهج مثمر. تعد معاهد الم��
ة عمل�ة و�مكن معايرة ق�اس  � نظام المقاي�س والمواز�ن أو مرافقتهم ال��ساب خ��

المثال، �مكن تدر�ب موظ��
المعدات.

إال  القدر.  بنفس  م�ساو�ة  الوطن�ة  ولوج�ا  الم�� معاهد   � ب�� التعاون  اتفاق�ات  تعت��  المتقدمة،  المرحلة   �
��

دقة  األ���  ولوج�ا  الم�� معدات  أو  فعال�ة  األ���  والتط��ر  التعاون�ة  ال�حث�ة  وعات  الم�� إ�  ي�تقل   � ك�� ال�� أن 
�ك توأمة لمعاهد ق�اس وطن�ة مؤسسة  � منظمة ناضجة �صبح �� ولوج�ا الوط�� واإلجراءات. �اعت�ار معهد الم��
لتأس�س  مساعيها  ودعم  وطن�ة  ق�اس  معاهد  تأس�س  ع�  التط��ر  مشار�ــــع  معظم   � ترك�� و�نصب  ا.  حديث�
وعات ط��لة األجل معهد  مواصفات ق�اس وطن�ة أساس�ة أول�ة و�دء نظام المعايرة. قد تنقل القل�ل من الم��

� إ� المرحلة المتقدمة.  ولوج�ا الوط�� الم��
 � اء الست�ساخ مست��ات الدقة العال�ة ال�� � نزعة ك�ار الخ��

وعات التط��ر �� يتمثل التحدي األ��� أمام م��
� معاهدهم، ول�ست الدول منخفضة أو متوسطة الدخل �حاجة لتحقيق ذلك، و�ّن القدرة ع� 

خصصوها ��
� الغالب خارج قدرات الدولة المستف�دة. و�ؤدي ذلك فقط إ� اإلح�اط ومن 

صون مست��ات الدقة العال�ة ��
ثم انه�ار الب��ة التحت�ة الفن�ة المؤسسة.

ولوج�ا  � تحافظ ع� مواصفات الم�� ومن المنطلق نفسه، تصبح األهم�ة القصوى تأس�س القدرة الفن�ة ال��
� الق�ام �ذلك إ� 

. و�ؤدي اإلخفاق �� � ولوج�ا الوط�� � نفس الوقت إلنجاح معهد الم��
ا �� الوطن�ة المك�س�ة حديث�

ولوج�ا الوطن�ة غ�� عمل�ة وال �مكن معايرتها ع� نحو أمثل - و�ع�ارة  أمر مؤسف ح�ث تصبح مواصفات الم��
أخرى، ال تصبح مف�دة. 

االعتماد 10.5.2
ا من التحد�ات: ، عدد� � أو اإلقل��� ا، سواء ع� المستوى الوط�� تواجه جهة االعتماد المؤسسة حديث�

إ� •  أعمالها وصوً�  توسع  ق�ل  األو�  القل�لة  السنوات   �
�� المال�ة)  (اإلعانات  الناشئة  �ات  ال�� تم��ل  إدارة 

مرحلة تغط�ة ت�ال�ف االعتماد من الدخل. 
ات فن�ة •  � ع� التقي�م ذوي خ�� � تقني�� � ع� تقي�م النظام وقائم�� � ع� التقي�م وقائم�� � رئ�س�� إ�جاد قائم��

� هذا الخصوص و�سج�لهم.
� إجراءات االعتماد وممن تم تقي�مهم ��

� ع� تدر�ب مناسب �� وحاصل��
وضع وثائق إدارة الجودة وتنف�ذها �ش�ل �امل لجهة االعتماد، تكون متوافقة مع مواصفة اآليزو وآي إي �� • 

17011 ("تقي�م المطا�قة - المتطل�ات الخاصة �جهات تقي�م مطا�قة اعتماد جهات االعتماد"). 
 • � ال�� المنظمات  تتمكن  �ح�ث  محتواە،  وملء  الصلة  ذات  المعلومات  ��افة  مزود   �

و�� إل��� موقع  تصم�م 
عن  ال�احثون  المصلحة  أصحاب  وكذلك  سل�م  نحو  ع�  ذاتها   � تجه�� من  االعتماد  ع�  للحصول  �س� 

المعلومات �شأن المنظمات المعتمدة واإللمام �ش�ل تام �النطاقات الخاصة بهم.
اف الثنائ�ة الخاصة •  � ع� اتفاق�ات االع�� اف الدو�� �اعت�ارهم موقع�� كسب عمالء ق�ل الحصول ع� االع��

للحصول ع�  المحتملون  العمالء  (�س�  ات  المخت�� العتماد  الدول�ة  والمنظمة  الدو��  االعتماد  �منتدى 
ا). ف بها دول�� شهادة اعتماد مع��

اف الثنائ�ة الخاصة �منتدى االعتماد الدو�� والمنظمة الدول�ة •  إدارة اإلجراءات للتوقيع ع� اتفاق�ات االع��
ات من خالل مراجعات النظراء. العتماد المخت��

ُ�عد هذا منح�� تعلم شد�د االنحدار، وع� الرغم من قدرة جهة االعتماد ع� التعامل مع هذە التحد�ات 
الذين ع� درا�ة ج�دة  التط��ر  �اء  �الدعم من �� األمر س�ستغرق عدة سنوات. ونو��  أن هذا  إال  بنفسها، 
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خاصة  أخطاء  تك�د  دون  و�حول  ملحوظ  �ش�ل  اإلجراءات   �
�� اإل�اع  شأنه  من  ذلك  ألن  االعتماد  �مسائل 

التقي�م ومراق�ة  � ع�  القائم�� التط��ر من تدر�ب  �ك  ة واستغراق وقت ط��ل. وس�تمكن �� ال�ب�� �الت�ال�ف 
أدائهم، وتقد�م الخدمات االس�شار�ة �شأن وضع نظام إدارة الجودة وتنف�ذە وتقي�م مستوى األداء وحالة تنف�ذ 
� قد  ، و�جراء عمل�ات تقي�م المخاطر ل�سل�ط الضوء ع� أوجه القصور ال�� اف الدو�� العنا� المطل��ة لالع��

ا.  س�اس�
ً

تتطلب تدخ�
� التعمق فيها (انظر  ا �مثا�ة إم�ان�ة يتع�� ف بها دول�� ة مع�� �عت�� إبرام "اتفاق�ة توأمة" مع جهة اعتماد خب��
�ك التوأمة فقط المعلومات عن األنظمة المث�تة، ول�ن  ا الوحدة 5:  االعتماد، القسم 5.6.3). ال �قدم �� أ�ض�
، و�جوز إصدار  � ا �دعم العمل�ات �أسلوب هادف. يتم إجراء عمل�ات التقي�م من ف��ق من �ال المنظمت�� أ�ض�
ا  ف بها و�ساعد جهة االعتماد المؤسسة حديث� كة. هذا �ع�� منظمة االعتماد شهادة مع�� شهادة االعتماد المش��

. اف الدو�� ة العمل�ة ومتا�عة السجالت ق�ل مرجعة األقران لالع�� ع� ا��ساب الخ��
� أغلب 

� ع� الحكومة أو أي جهة مشابهة تم��ل مراحل اإل�شاء و�دء ال�شغ�ل. �� ف�ما يتعلق �التم��ل، يتع��
. لتحد�د ه��ل  اف الدو�� � تحقيق االع�� الحاالت، �جب أن تمر اتفاقات التم��ل �عدة سنوات ع� األقل لح��
� دولة ذات قوة اقتصاد�ة مماثلة معلومات ج�دة. 

الرسوم، تقدم المواصفة المرجع�ة مقا�ل جهة االعتماد ��
 � و�مكن اس�نتاج الدخل المتوقع وتأ��د نقطة ال�ساوي، من هذە المعلومات، مع فهم عدد العمالء المحتمل��

و�م�ان�ات جهة االعتماد.
� فهم أن عمل�ات التقي�م األول�ة ستدر دخً� أع� �كث�� من الدخل 

� ت�سم �الحساس�ة �� ت�من األهم�ة ال��
من المراق�ة السن��ة عقب اعتماد المنظمات. و�ؤدي ذلك إ� معدل دوران أقل �كث�� �عد سنوات قل�لة، عقب 
.  و�مكن أن تحد عمل�ة تط��ر خدمات اعتماد جد�دة (أي، �ال�س�ة  � اعتماد مجموعة من العمالء المحتمل��

� مرحلة ال�شغ�ل) من هذا االنخفاض إ� حد ما.5
للقطاعات غ�� المدرجة ��

الدول�ة  والمنظمة  الدو��  االعتماد  �منتدى  الخاصة  الثنائ�ة  اف  االع�� اتفاق�ات  ع�  التوقيع  عمل�ة  تعد 
� ال�د�ة إ� أن هذە االجراءات  اه�� .  و�ش�� ال�� اف الدو�� ات �� المرحلة النهائ�ة لتحقيق االع�� العتماد المخت��
قد �ستغرق مدة من خمس إ� سبع سنوات. و�تم تحد�د إجراءات التطبيق ع� نحو ج�د و�دراج تقي�م النظراء 
ات ومنتدى االعتماد الدو�� أو جهة تعاون إقل�م�ة  من الفرق المؤسسة من المنظمة الدول�ة العتماد المخت��
�ك التط��ر  �ك التوأمة". س�تمكن �� ف بها. وس�تضمن تقي�م النظراء استعراض التقي�م الفع�� دون "�� مع��

ا. � تتطلب تصح�ح� ة ال�� ز مشا�ل اللحظة األخ�� من إجراء التقي�م التقديري ق�ل تقي�م األقران، مما ي��

اعت�ارات خاصة لمشار�ــــع تط��ر الب��ة التحت�ة للجودة 10.6

ولوج�ا قد تتطلب ب��ة تحت�ة أساس�ة محددة وأنظمة �شغ�ل�ة  � أّن جهات المواصفات ومعاهد الم�� � ح��
��

ق�ل ضم أي مواصفات، إال أّن هذا ال ينطبق عموما ع� مقد�� خدمات تقي�م المطا�قة مثل جهات التفت�ش 
� تحد�د نطاق الخدمات الخاصة بهم �ش�ل واضح ق�ل تخط�ط  ومعامل االخت�ار وجهات منح الشهادات. يتع��
أي بناء للقدرات أو ح�� تأس�سها. وس�تم تحد�د النطاق عن ط��ق االحت�اجات الواضحة للدولة لدعم القطاع 
الخاص أو الجهات التنظ�م�ة (انظر الوحدة 2:  أهم�ة إصالح الب��ة التحت�ة للجودة وتقي�م الطلب) نناقش ف�ما 

� هذا المجال.
� �جب مراعاتها لتط��ر القدرات �� ��� �عض المشا�ل ال��

تأس�س مؤسسات ب��ة تحت�ة للجودة وطن�ة أم إقل�م�ة 10.6.1

يتطلب التأس�س لمؤسسات الب��ة التحت�ة للجودة الوطن�ة الشاملة وجود اس�ثمار كب�� ور�ط موارد ع� أساس 
والطلب  المحدودة  التم��ل  وسائل  ذات  الدخل  ومتوسطة  منخفضة  األصغر  للدول  �ال�س�ة  المدى.  ط��ل 
ا ع� خدمات الب��ة التحت�ة للجودة، قد �كون هذا االس�ثمار غ�� مجٍد وغ�� مف�د. �دً� من  المتواضع �س���
ذلك، قد �كون االستعانة �مورد خدمات ب��ة تحت�ة للجودة إقل��� هو النهج األفضل، و�غ�ة التقدير األو�� 
المثمر دراسة مجموعات  ، ومن  المستوى اإلقل��� التحت�ة للجودة ع�  الب��ة  إم�ان�ة تأس�س قدرات  لمدى 

خدمات الب��ة التحت�ة للجودة من ح�ث مواصفات "الت�لفة" و"الطلب" (م�سن�� 2009).
، مع ت�ال�ف الخدمات  �قدم الش�ل 10.5 صورة تصور�ة لمشهد خدمات الب��ة التحت�ة للجودة اإلقل���
� اإلقل�م أّن الت�لفة 

. وقد تقرر الدول الصغرى �� �
ع� محور عمودي والمطالب لهذە الخدمات ع� محور أف��
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� وجود 
� هذە الحالة من المنط��

ولوج�ا العل�� تتجاوز قدرات الموارد، و�� العال�ة لتأس�س خدمات مثل الم��
ر الخدمة الم�لفة مثل المعايرة ت�لفة تأس�س هذە الخدمات ع�  . ومن ناح�ة أخرى، �مكن أن ت�� ه��ل إقل���

، �س�ب االستهالك المتكرر لهذە الخدمات. � المستوى الوط��
ولذلك، �ش�� الش�ل 10.5 إ� أنه ح�� الدولة األصغر �جب أن تؤسس خدمات ق�اس ومعلومات قانون�ة. 
� مهمة س�اد�ة للدولة. 

ولوج�ا القانو�� . �عت�� الم�� �
ولوج�ا القانو�� لذا يتطلب حضور مح�� لتنف�ذ إجراءات الم��

� ال��ــــع للتداب�� و�ن �انت �دائ�ة (أي من  ا مجاً� من خالله �س�شعر المستهل�ون �األثر اإل�جا�� وُ�عد هذا أ�ض�
التداب�� الفعالة من ح�ث الت�لفة). وف�ما يتعلق بنظام المعلومات، فنحن نع�ش ع� المعلومات. س�تصل 
ا �النظم الدول�ة، و�التا�� يتم تزو�د قطاع الصناعة المحل�ة  نظام المعلومات �شأن المواصفات المصممة ج�د�

والجهات �معلومات حي��ة عن المواصفات الدول�ة ومعلومات اللوائح الفن�ة.
توز�ــــع  تمنع   � ال�� الممكنة  الخدمات  من  واسعة  مجموعة  المنتجات  ومعايرة  اخت�ار  مجاالت  وتتضمن 
 . � واضح، ل�ن قد �لزم األمر تقد�م المعاينة واالخت�ار للوائح الفن�ة (المجال عا�� الطلب) ع� المستوى الوط��
ومن ناح�ة أخرى، تعت�� المعايرة واالعتماد �مستوى عاٍل �مثا�ة خدمات منخفضة الطلب أو منخفضة لدى 
� التقي�م ق�ل التوصل إ� 

. و�جب مراعاة الب�انات الفعل�ة �� � تعد مرشحة للنهج اإلقل��� معدل التكرار، وال��
ن��جة إلقل�م محدد.

أن  التكرار. �ما  أو معدل  الطلب  للت�ال�ف مقا�ل  الواسع  االن�شار  نهج يوضح  للنظام  الشهادات  إن منح 
ا، وقد  تأس�س خدمات منح الشهادات مثل ممارسات الزراعة الج�دة أو مجلس رعا�ة الغا�ات أمر م�لف جد�

. ؛ ولذلك، قد تتم اإلشارة إ� النهج اإلقل��� � ا ع� المستوى الوط�� ال �كون الطلب مرتفع�
الش�ل 10.5

تجميع خدمات الب��ة التحت�ة للجودة حسب الت�لفة والطلب

إدارة  "نظام  (سلسلة   9000 اآليزو  الشهادات  منح  شهادة  من  االستفادة  ا  جد� الرائع  من  أخرى،  جهة  ومن 
ة والمتوسطة. س�خدم تأس�س خدمة منح شهادات محل�ة هذا القطاع  � قطاع المؤسسات الصغ��

الجودة") ��
ا للت�لفة المنخفضة ومشا�ل اللغة والمعرفة الج�دة المتعلقة �الظروف المحل�ة. ، وذلك نظر� الهام �ش�ل كب��

� تحد�د ما إذا �ان �جب تأس�س 
ل�ست الت�لفة والطلب هما العامالن الوح�دان اللذان �جب النظر إليهما ��

مؤسسات إقل�م�ة أو وطن�ة، فهناك عوامل أخرى �مكن أن تؤدي هذا الدور منها قرب م�ان تقد�م الخدمات 
 � ات الفن�ة والنقل اللوج�س�� ات�ج�ة واالستدامة المال�ة وتوافر الخ�� من موقع الحاجة إليها والمصالح اإلس��
� عدم خروج هذا األمر األخ��  و�عة التخل�ص الجمر�� لحر�ات عينات االخت�ار والحساس�ات الوطن�ة. و�تع��
ا للدول المستف�دة. �جب وضع حالة أعمال سل�مة ترا�� �عنا�ة �افة هذە األمور  عن الس�طرة، فقد �كون هام�

ق�ل تأس�س أي منظمة وطن�ة أو إقل�م�ة.

ولوج�ا العل�� الم��

معلومات حول المواصفات 
واللوائح الفن�ة

�
ولوج�ا القانو�� الم��

إم�ان�ة التعاون اإلقل���

فحص المنتج واخت�ارە

المعايرة

الطلب

فة
�ل

الت االعتماد

� إلعادة االستخدام.
� ألمان�ا (PTB). م�س�خ ب�ذن من PTB؛ ومطلوب إذن إضا��

� للق�اس �� المصدر: معتمد من م�سن�� 2009 المعهد الوط��
ملحوظة: QI = الب��ة التحت�ة للجودة.
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دعم منظمة واحدة أم منظمات متعددة 10.6.2

وعات التط��ر، لتحد�د ما إذا �انت �انت عمل�ة بناء القدرات  هناك حاجة ملحة، خالل مرحلة التخط�ط لم��
أن �ص�حوا مستف�دين، و�مكن  المنظمات �جب  أّن مجموعة �املة من  أم  س�ستهدف منظمة واحدة فقط 
� حالة طلب مخت�� مركزي إلجراء اخت�ار ع� منتجات أغذ�ة 

ات�ج�ة متوازنة أو غ�� متوازنة. �� �ش��ه ذلك ب�س��
� �لد منخفض أو 

، ع� س��ل المثال، ال �لزم سوى مخت�� واحد من هذا القب�ل �� � خاصة �سوق االتحاد األور��
وع التط��ر ع� ذلك المخت�� المحدد. إذا تطلب األمر وجود دعم ع� نطاق  � م�� متوسط الدخل، و�مكن ترك��

، قد �كون من المستحسن دعم ش�كة �املة من الب��ة التحت�ة للجودة. واسع لالقتصاد المح��
ات المعايرة �� الجهات المستف�دة، فقد �ستف�د الدولة إذا ُدعم   � أن تكون مخت��

مثال لذلك، إذا �ان ي����
ات المعايرة، و�التا�� ُ�مكن الح�لولة دون وق�ع احت�ار �األسواق. ومن جهة أخرى، إذا �ان  عدد قل�ل من مخت��
ات الم�كرو�يولوج�ة)، فقد �ش��  �اإلم�ان وضع حالة لتط��ر قدرات مخت�� واحد (ع� س��ل المثال، المخت��
المتطل�ات الخارج�ة إ� الحاجة إ� أ��� من معمل واحد، فمثً� معمل الخت�ار األسماك للتصدير وآخر الخت�ار 

اللحوم للتصدير، وذلك ألن المفوض�ة األورو��ة خصصتهم �ذلك.

دعم مقد�� الخدمات متعددي الج�س�ات من عدمه 10.6.3

� مقد�� خدمات تقي�م المطا�قة، مثل مؤسسة  تعّد إحدى القرارات الصع�ة تحد�د دعم بناء القدرات من ب��
المواصفة العالم�ة للممارسات الزراع�ة الج�دة العالم�ة أو حركة التجارة العادلة أو مجلس رعا�ة الغا�ات. فمن 
� �شجيع التصدير؛ ومن ناح�ة 

ا �� � الدول منخفضة أو متوسطة الدخل عامً� مهم�
ناح�ة، قد �كون تواجدهم ��

أخرى، لديهم مواردهم المال�ة للتنف�ذ.
� هذە الحالة أال و�� ما إذا �ان دعم مقد�� الخدمات متعددي 

ثمة مسألة ذات صلة �جب النظر فيها �عنا�ة ��
� دولة منخفضة أو متوسطة الدخل �ق�د التجارة بنظام خاضع لمواصفة 

الج�س�ات سيؤدي إ� وجود وضع ��
� خدمات التقي�م �س�ب 

� تواجه صع��ات �� ة والمتوسطة ال�� خاصة، وهو األمر الذي ��� �المؤسسات الصغ��
� س�اق 

ا، فالغرض منها �� ضغوط األسعار. إن خدمات هذە المنظمات متعددة الج�س�ات ل�ست رخ�صة دائم�
� نها�ة المطاف.

ا ألصحاب المصلحة �� األعمال التجار�ة أن تدر أر�اح�

اعت�ارات أساس�ة إضاف�ة 10.6.4
� الدول 

�اء التط��ر هو عقل�ة "الصومعة" لدى الوزارات �� تجنب القدرات الزائدة. �عد التحدي الرئ�س لدى ��
� امتالك قدراتها الخاصة، ح�ث س�كون األمر أ��� منطق�ة 

� يرغب عدد منها �� منخفضة أو متوسطة الدخل، ال��
الحصول ع�   �

�� وساعد   ، � مدر���  � تقني��  � �موظف�� ومزود  أمثل،  نحو  مجهز ع�  (أي  واحد  مخت��   � ���
�
أ لو 

االعتماد) �س�ب المقدار المحدود من االخت�ارات المطلوب إجراؤها. وقد ُصممت ال�ث�� من معدات االخت�ار 
� األسب�ع أو 

� معظم الوقت لالحتفاظ �دقة االخت�ار، �دً� من �شغ�ل المخت�� مرة ��
الحديثة �� تكون �شغ�ل�ة ��

�ن، عندما يتجاوز  � مخت�� � إل�ه. و تعد الن��جة الحتم�ة لتجه��
� تأ�� � الشهر حسب االخت�ارات القل�لة ال��

�� � مرت��
للخطر،  ل�ليهما  المال�ة  �أقل من طاقتيهما، وتتعرض االستدامة  ، �� �شغ�ل �ليهما  �

ال�ا�� القدر  مخت�� واحد 
. ون�ة ��عة أ��� �ة �شدة، و�ناء ع� هذا الواقع تقل دقة المعدات اإلل��� وتن��� ندرة الموارد ال���

الب�ئ�ة. تحتاج معامل االخت�ار وجهات الفحص لمعدات خاصة ذات خصائص  مساحة المخت�� والضوا�ط 
� مساحة اخت�ار محددة. و�جب أن تتوافق المعدات مع المتطل�ات الب�ئ�ة 

ق�اس معروفة تعمل ع� نحو أمثل ��
السالمة  متطل�ات  مراعاة  و�جب  از).  � االه�� وعدم  الغ�ار  من  والخلو  والرط��ة  الحرارة  درجة  (مثل،  المحددة 
والصحة المناس�ة (مثل المتطل�ات الخاصة �أجهزة األشعة الس�ن�ة ومناولة الغازات المتفجرة ومناولة عينات 

� بهذا المجال. اء المختص�� � ال�شاور مع الخ�� ومواد اخت�ار ثق�لة وما إ� ذلك). لتحد�د هذە المتطل�ات، يتع��
عدم وجود مساحة مخت�� وعدم وجود معدات. إن توص�ل المعدات دون التوفر المسبق لمساحة االخت�ار 
، ال �مكن تج��ب هذە المعدات، وأظهرت العد�د من  مع الضوا�ط الب�ئ�ة ذات الصلة ممارسة س�ئة. �التا��
� حالة 

الدخل. و�� الدول منخفضة ومتوسطة   �
�� المعدات من صناد�قها لسنوات  تف��ــــغ هذە  الحاالت عدم 

النها�ة، تصبح منته�ة الصالح�ة، أو تتهالك مكوناتها، وال �مكن اس��دالها ألنه من   �
تج��ب هذە المعدات ��

 - الفائدة  الغال�ة تصبح عد�مة  المعدات  أن  النهائ�ة  الن��جة  إ�  الحصول ع� قطع غ�ارها، وصوً�  الصعب 
. و�ــهدر التم��ل النادر �ش�ل ���
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� الدول ذات الدخل المرتفع، 
�اء التط��ر. ف�� توص�ل ال�ه��اء. �عد توص�ل ال�ه��اء التحدي الذي �غفل عنه ��

ة، عند قدرة 230 فولت ± 5 �المئة أو قدرة 110 فولت ± 5  ا ب�س�ة كب�� � مستقر�
�عت�� جهد التوص�ل ال�ه��ا��

ا ما �كون الحال كذلك ح�ث �شيع ت�اينات الجهد ب�س�ة  � الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، نادر�
�المئة. ل�ن ��

� �ش�ل 
ت��د عن 10 �المئة، �ل توجد ارتفاعات ب�س�ة أع� من 100 �المئة، عالوة ع� انقطاع الت�ار ال�ه��ا��

، ر�ما �صل االنقطاع إ� ساعات. ولن  �
مستمر - أي أن الحمل الزائد ع� النظام يؤدي إ� انقطاع الت�ار ال�ه��ا��

� مثل هذە الحاالت، و�جب أن 
ون�ة الحساسة من العمل �دقة �� ولوج�ا اإلل��� تتمكن معدات االخت�ار والم��

ورة. وعات ترك�ب جهاز إمدادات الطاقة الالمنقطعة حسب ال�� تضمن الم��
ون�ة. وألس�اب السالمة،  ا ما ُترفق مع األجهزة اإلل��� � غال�� هناك مش�لة أخرى ذات صلة تتعلق �المقا�س ال��
�جب أن تكون المقا�س قطعة مدمجة من المعدات وال �مكن فكها واس��دال أخرى بها إذا اختلفت المواصفات 
ا ينجم عن  � الدول منخفضة ومتوسطة الدخل عن المقا�س ل�لد المورد. فغال��

الخاصة �المقا�س والمآخذ ��
� ودفعه �داخل  فك القا�س المدمج عدم صالح�ة الضمان، أو األسوأ من ذلك توص�ل السلك �دون عزل خار��

� يؤدي إ� حالة خطرة. المأخذ �دون مقا�س، و�ال��
ُيتغا�� عن توف�� خدمات  ا ما  الحس�ان، وكث��  �

� �جب أخذها �� ال�� الرئ�سة  المشا�ل  الص�انة. وتعد إحدى 
ا  ون�ة متطورة إ� الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. �صبح هذا التحدي جل�� الص�انة عند تقد�م أجهزة إل���
فالخ�ار  ل�ن من جهات صنع مختلفة.  المانحة معدات ذات وظائف مشابهة  الجهات  تقد�م مختلف  عند 
األ�سب هو أن تقدم الجهتان المانحتان نفس معدات جهة الصنع، مما �عزز إم�ان�ة تأس�س خدمات الص�انة 
تط��ر هذە  ا  أ�ض� الج�دة  الممارسة  قب�ل  �كون من  ولوج�ا، قد  الم�� � مجال 

الدولة. و��  �
�� األمثل  النحو  ع� 

وع. � كجزء من الم�� ولوج�ا الوط�� � معهد الم��
القدرات ��

اخت�ارات ال�فاءة 10.6.5

 � ات) هو الط��قة الوح�دة ال�� � المخت�� �ال�س�ة لنظم االخت�ار المعقدة، ُ�عد اخت�ار ال�فاءة (أي المقارنات ب��
تصم�م  من  ا  جزء� المقارنات  هذە  تكون  أن  و�مكن   . � مع�� لمخت��  الفن�ة  اإلم�ان�ات  إث�ات  �مكن  من خاللها 
� التغلب ع� التحد�ات لعدد قل�ل من 

ات ع� المستوى اإلقل��� �� � المخت�� وع، لذا �ساهم المقارنات ب�� الم��
� الدولة إلجرائها �ط��قة مجد�ة.

ات القائمة �� المخت��
� وضع طرق ووسائل نقل عينات االخت�ار ع�� الحدود دون ع�ث مسؤو�� الجمارك 

��من التحدي الرئ�س ��
العينات �صفتهم  � هذە  الفني�� لتنف�ذ ذلك �� نقل  � �عض األح�ان 

الوح�دة �� الط��قة  العينات. وُتعد  بهذە 
ا إ� جنب مع خطا�ات حكوم�ة رسم�ة توضح الغرض من هذە العينات. و�نطبق هذا األمر  الشخص�ة، جن��

ع� �ٍل من معامل المعايرة واالخت�ار.

ت�س�ط اللوائح الفن�ة ومواءمتها مع المواصفات الدول�ة واألسواق المستهدفة 10.7

، إال أن االمتثال للوائح الفن�ة إلزا�� �موجب  ع� الرغم من أن االمتثال للمواصفات �عد �مثا�ة قرار طو��
� حال رغ�ة جهة صنع أو مورد ما دخول سوق محدد.

القانون، ��
العتماد  ا  نظر� متقدمة  مرحلة   �

�� االقتصادات  مختلف  نطاق  ع�  المواصفات  مواءمة  ُتعد  ا،  وعموم�
ومتوسطة  منخفضة  الدول   �

و�� العالم.  مستوى  ع�  الوطن�ة  المواصفات  جهات  من  الدول�ة  المواصفات 
الدخل، من المألوف وجود أ��� من 80 �المئة من المواصفات الوطن�ة معتمدة من خالل مواصفات المنظمة 
ات طف�فة ليتم  ، ل�ن مع وجود تغي�� �

الدول�ة للتقي�س أو اللجنة ال�هروفن�ة الدول�ة أو جهة الدستور الغذا��
� ب�س�ة 10 �المئة �دً� من  التعامل معها حسب الوقائع المحل�ة (منها ع� س��ل المثال، ت�اينات الجهد ال�هر��

� الدول ذات الدخل المرتفع).
5 �المئة ��

� العد�د من الدول منخفضة 
ا. وقد أث�تت الدراسات االستقصائ�ة �� تعت�� اللوائح الفن�ة صورة مغايرة تمام�

ا ال يتوافق مع متطل�ات 
�
ومتوسطة الدخل أن نظام اللوائح الفن�ة للدولة مجزأ وذو طب�عة مخصصة، وأح�ان

التجارة  � منظمة 
ا �� التجارة إذا �انت الدولة عضو� العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام  التجارة  اتفاق�ة منظمة 

ا  � تراها مالئمة، وغال�� العالم�ة. وتضع الوزارات المختلفة والجهات التا�عة لها لوائح فن�ة وتنفذها �ال��ف�ة ال��
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ا ال  � ال يتم مراعاة االمتثال لمتطل�ات اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة. وكث��
� لوائحها الفن�ة ع� مواصفات دول�ة، �ل �� ع�ارة عن تطورات محل�ة ذات 

�س�ند المتطل�ات الفن�ة الواردة ��
ة عن المواصفات الدول�ة. فوارق كب��

� تطورت �ش�ل أسا�� ع� مدار سنوات، �� إعاقة التجارة �س�ب  إن المحصلة النهائ�ة لهذە األوضاع، ال��
فن�ة  ومتطل�ات  خاصة  �منتجات  يتعلق  ف�ما  التنظ�م�ة  السلطات   � ب�� والتداخل  التنظ�م�ة  المناهج  تعدد 
مختلفة مفروضة من سلطات مختلفة ونظم امتثال أقل شفاف�ة ورسوم نظام�ة واج�ة الدفع أل��� من جهة 
� يتك�دها  � ت�ال�ف المعاملة ال��

نظام�ة لنفس المنتج، والعد�د من المعوقات األخرى. و�مكن أن تصبح ال��ادة ��
القدرة  يهدد  مما  �المئة،   20 من  أع�  االرتفاع  �س�ة  ت�لغ  الحاالت  �عض   �

ف�� ا،  جد� ة  الصنا�� كب�� القطاع 
. � � الدولي�� التنافس�ة لقطاع الصناعة المح�� مقارنة �المنافس��

� إجراء مراجعات 
عت �عض الدول منخفضة ومتوسطة الدخل �� لتخف�ف وطأة هذە الحالة اإلش�ال�ة، ��

لنظم لوائحها الفن�ة، واضطرت إ� الق�ام �ذلك ن��جة لمفاوضات التجارة الثنائ�ة مع تكتالت أو دول تجار�ة 
اللوائح الفن�ة للدول منخفضة أو متوسطة  � إعادة تصم�م نظام 

�اء التجارة ال��ار هؤالء �� ى. و�رغب �� ك��
الدخل �ال��ف�ة المناس�ة �� ي�س�� تحقيق المنفعة لصالح المصدر�ن والمستوردين بها. لذا، فإن مثل هذە 
�ك  ال�� نظام  مع  الفن�ة  للوائح  نظامها  �مواءمة  ستقوم  إذا �انت  ما  �شأن  القرار:  اتخاذ  ا  حتم� عليها  الدولة 

�اء التجارة اآلخ��ن للخطر. � تعرض العالقات التجار�ة مع �عض �� � ح��
التجاري، ��

� جميع الوقائع 
ا ما يتم تلفيق هذە القرارات ع� المستوى الس�ا�� �س�ب عدم إمعان النظر �� لألسف، غال��

� توقيع االتفاق�ات التجار�ة من هذا القب�ل دون فهم �امل لالنع�اسات ط��لة األجل 
والمخاطر، مثل الرغ�ة ��

� مجال التنم�ة الفن�ة ع� س��ل المثال. 
� تعرضهم للضغط �س�ب الوعود بتقد�م دعم كب�� �� � ح��

لقرارتهم أو ��
التفاق�ة  المحدود  النطاق  ضمن  المدرجة  للمنتجات  الفن�ة  اللوائح  لنظام  المواءمة  لذلك،   � نموذ�� ومثال 
التجارة، مع الحفاظ ع� سالمة �ق�ة أنظمة اللوائح الفن�ة للدولة.  و�ؤدي ذلك القرار إ� ز�ادة تجزئة نظام 
اللوائح الفن�ة، مما يؤثر ع� الب�ئة التجار�ة العامة، و�التا�� ��� �درجة أ��� �القدرة التنافس�ة للقطاع الصنا�� 

�الدولة. 
ض أنظمة اللوائح الفن�ة المتطورة المفروضة بهذە الط��قة ع� دولة منخفضة أو  ي�شأ تحد آخر عندما تف��
� �ما يتجاوز �ش�ل �امل قدرة الدولة. 

ا تطور الب��ة التحت�ة للجودة و� أو النظام القانو�� متوسطة الدخل مس�ق�
نحو  الموجهة  الصناعات  تزال  ال  ل�ن  التجاري،  �ك  ال�� الصادرات من  �سهولة  الدولة  تق�ل  لذلك،  ون��جة 

�ك التجاري اآلخر. اق أسواق ال�� التصدير تواجه صع��ات اخ��
� مراجعة نظام اللوائح الفن�ة، و�ذا �ان النظام �حاجة إ� التحد�ث، فس�حّدث �ش�ل 

��من النهج المناسب ��
� �ل الحاالت وضع نظام لوائح فن�ة حد�ث 

ا �� شامل (انظر الوحدة 7: اللوائح الفن�ة). س�كون من المثمر جد�
التنظ�م�ة  السلطات  جميع  ت��عها   � ال�� الج�دة،  الدول�ة  النظام�ة  الممارسات  إ�  ا  اس�ناد� وتنف�ذە،  وشفاف 
� اتفاق�ة تجارة 

ا �� . و�ذا �انت الدولة ذات الدخل المنخفض أو المتوسط عضو� � �ائها التجار��� � غالب�ة ��
وتر��

ا. امات اإلقل�م�ة عند اتخاذ القرارات أ�ض� � اماتها المرت�طة �االل�� � إقل�م�ة، ف�جب مراعاة ال��
من  العد�د  دد  ت�� ثم  ومن  إلنجازها.  سنوات  �ستغرق   � ال�� الممارسة  تصم�م  ب�عادة  �الطبع  ذلك  يرت�ط 
� ظل االضطرا�ات الس�اس�ة المحتملة 

ة المحفوفة �المخاطر �� � مثل هذە المهمة العس��
وع �� � ال��

الحكومات ��
ا ع� سالمة وظائفهم.

�
، ر�ما خوف ر للتغي�� � ترى عدم وجود م�� اجعات من السلطات التنظ�م�ة ال�� و�عض ال��

� الم�ا�� 10.8 � سالسل الق�مة العالم�ة واالس�ثمار األجن��
دور االمتثال للمواصفات ��

 �
و����� الصناع�ة.  للتنم�ة  المهمة  العنا�  من  الم�ا��   � األجن�� واالس�ثمار  العالم�ة  الق�مة  سالسل  عد 

ُ
ت

� الم�ا��  � سالسل الق�مة العالم�ة أو االستفادة من االس�ثمار األجن��
� المشاركة ��

�ات المحل�ة الراغ�ة �� لل��
 � استخدام خدمات الب��ة التحت�ة للجودة. كذلك �مكن أن تكون سالسل الق�مة العالم�ة واالس�ثمار األجن��
� ما  � حالة عدم وجودها، ل�ن هناك اختالفات ب��

الب��ة التحت�ة ذات الصلة �� الم�ا�� أداة لتط��ر خدمات 
� �جب أخذها  � الم�ا�� تحق�قه، و�� االختالفات ال�� �مكن ل�ٍل من سالسل الق�مة العالم�ة واالس�ثمار األجن��

وعات تط��ر الب��ة التحت�ة للجودة. � الحس�ان عند تأس�س م��
��
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سالسل الق�مة العالم�ة 10.8.1

فكرته  من  ا  �دء� منتج،  أي  إلحضار  المطل��ة  األ�شطة  من  مجموعة �املة  من  مكونة  الق�مة  سلسلة  ُتعد 
 �

ا �ال�س��ق والتوز�ــــع إ� المستهلك النها�� وتصم�مه وتور�د موادە الخام ومستخدماته الوس�طة وتص��عه، مرور�
(انظر الوحدة 2: أهم�ة إصالح الب��ة التحت�ة للجودة وتقي�م الطلب، القسم 2.1.2). وتعمل �عض سالسل 

)، ولذلك تعرف �مس� سالسل الق�مة العالم�ة. � ال�لدان (أي ع� المستوى العال�� الق�مة ع�� الحدود ب��
� التنم�ة الدول�ة (مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنم�ة، 

�ساهم سالسل الق�مة العالم�ة �ش�ل ملحوظ ��
لعام 2013). و�ساهم التجارة ذات الق�مة المضافة المرت�طة �سالسل الق�مة العالم�ة ب�س�ة 30 �المئة من 
الناتج المح�� اإلجما�� للدول منخفضة ومتوسطة الدخل - أي ب�س�ة ت��د عن 18 �المئة لدى الدول عال�ة 
 �

� سالسل الق�مة العالم�ة �النمو األقوى لنص�ب الفرد ��
الدخل. عالوة ع� ذلك، يرت�ط مستوى المشاركة ��

.  و�مكن أن تكون سالسل الق�مة العالم�ة �مثا�ة آل�ة مهمة للدول منخفضة ومتوسطة  الناتج المح�� اإلجما��
ا إ� جنب مع تنم�ة مهارات القوة العاملة،  � جن�� الدخل لتع��ز القدرة اإلنتاج�ة من خالل معدل االعتماد الف��

ومن ثم بناء أساس�ات التنم�ة الصناع�ة.
برغم ذلك، هناك تحد�ات تواجهها الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ترت�ط بنهج سلسلة الق�مة العالم�ة:

� الدولة ذا ق�مة مضافة منخفضة • 
قد تكون مساهمة سالسل الق�مة العالم�ة محدودة إذا �ان العمل المنفذ ��

ا (�ساهم �جزء صغ�� فقط من إجما�� الق�مة المضافة للمنتج أو الخدمة). �س���
الدول •  تواجه  لذلك  �مست��اتها.  واالرتقاء  المهارات  و�ناء  التقن�ات   ��� تكفل  تلقائ�ة  إجراءات  توجد  ال 

� أ�شطة ذات ق�مة مضافة منخفضة �ش�ل دائم.
منخفضة ومتوسطة الدخل مخاطر العمل ��

� ذلك سوء • 
ا سلب�ة ع� الظروف الب�ئ�ة والمجتمع�ة �ما �� من المحتمل أن تواجه سالسل الق�مة العالم�ة آثار�

ظروف م�ان العمل وسوء أنظمة السالمة والصحة المهن�ة.
�مكن "لمالك" سالسل الق�مة تغي�� مواقع إنتاجهم (إ� دول أقل ت�لفة) �سهولة �س��ة، مما �خلق مخاطر • 

. �
إضاف�ة مثل انعدام األمن الوظ���

سالسل  ل�شجيع  االس��اق�ة  للس�اسات  والفوائد  للت�ال�ف  �عنا�ة  تقي�م  إجراء  الدول  ع�   � يتع��  ، �التا��
� تقودها سالسل الق�مة العالم�ة. و�تضمن مفهوم �شجيع المشاركة  ات�ج�ات التنم�ة ال�� الق�مة العالم�ة أو إس��
� سلسلة 

� سلسلة الق�مة العالم�ة استهداف فئات سلسلة ق�مة عالم�ة محددة، و�مكن أن �ش�ل المشاركة ��
��

التحت�ة  الب��ة  إصالح  أهم�ة   :2 الوحدة  (انظر  للدولة  الشاملة  التنم�ة  ات�ج�ة  إس�� من  ا  جزء� العالم�ة  الق�مة 
للجودة  وتقي�م الطلب، القسم 2.1.2).

� وضع ب��ة تحت�ة لمتطل�ات المشاركة. 
� نهج محدد لسلسلة ق�مة عالم�ة، عندئذ ي���� عند اتخاذ القرار ب�ب��

ام المتعلقة �المواصفات ذات الصلة  � عالوة ع� ذلك، تصبح التحد�ات المتعلقة �اإلدارة والتم��ل والنقل واالل��
� أن ي�ناسب �سالسة مطلقة مع سلسلة اإلنتاج 

واللوائح الفن�ة مهمة للغا�ة، ألن جزء اإلنتاج داخل الدولة ي����
� إدراجها: � قد يتع�� العالم�ة. وف�ما ��� �عض العنا� المتعلقة �الب��ة التحت�ة للجودة ال��

لتحد�د •  حي��ة  الدراسة  هذە  تعت��  ال�الد.  داخل  لإلنتاج  المطل��ة  المواصفات  لتحد�د  متعمقة  دراسة 
المواصفات الدول�ة والمواصفات الوطن�ة للدول األخرى، وُ�ضاف إ� �ل ذلك مواصفات ومواصفات خاصة 

� تحد�دها.
� سلسلة الق�مة و�����

ا �� ا مهم� �ات. كذلك �مكن أن تلعب اللوائح الفن�ة المختلفة دور� �ال��
القدرات الفن�ة الس��فاء المواصفات المحددة واللوائح الفن�ة. قد تحتاج الصناعة المحل�ة إ� تط��ر هذە • 

� يتطلب اعتمادها. وس�ح�� تقد�م  القدرات من خالل تدر�ب القوى العاملة وتأس�س م�شآت االخت�ار ال��
ات المعايرة المعتمدة �م�انة �ارزة. ولوج�ا الوطن�ة ومخت�� ولوج�ا المرت�طة �مواصفات الم�� قدرات الم��

� حصول جهات الصنع ع� شهادة اآليزو 9001 ("أنظمة إدارة الجودة •  اعتماد جهات الصنع �الدولة. قد يتع��
اإلدارة  ("نظم  اآليزو 14001  مثل شهادة  الب�ئ�ة  اإلدارة  مواصفات  أو  المثال،  المتطل�ات")، ع� س��ل   -
الخطر  تحل�ل  شهادة  ع�  الحصول   �

و����� ات�اعها").  المراد  التوجيه�ة  واإلرشادات  المتطل�ات   - الب�ئ�ة 
الوطن�ة  � معظم الحاالت. �جب أن تكون جهة منح الشهادات 

أداة مشابهة �� أو  الحاسمة  التح�م  ونقاط 
اء" هذە  أو �جب "�� �عد،  قائمة  لم تكن  إذا  تأس�سها  ا، و�جب  بها دول�� ف  اعتماد مع�� معتمدة من جهة 

الخدمات من خارج ال�الد.
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� حكومة الدولة منخفضة أو متوسطة الدخل و"مالك" سلسلة  ا�ة القطاع العام والقطاع الخاص ب�� تعت�� ��
� هذا ال�تاب. 

الق�مة العالم�ة أداة مثمرة لتنف�ذ خدمات الب��ة التحت�ة المطل��ة ومجابهة التحد�ات المذكورة ��
ا "مالك" سلسلة الق�مة العالم�ة �المعرفة الفن�ة لوضع خدمات الب��ة التحت�ة للجودة الخاصة  إذ يتمتع دائم�
� الدولة، ح�� ولو تمكن من الوصول إ�� هذە المعرفة من خارج ال�الد. وقد تختلف مدى احتمال�ة 

المطل��ة ��
تط��ر هذە المعرفة للخدمات داخل الدولة من "مالك" سلسلة ق�مة عالم�ة إ� آخر.

ا لو تقدمت الحكومة �الدعم الس�ا�� والموارد �غ�ة تأس�س خدمات الب��ة التحت�ة للجودة  س�كون مف�د�
وتط��ر القدرات والحصول ع� تعاون "مالك" سلسلة الق�مة العالم�ة ف�ما �ختص بتأس�س هذە الخدمات 
ات�ج�ة.  إس�� التط��ر ذلك بوصفه  ترا�� مشار�ــــع  أن  �مكن  للجودة. كذلك  المحل�ة  التحت�ة  الب��ة  كجزء من 
و�ــهذە الوس�لة، �مكن أن �صبح نقل المعرفة الفن�ة و�ناء ال�فاءات واالرتقاء بها أ��� استدامة. و�ذا قرر "مالك" 
سلسلة الق�مة العالم�ة �عد ذلك نقل جزء داخل الدولة من سلسلة ق�مة عالم�ة إ� دولة أخرى، فقد تتمكن 
الدولة منخفضة أو متوسطة الدخل من جذب سلسلة ق�مة عالم�ة أخرى �س�ب توافر ب��ة تحت�ة للجودة 

ا لمثل هذا اإلنتاج. ف بها موجهة خص�ص� مع��
� الم�ا�� 10.8.2 االس�ثمار األجن��

كة ب�حدى الدول بواسطة ك�ان  �� �
� ش�ل الس�طرة ع� مل��ة ��

� الم�ا�� �مثا�ة اس�ثمار �� ُ�عد االس�ثمار األجن��
اء أوراق مال�ة  � الم�ا�� عن المحفظة االس�ثمار�ة األجن��ة (أي �� � االس�ثمار األجن�� � دولة أخرى. و�تم��

قائم ��
 � ، يتكون االس�ثمار األجن�� � ات��� � دولة أخرى) �عامل الس�طرة. وع� المستوى اإلس��

�� � من دولة من مواطن��
الم�ا�� من ثالثة أنواع: 

كة س�ارات •  � الوطن (ع� س��ل المثال، ق�ام ��
كة �عض األ�شطة خارج ال�الد �ما تنفذها �� ا:  تنفذ ال�� أفق��

� �ل من ال�ا�ان وجنوب أف��ق�ا).
بتجميع س�ارات ��

" هو •  � الم�ا�� العمودي األما�� ا:  ُتضاف مراحل األ�شطة المختلفة إ� خارج ال�الد. "االس�ثمار األجن�� رأس��
استحواذ  المثال،  األسواق (ع� س��ل  ق���ة من  م�انة  إ�  كة  ال�� الم�ا��   � األجن�� االس�ثمار  �أخذ  عندما 
� الم�ا��  � الوال�ات المتحدة األم��ك�ة). "االس�ثمار األجن��

كة تص�يع س�ارات �ا�ان�ة ع� توز�ــــع س�ارات �� ��
" هو عندما ي�تقل االندماج الدو�� إ� الخلف تجاە المواد الخام (ع� س��ل المثال، استحواذ  �

العمودي الخل��
�ا). � � مال��

كة تص�يع إطارات أو مزارع مطاط �� كة تص�يع مرك�ات ص�ن�ة ع� �� ��
� الم�ا�� •  ا لالس�ثمار األجن�� ا جد�  مثمر�

ً
التكتل: إضافة أعمال ل�ست ذات صلة �خارج ال�الد. وذلك �عدُّ ش��

� آن واحد، أال وهما، دخول دولة أجن��ة وصناعة جد�دة. و�ؤدي 
�� � ألنه يرت�ط �محاولة التغلب ع� عقبت��

ات�ج�ات �د�لة، ول�ست ت�م�ل�ة. ذلك إ� حل تحل��� أال وهو التدو�ل والتن��ــــع �إس��

� الم�ا�� 10.8.3 نتائج سلسلة التقي�م العالم�ة واالس�ثمار األجن��

� الم�ا�� ع� المستوى  � االس�ثمار األجن�� � نتائج سلسلة الق�مة العالم�ة و��� هناك ال�ث�� من أوجه ال�شا�ه ب��
كة  � ال��

كة أجن��ة ع� مصالح �� ، �س�طر �� � الم�ا�� � حالة االس�ثمار األجن��
. والفارق الرئ�س هو أنه �� ال�شغ���

المستحوذ عليها من  المحل�ة  كة  ال�� ا. وقد تصبح  العالم�ة �عد األمر مغاير� الق�مة  � سلسلة 
ب�نما �� المحل�ة، 

كة األم، وعادة ما �كون ذلك هو الدافع  ا من سلسلة الق�مة العالم�ة لل�� � الم�ا�� جزء� خالل االس�ثمار األجن��
وراء هذە االس�ثمارات. 

الدولة إ� دولة أخرى   �
اإلنتاج �� انتقال جانب  كة محل�ة، فال ترا��  �� �

كة األجن��ة �� عندما �س�ثمر ال��
المملوكة  �ات  ال�� لهذە  االستدامة  تكون  قد  لذا،  ال�اطن.  من  مقاولة  عقود  إذا �انت  الحال  هو  �سهولة �ما 
�ات محل�ة تم التعاقد معها من ال�اطن لتكون ضمن سلسلة ق�مة عالم�ة. و�التا��  ألجانب أع� مما لو �انت ��

� االستدامة ع� المدى الط��ل. � الم�ا�� إ� تمك�� قد يؤدي االس�ثمار األجن��
 � �ات الناشئة من خالل االس�ثمار األجن�� � ال��

ُتعد التحد�ات المتعلقة �خدمات الب��ة التحت�ة للجودة ��
ا لحلول سلسلة الق�مة العالم�ة. ، �� نفس التحد�ات المذكورة سلف� ، إ� حد كب�� الم�ا��
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� المواصفات 10.9
� جودة المنتجات المحل�ة ل�ستو�� تحس��

� جهات الصنع  � تمك��
ت�من الرغ�ة الحق�قة لدى العد�د من حكومات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ��

� المواصفات الدول�ة أو الوطن�ة. و�صعب تحقيق ذلك 
والموردين إلنتاج منتجات محل�ة عال�ة الجودة �ستو��

ة  �ات الصغ�� دون الحرص المطلق من الصناعة المحل�ة لتنف�ذ ذلك. وُتعد الصناعة المحل�ة، وخاصة قطاع ال��
الجودة.  وال ُتع�  السعر ال  الُمنصّب ع�   � ك�� �ال�� المحل�ة  السوق   �

بيع منتجاتها �� والمتوسطة، قادرة ع� 
� واالخت�ار والحصول ع� شهادة من 

� التصم�م وضوا�ط التص�يع والفحص النها��
أول��ة التفك�� لالس�ثمار ��

� الفقرات التال�ة.
� �عض الدول، نوضح تفاص�لها ��

. وهناك عدد من المنهج�ات المت�عة �� الغ��
اء عدد كب�� من المنتجات والخدمات من جميع الدول، فس�كون من المف�د النظر  إذا �انت الدولة تقوم ���
�الجودة والحفاظ  لتنف�ذ تداب�� متعلقة  ة والمتوسطة  الصغ�� المؤسسات  الحكومة  � �موج�ه  ت�ا�� � مخطط 

��
المواصفات   �

�ستو��  � ال�� المنتجات  �قدمون  الذين  الموردين  الدولة  تمنح  أن  هو   � النموذ�� والمثال  عليها. 
وطن�ة)  مواصفات  جهة  من  للمنتج  الشهادات  منح  عالمة  حمل  المثال،  س��ل  (ع�  واضح  �ش�ل  الوطن�ة 
� أن منتجاتهم قد تكون أغ� قل�ً� من المنتجات األرخص  � إجراءات المناقصات. هذا �ع��

معاملة تفض�ل�ة ��
ب�س�ة ض��لة (ع� س��ل المثال 2 �المئة)، ومع ذلك ال تزال ترس�ة العقد عليهم. وتحصل الدولة ع� المنتجات 
� تك�دوها. ة والمتوسطة ع� تع��ض لقاء ت�ال�ف منح الشهادات ال�� �ات الصغ�� مضمونة الجودة، وتحصل ال��

ا لتنف�ذ نظام إدارة  ة والمتوسطة مال�� �ات الصغ�� � �ال�س�ة للدولة هو الدعم الم�ا�� لقطاع ال��
االحتمال الثا��

9001 ثم �عد ذلك تتحمل �عض ت�ال�ف منح الشهادات. وُ�عد  جودة مثل المواصفة الق�اس�ة الدول�ة آيزو 
النظام المثمر الذي �جب دراسته هو ذاك النظام الذي من خالله �سدد الدولة �س�ة 50 �المئة من ت�ال�ف منح 
� آخ��ن، عندئذ  كة ع� الشهادات لمدة عام�� � حصلت ع� الشهادات. و�ذا حافظت ال�� كة ال�� الشهادات لل��
ا،  �سدد الدولة �س�ة 25 �المئة أخرى. وال �جدي تقد�م هذە اإلعانات المال�ة ق�ل الحصول ع� الشهادة نفع�
كة �� تحافظ ع�  �ما ال �جدي سداد الت�ال�ف �املة عند منح الشهادات، ف�جب أن �كون هناك حافز لل��

الشهادة الخاصة بها.
ة مثل مجموعة تعدين وجهة مواصفات  كة قطاع خاص كب�� ك بواسطة �� االحتمال الثالث هو النهج المش��
ة  الصغ�� المؤسسات  �اتها من  �المئة من مش��  15  -  10  � ب�� اوح  ت�� التعدين �س�ة  تكفل مجموعة  إذ  وطن�ة. 
� تصدرها جهة المواصفات  اء الخاصة ال�� �ات مع مواصفات ال�� والمتوسطة. و�جب أن تتوافق هذە المش��
للتفت�ش ع� ضوا�ط  ا  الوطن�ة عقد� المواصفات  م جهة  التعدين. �عد ذلك ت�� كة  الصادرة من �� أو  الوطن�ة 
كة التعدين وجهة المواصفات  �� � اطات المتفق عليها ب�� ة أو المتوسطة من ح�ث االش�� اإلنتاج للمؤسسة الصغ��
ة أو المتوسطة خالل اإلجراءات �� ي�س�� تنف�ذ الضوا�ط حيثما �انت  الوطن�ة، ومساعدة المؤسسات الصغ��

غ�� متوفرة. و�تم فحص دفعات المنتجات النهائ�ة واخت�ارها لضمان االمتثال.
� السوق. ومن ثّم �مكن ز�ادة الدور الحكو�� 

� العد�د من الدول الحصة األ��� ��
�ات الحكوم�ة �� تمثل المش��

ة والمتوسطة ل�شجيع االرتقاء �جودة المنتجات  �ات الحكوم�ة �ما يتجاوز قطاع المؤسسات الصغ�� � المش��
��

المناقصات  � �ل 
�� للمواصفات  �االمتثال  المطال�ة  (أ)  االحتماالت  ضمن  من  الجودة.  ثقافة  إرساء  و�التا�� 

� استخدام 
���ة للتقن�ات الجد�دة (مثل التدفئة �الطاقة الشمس�ة أو ال�فاءة �� الحكوم�ة؛ و(ب) الحوافز ال��

� حالة ثبوت االمتثال للمواصفات.
� المنازل) ��

الطاقة ��
بهذە الط��قة تحاول الدولة "سحب" القطاع نحو االمتثال. من أجل اخت�ار المخطط األمثل للنجاح، �جب 

كة مستف�دة وتحافظ ع� مواصفات الجودة �مجرد تنف�ذها. وجود مزا�ا مال�ة أو اجتماع�ة �� تصبح ال��

� االبت�ار 10.10 تمك��

العامة  والمدي��ة  والتنم�ة  االقتصادي  التعاون  لمنظمة  أوسلو  دل�ل  �مقت��  عام  بوجه  االبت�ار  ُ�عرف 
�ش�ل  تختلف  منهما)  م��ــــج  (أو  مطورة  أو  جد�دة  معالجة  أو  "منتج  �أنه  (يوروستات)  األورو��ة  للمفوض�ة 
أو  للمنتج)  (�ال�س�ة   � محتمل��  � لمستخدم�� تقدم   � ال�� للوحدة  السا�قة  العمل�ات  أو  المنتجات  عن  ملحوظ 
عامة  والمدي��ة  والتنم�ة  االقتصادي  التعاون  (منظمة  للمعالجة)"  (�ال�س�ة  الوحدة  استخدام   �

�� تدخل   � ال��
 �

حدث ثورة ��
ُ
للمفوض�ة األورو��ة (يوروستات) 2018). و�رى التفك�� األ��� منطق�ة االبت�ارات �أنها طفرات ت

اله��ل االقتصادي من داخله بواسطة إسقاط العنا� القد�مة و��شاء عنا� جد�دة.
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، ُ�عرف االبت�ار ع� نطاق واسع �أنه أحد  � ة التطور التكنولو�� � هذا، الذي يتمتع ��عة وت�� � ع�نا التكنولو��
��

� تط��ر اإلنتاج�ة والتنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة لألوطان. 
الدوافع الرئ�سة لنجاح األعمال والمساهم الرئ�س ��

� العد�د من الدول ع� التم��ل الحكو�� لأل�حاث والتط��ر، وع� حقوق المل��ة 
� القوي �� ك�� ومن ثم، ينصب ال��

: ما دور  � طرحه �ما ���
ات�ج�ة األعمال. و�تمّثل السؤال الذي ي���� الفك��ة بوصفها أدوات لس�اسة االبت�ار و�س��

� �ل ذلك؟
الب��ة التحت�ة للجودة ��

� عالمنا اليوم أن الب��ة التحت�ة للجودة ب�م�انها أن تدعم االبت�ار �طرق عد�دة (آيزو 
من المقبول بوجه عام ��

:(2015

� تقن�ات مختلفة، و�عمل ذلك ع� • 
ها �� � المواصفات القائمة أحدث ما توصل إل�ه العلم وت��� �مكن أن تق��

��� المعرفة سواء داخَل المجتمع الصنا�� ذي الصلة أم خارجه.
� المنتجات والخدمات •  �مكن أن ت�� المواصفات تقد�م منتجات مبتكرة من خالل تقد�م ال�شغ�ل المت�ادل ب��

والعمل�ات الجد�دة والقائمة، و�التا�� تقد�م قاعدة تكنولوج�ة �مكن من خاللها إجراء ابت�ار آخر.
�مكن لالبت�ارات أن تك�سب قبول السوق �سهولة إذا �انت متوافقة مع المواصفات القائمة الخاصة �السالمة • 

والجودة واألداء.
� اتخاذ التداب�� من جانب الطلب ل�شجيع االبت�ار، مثل اللوائح • 

�مكن أن �كون للمواصفات دور محفز مهم ��
�ات الحكوم�ة لالبت�ار. المس�ندة إ� النواتج أو المش��

 • �
� األ�حاث من ناح�ة والمنتجات أو الخدمات الصالحة للعرض �� � سد الفجوة ب��

�مكن أن �ساهم المواصفات ��
� النتائج الممولة من الحكومة، ومن ثم تقد�مها �أساس لم��د من االبت�ار. األسواق. �مكن للمواصفات أن تق��

الب��ة التحت�ة للجودة وأنظمة االبت�ار 10.10.1
ا إم�ان�ة دعم االبت�ار �ط��قة نظام�ة ح�ث يرتكز االبت�ار ع� مستوى المؤسسات ع� المسا��  �ر سلف�

ُ
لقد ذ

ا إ� جنب مع الدعم من المؤسسات الفن�ة والقطاع  وط إطار�ة محددة، جن�� وري وضع �� ��ل. ب�د أنه من ال��
ا من ر�ائز أر�عة لالبت�ار (هارمس-ل�دتك، 2010). . �جانب ذلك، �ش�ل هذە العوامل نموذج� التعل���

� مراعاة عنا� نظام االبت�ار ذلك عند وضع برامج تط��ر 
إذا �ان �اإلم�ان تع��ز االبت�ار بهذە الوس�لة، في����

� تقي�م الطلب الخاص �الدولة. و�وضح الش�ل 10.6 
ا عنا� �جب تناولها �� الب��ة التحت�ة للجودة. وهناك أ�ض�

نموذج الر�ائز األر�عة �الرسم التخط�ط.
المؤسسات  تكون  أن  و�جب  االبت�ار،  لحصول  األ���  الجزء  ة  � الرك�� تلك  �شغل  المؤسسة.  األو�:  ة  � الرك��
ا  � االبت�ار. وُ�عد ق�اس فعال�ة نظام االبت�ار هو الحد الذي تتخذە المؤسسات مرجع� �� هدف أي جهود لتحف��
� نطاق المؤسسات مثل مواصفة آيزو 

ة تنافس�ة. وُ�عد تنف�ذ نظام إدارة الجودة �� � الستخدام االبت�ار إل�شاء م��
9001، �مثا�ة العمود الفقري لعمل�ات التط��ر والتعلم المستمرة. كذلك ُ�عد التفاعل مع المؤسسات األخرى، 
� المجاالت الفن�ة. ُ�عد وضع المواصفات، أو 

ال س�ما الموردين والعمالء، �مثا�ة الدافع الرئ�س للتعلم واالبت�ار ��
� العالقة �داخل المؤسسات.

ا �مسائل الجودة �� � سالسل الق�مة، مثاً� مرت�ط�
تطبيق المواصفات ��
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ة الثان�ة: الظروف اإلطار�ة. تحدد ظروف االقتصاد ال��� والظروف النظام�ة والس�اس�ة والظروف  � الرك��
� قد تكون مناس�ة للمؤسسات. ع� س��ل المثال، قد تدفع اللوائح  اإلطار�ة األخرى مجموعة من الحوافز وال��
�ات للتك�ف  ، وتدفع ال�� � �ن العالمي�� الفن�ة الموجهة لحما�ة المستهلك، أو لتحقيق متطل�ات الجودة للمش��
� أي دولة 

� ومستوى التنم�ة للب��ة التحت�ة للجودة مستوى ثقاقة الجودة ��
واالبت�ار. و�عكس اإلطار القانو��

ا أمام االبت�ار. �ات إما ع� االبت�ار، أو قد تكون عائق� وقد تحفز ال��
� الدول منخفضة أو متوسطة الدخل، قد �كون تن�ع هذە المؤسسات 

ة الثالثة: المؤسسات الفن�ة. �� � الرك��
برامجها  أن  إال   ،( الزرا�� اإلرشاد  (مثل  الحكوم�ة  ال�حث�ة  المؤسسات  �عض  تكون هناك  وقد  ا.  ا جد� محدود�
الدول  لهذە   

ً
المحل�ة. واأل��� مالءمة �ات  ا ما تعتمد ع� االحت�اجات وقدرات االس��عاب لل�� نادر� ونواتجها 

الشهادات. ورغم  منح  أو جهات  واالخت�ار  المعايرة  معامل  مثل  للجودة،  التحت�ة  الب��ة  مقدمو خدمات  هم 
ة  �اء التنم�ة لتوف�� هذە الخدمات إ� المؤسسات الصغ�� ذلك، يتطلب األمر ال�ث�� من الدعم من الحكومة و��
ا ألن الطلب ع� هذە الخدمات ما زال قل�ً�. � الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، نظر�

والمتوسطة المحل�ة، ��
� بها،  ة الرا�عة: مؤسسات التعل�م والتدر�ب. وتملك �عض ال��انات األخرى مقّد�� التدر�ب الخاص�� � الرك��
ا. وُتعد إدارة الجودة والموضوعات األخرى ذات 

�
� وجمع�ات األعمال التجار�ة أح�ان مثل معاهد التدر�ب المه��

ة الثالثة؛ ف�عض المعاهد  � ا من منهج التدر�ب. وهناك �عض التداخل �التأ��د مع الرك�� ا جزء� الصلة �الجودة غال��
�  ال�حث والتط��ر. 

ال�حث�ة تقدم �عض التدر�ب، و�عض مؤسسات التدر�ب (وخاصة الجامعات) قد �شارك ��
� التدر�ب. وقد �حدث ن�ع 

� حالة الجامعات، ت�من مهمتها األساس�ة ��
و�رغم ذلك، فمن المهم إدراك أنه ح�� ��

� �عرض مقدمو التدر�ب المتخصصون االس�شارات المتعلقة �الجودة والدعم  آخر من التداخل قد �حدث ح��
� تنف�ذ أنظمة إدارة الجودة.

��

الش�ل 10.6
� إطارە

نموذج االبت�ار ذي الر�ائز األر�عة ومالءمة الب��ة التحت�ة للجودة ��

المؤسسات
الجهود داخل المؤسسة:

 •� التعل�م الف��
تنم�ة المهارات• 
ال�حث والتط��ر• 
نظام إدارة الجودة (آيزو 9001)• 

العالقات �داخل المؤسسة:
التعل�م التفاع��• 
التحالفات التكنولوج�ة• 
ك•  ال�حث والتط��ر المش��
إم�ان�ة التعقب ومواصفات الجودة• 

المؤسسات الفن�ة
المعاينة واالخت�ار

ضمان الجودة ومنح الشهادات واالعتماد
االس�شارات الفن�ة 
االس�شارات اإلدار�ة

المعلومات الفن�ة واإلث�ات
نقل التكنولوج�ا

األ�حاث (ع� س��ل المثال، المقاي�س) وتم��ل 
ال�حث والتط��ر 
� التقي�م التكنولو��

المؤسسات التعل�م�ة
� الشامل

التعل�م االبتدا��
التعل�م الثانوي المتعلق �التكنولوج�ا

� التدر�ب المه��
االس�شارات اإلدار�ة

التعل�م العا��
الهندسة• 
اإلدارة• 

التدر�ب المستمر (ع� س��ل المثال، 
إدارة الجودة)

المورد العام والخاص

المستوى الدو�� (اتفاق�ة 
منظمة التجارة العالم�ة �شأن 
الحواجز الفن�ة أمام التجارة) 

الحكومة الوطن�ة 
الحكومة اإلقل�م�ة
الحكومة المحل�ة

الظروف اإلطار�ة

س�اسات االقتصاد 
ال���

الس�اسة المال�ة
ائب س�اسة ال��
س�اسة المنافسة
س�اسة الجودة

الس�اسة الصناع�ة
تع��ز االقتصاد
اللوائح الفن�ة

حقوق المل��ة 
الفك��ة

الب��ة التحت�ة

نقل التكنولوج�ا الدول�ة
ون األجانب المش��

المواصفات الدول�ة

الموارد الطب�ع�ة 
المتاحة

االتجاهات والق�م 
والتعل�م والتغي��
ثقافة الجودة

� إلعادة االستخدام.
� ألمان�ا. م�س�خ ب�ذن من PTB؛ ومطلوب إذن إضا��

� للق�اس �� المصدر: هارمس-ل�دتك، 2010. ©المعهد الوط��
ملحوظة: العنا� المرت�طة �الب��ة التحت�ة للجودة �الخط الغامق والمائل. اآليزو = المنظمة الدول�ة للتقي�س؛ آيزو 9001 = "أنظمة إدارة الجودة - المتطل�ات"؛ 

QM = إدارة الجودة؛ R&D = ال�حث والتط��ر؛ ”WTO TBT“ = اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة.
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� �ل الر�ائز 
� النموذج ع� توضيح أهم�ة الب��ة التحت�ة للجودة ��

�عمل �سل�ط الضوء ع� مشا�ل الجودة ��
� النظام ��ل أن هذە العنا� متصلة 

� وجود عنا� الب��ة التحت�ة للجودة �� األر�عة. ومن ناح�ة أخرى، ال �ع��
ا ما لنظام االبت�ار. وُتعد مهمة �شجيع نظام االبت�ار �التا�� ��  �الفعل ب�عضها ال�عض ومع العنا� ال�ع�دة نوع�

� �ل الر�ائز والتغلب ع� حاالت ال�ش�ت. "بناء" الجسور ف�ما ب��
 �

� ال�لد. و��
من المهم أن �ش�� إ� أن أهم�ة العنا� المختلفة لنظام التداخل تعتمد ع� مرحلة التنم�ة ��

� مجال 
�لد �كون ف�ه "االبت�ار للحاق �الركب" هو النمط السائد، س�س� مؤسسة عال�ة التخصص ورائدة ��

ال�حث والتط��ر من أجل إ�جاد ز�ائن لتقد�م خدماتها إليهم. وقد تكون خدمات التكنولوج�ا األساس�ة، كتلك 
وع لتط��ر  � أن يرا�� تقي�م الطلب الذي �سبق أي م��

� توفرها الب��ة التحت�ة للجودة، أ��� مالءمة. و����� ال��
الب��ة التحت�ة للجودة هذە الحقائق.

10.10.2 " � الب��ة التحت�ة للجودة واالبت�ار "التدر���

� الحس�ان �أنه فكرة أو جهاز أو ط��قة جد�دة. و�مكن تحقيق ذلك عن ط��ق 
�مكن وضع االبت�ار ب�ساطة ��

منتجات أحدث وأع� جودة أو عن ط��ق العمل�ات األ��� كفاءة - و�� فكرة من شأنها أن تتالءم مع حقائق �لد 
ا تكنولوج�ا جد�دة �ش�ل  ض مس�ق� منخفض الدخل أو متوسط الدخل �دً� من الفكرة القائلة �أن االبت�ار �ف��

� أدناە. جذري، ع� النحو المب��
� ر�ط برامج االبت�ار التنظ��� �األهداف والغا�ات التنظ�م�ة، �خطة األعمال التجار�ة، وتحد�د أوضاع 

و�����
: � منظمات التص�يع والخدمات ما ���

السوق التنافس�ة. �مكن أن �شمل األهداف النموذج�ة لالبت�ار ��

� الجودة•  تحس��
نطاق المنتجات الواسع• 
انخفاض ت�ال�ف العمالة• 
عمل�ات اإلنتاج المحسنة• 
انخفاض ت�ال�ف المواد• 
� للمنظمة•  انخفاض األثر البي��
اس��دال المنتجات• 
خفض استهالك الطاقة• 
االمتثال للمتطل�ات التنظ�م�ة• 

ا  ا شائع� � تطرأ ع� المنتجات والعمل�ات والخدمات وت�دد اعتقاد� � التحس�نات ال�� تتفاوت هذە األهداف ب��
�أن االبت�ار يتعامل �ش�ل رئ�س مع تط��ر منتجات جد�دة. و�مكن أن تنطبق معظم األهداف ع� أي منظمة. 
�شمل  المقا�ل،   �

و�� المؤسسة.   �
�� السائدة  الب�ئة  ع�  حد كب��  إ�  االبت�ار  أهداف  تحقيق  نجاح  و�توقف 

األهداف  مع  اإلجراءات  مواءمة  األهداف وسوء  تحد�د  االبت�ار سوء  برامج   �
�� لإلخفاقات  الشائعة  األس�اب 

� وسوء رصد النتائج وسوء االتصال والوصول إ� المعلومات. وسوء مشاركة الموظف��
� ضوء خدمات الب��ة التحت�ة للجودة، 

� االبت�ار ورسمنا خرائط لها ��
إذا نظرنا إ� هذە األهداف المتمثلة ��

ولوج�ا واالعتماد  ا س�ستف�د من االستخدام األمثل للمواصفات والم�� ا أن جميع األهداف تق���� فس�ّتضح ��ع�
وتقي�م المطا�قة.

الب��ة التحت�ة للجودة واالبت�ار "الجذري" 10.10.3

 ، � ون ع� مدى سنوات �عد الحرب العالم�ة الثان�ة، أن التقي�س واالبت�ار الجذري �انا متعارض�� اعتقد ال�ث��
ا، فح�� اإل�داع الجذري �حتاج إ� تقي�س  التقي�س �عوق اإل�داع. وقد ث�ت أن هذا مفهوم خا�� تمام� وأّن 
. وأحد األمثلة ع� ذلك: االبت�ار الثوري للهاتف الخلوي، فقد �ان �مثا�ة تكنولوج�ا ال  أ��� من أي وقت م��
ون�ات والهواتف المحمولة  �ات اإلل��� مث�ل لها عندما ظهر ألول مرة �األسواق. و�عان ما قدم عدد من ��
العال��  االتصال  �ه؛ �ان  اتصال خاص  نظام  لد�ه  السوق، ول�ّن �ً� منها �ان  إ�  المحمولة  الهواتف  ة  ال�ب��
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� كث�� من األح�ان. ولم �صبح التواصل العال�� حق�قة واقعة إال مع ظهور مواصفة النظام 
صعب وغ�� ممكن ��

� غضون 
� أورو�ا. و��

العال�� لالتصاالت المتنقلة، الذي فرضته المفوض�ة األورو��ة لضمان التواصل السلس ��
� جعلت الهاتف  ذلك، أص�حت مواصفة النظام العال�� لالتصاالت المتنقلة �� المواصفة الدول�ة الفعل�ة ال��

ا (آيزو 2015). الخلوي ناجح�
الصح�ة  الرعا�ة  االبت�ار�ة: و��  التقن�ات   �

�� للمواصفات  الفعال  االستخدام  ثالثة مجاالت تجسد  هناك 
� و�س��ق التقن�ات الجد�دة ــ (آيزو 2015).

والتص��ر الفوتوغرا��
� مجال الرعا�ة الصح�ة عن �عد مصادر محسنة لفهم 

الرعا�ة الصح�ة الحديثة. تقدم �عض صور التقدم ��
� الدول ذات الدخل المرتفع والدول 

� توف�� الخدمات الصح�ة ��
األمراض وعالجها، وتؤدي إ� إحداث ثورة ��

العال�ة،  والتنافس�ة  الشد�دة  �التجزئة  ي�سم  الطب�ة  التكنولوج�ا  قطاع  ول�ن  الدخل.  ومتوسطة  منخفضة 
. والتنظ�م ال�ب��

ال�امل  الت�اد��  ال�شغ�ل  قا�ل�ة  لتحقيق  الالسل��ة  � جميع األجهزة  االتصال ب�� � ضمان 
التحدي �� و��من 

 � � ب�� لصالح النظام �أ�مله. وُتعد المواصفات �� الس��ل الوح�د لتنف�ذ ذلك، �ل إنها �مكن أن تدعم التمي��
ــ أي ال  المنتجات طالما أنها متصلة ب�عضها. وال�د من تطبيق المواصفات عندما تكون األنظمة "مكشوفة" 

ورة عندما تكون �خالف ذلك. ا من نظام أ��� ــ ول�س �ال�� �ش�ل جزء�
� القائم ع� 

ا وحل محل التص��ر الفوتوغرا�� ا ثور�� � الرق�� ابت�ار�
. �ان التص��ر الفوتوغرا�� التص��ر الرق��

ات رقم�ة لها صيغ ملفات خاصة بها  كة تقدم �ام�� � مراحلها األول�ة، �انت �ل ��
ا. ف�� � وقت قص�� جد�

األفالم ��
مج�ات.  ها من ال�� ات والطا�عات وغ�� � برمج�ات ال�ام�� ك ب�� للصور الرقم�ة، مما أدى إ� صع��ة ال��ط المش��
 �

كة �� � المش��
اء التص��ر الفوتوغرا�� ولم تعالج هذە المش�لة إال عندما أ�شأت اآليزو وآي إي �� مجموعة خ��

. � الرق��
عام 1986 لتط��ر مواصفة دول�ة لملفات التص��ر الفوتوغرا��

��عة  وأص�حت   1992 عام   �
�� كة  المش��  �

الفوتوغرا�� التص��ر  اء  خ�� لمجموعة  مواصفة  أول  وصدرت 
� عالمنا اليوم، ��ف النظر عن جهة 

ات الرقم�ة �� الط��قة المفضلة لهذە الصناعة ��ل. وأص�حت �ل ال�ام��
ا ع� توف�� ملفات  كة)، قادرة أ�ض� � توظ�ف صيغ ملفات ف��دة خاصة �ال��

� قد تكون مستمرة �� الصنع (ال��
ات مدمجة. وتتعرف جميع الطا�عات  � تحتوي ع� �ام�� �ص�غة JPEG، �ما تفعل �ل الهواتف المحمولة ال��
نت. لقد  � ذلك شأن جميع برامج معالجة ال�لمات و�رامج اإلن��

ها من األجهزة ع� هذە الملفات، شأنها �� وغ��
ا إ�  المعلومات، و�تم تحم�ل مل�ارات الصور يوم�� كة لع� تكنولوج�ا  الرقم�ة إ� لغة مش�� تحولت الصور 

. مختلف مواقع التواصل االجتما��
المفردات  ك لالبت�ار: ف�� تحدد  المواصفات ع� خلق إطار مش�� التقن�ات المستحدثة. تعمل  �س��ق 
كة؛ وتضع المواصفات األساس�ة للمنتج أو الخدمة؛ وتنصُّ ع� اعت�ارات السالمة، وعمل�ات االخت�ار،  المش��
وك�ف�ة االنتقال إ� النموذج األو�� واإلنتاج التجاري ال�امل. ومع وجود "مجموعة القواعد"، فإن المواصفات 
 � ك�� � أنه (أ) �صبح أقل احتماً� تكرار ما تم إنتاجه �الفعل، وهو األمر الذي �سمح للمنظمة �ال��

ا ��
�
تحدث فرق

دمج المنتجات االبت�ار�ة �سهولة أ��� 
ُ
� سوف تض�ف ق�مة حق�ق�ة؛ و(ب) سوف ت ع� األ�شطة االبت�ار�ة ال��

� نجاح االبت�ار.
مع �ق�ة النظام؛ و(ج) قد �كون لدى المس�ثم��ن ثقة أ��� ��

� االبت�ار 10.10.4
الدور المحدد لمؤسسات الب��ة التحت�ة للجودة ��

تنظر  أن  المهم  من  االبت�ار.   �
�� مهمة  للجودة  التحت�ة  الب��ة  خدمات  ُتعد  لماذا  السا�قة  األقسام  تصف 

� تعمل بها مع القطاع الخاص لتع��ز االبت�ار. و�مكن أن �شمل  � الط��قة ال��
مؤسسة الب��ة التحت�ة للجودة ��

� المنتجات أو العمل�ات،  كة أو المشار�ــــع أو االخت�ارات أو االس�شارات الرام�ة إ� تحس�� ذلك إجراء �حوث مش��
ع� س��ل المثال.
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� ع� نحو 
� حد ذاته عمل�ة ابت�ار�ة، ول�ن ي����

� مؤسسات الب��ة التحت�ة للجودة ��
�ش�ل بناء القدرات ��

� الوحدة 10.10.2). 
ا �� � نظام االبت�ار (�ما ذكرنا سا�ق�

مماثل تع��ز فهم دور مؤسسة الب��ة التحت�ة للجودة ��
ومن السهل ع� مؤسسة الب��ة التحت�ة للجودة أن تركز ع� توف�� خدمات الب��ة التحت�ة للجودة من أجل 
ومتوسطة  منخفضة  الدول  من  العد�د   �

�� رئ�سة  مسألة  هذە  الفعال�ة، ألن  من  �م��د  الفن�ة  األنظمة  تنف�ذ 
التعاون مع القطاع الخاص �ش�ل  � االبت�ار من خالل 

� إغفال الدور الذي �مكن أن تؤد�ه ��
الدخل. وال ي����

، و�التا�� إ�شاء خدمات تتجاوز تقي�م المطا�قة المتعلق ب�نف�ذ اللوائح الفن�ة. �مكن لمشار�ــــع التنم�ة  �
اس��ا��

� �صورة 
� إقامة أوجه التآزر هذە ف�ما يتعلق �االبت�ار، ألنه قد �كون من غ�� المرجح أن تأ��

ا �� ا مف�د� أن تؤدي دور�
طب�ع�ة إ� مؤسسة الب��ة التحت�ة للجودة.

جد�دة  فن�ة  لجنة  إ�شاء   �
�� المضمون  من  ا  م��د� المواصفات  ع�  واعتمادە  االبت�ار  أهم�ة  أعط�ت  لقد 

تحد�د  وتم  االبت�ار.  إدارة   ،279 للتقي�س  الدول�ة  �المنظمة  الفن�ة  اللجنة  للتقي�س:  الدول�ة  للمنظمة  تا�عة 
المصطلحات واألدوات والطرق والتفاعل  �أنه "تقي�س   279 للتقي�س  الدول�ة  �المنظمة  الفن�ة  نطاق للجنة 
الفن�ة �صدد وضع سبع  اللجنة  العمل، �انت  � وقت كتا�ة هذا 

6 و�� االبت�ار."   � لتمك�� المعن�ة  � األطراف  ب��
مواصفات دول�ة:

"األساس�ات والمفردات"• 
"نظام إدارة االبت�ار - اإلرشادات التوجيه�ة"• 
"التقي�م - اإلرشادات التوجيه�ة"• 
� مجال االبت�ارات - اإلرشادات التوجيه�ة"• 

ا�ة �� "أدوات وطرق ال��
ات�ج�ة"•  "إدارة المعلومات اإلس��
"إدارة حقوق المل��ة الفك��ة"• 
"إدارة األف�ار"• 

� ُينظر فيها ع� نحو جّدي إ� أنظمة  � ال�لدان ال��
ا �� ا مف�د� قد �كون اعتماد هذە المواصفات الدول�ة نهج�

االبت�ار بوصفها آل�ة تنم��ة. 

حل مش�لة تضارب المصالح 10.11

� �عاد تصم�م الب��ة التحت�ة للجودة، وخاصة  � ب�نهما تضارب، فال �ّد ح�� � مرت�ط�� � مجال��
� النظر ��

ي����
� ع� جهة �شغ�ل معينة  � ع� ال�شغ�ل ح�ث يتع�� � �عض القائم�� نظام اللوائح الفن�ة، أن تظهر التضار�ات ب��
ا من نموذج أعمالها لسنوات. و�مكن لهذە الصالح�ات أن تضمن  � �انت جزء� أن تتخ� عن "الصالح�ات" ال��
�ع�ة أ��� مقارنة �الدخل من أداء القائم ع� ال�شغ�ل نفسه، أي دخً�  دخً� �ش�ل أ��� من خالل الرسوم ال���
� معالجته فهو أن �عض خدمات 

� المصالح الذي ي����
�� �

� أو فعاليته. أما التضارب الثا�� مستقً� عن أدائه الف��
� أن تقدمها نفس المنظمة.

الب��ة التحت�ة للجودة ال �مكن أو ال ي����

أوجه تضارب المصالح المتعلقة �خدمات الب��ة التحت�ة للجودة 10.11.1

� األسس الثالثة للب��ة  ا ب�� � االقتصادات ذات الدخل المرتفع، يتم الفصل مؤسس��
ع� الصع�د الدو�� و��

الدول�ة  المنظمات  من  العد�د  تضع  الواقع،   �
و�� واالعتماد.  ولوج�ا  والم�� المواصفات  للجودة، و��  التحت�ة 

التجارة  منظمة  �اتفاق�ة  المتعلقة  الثالث  الرئ�سة  المنظمات  إن   . الدو�� الصع�د  ع�  ها  وت��� المواصفات 
الدو�� لالتصاالت. والجهات  ، واآليزو، واالتحاد  التجارة، �� آي إي �� أمام  الفن�ة  الحواجز  العالم�ة �شأن 
� اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن التداب�� الصح�ة والصحة الن�ات�ة (اتفاق�ة تداب�� 

الثالث المشار إليها ��
، والمنظمة العالم�ة لصحة الحيوان، واتفاق�ة وقا�ة الن�اتات  �

الصحة والصحة الن�ات�ة) �� جهة الدستور الغذا��
� مجال المقاي�س، لدينا المكتب الدو�� لألوزان والمقاي�س والمنظمة الدول�ة للمقاي�س القانون�ة، 

الدول�ة. و��
. ات ومنتدى االعتماد الدو�� � مجال االعتماد هناك المنظمة الدول�ة العتماد المخت��

و��
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قيود  �س�ب  ا  دائم� ال�امل  الفصل  �مكن  ال  والمتوسط،  المنخفض  الدخل  ذات  ة  الصغ�� االقتصادات   �
��

� المصالح، فتتمثل 
� �مكن الجمع ب�نها دون إحداث تضارب �� الموارد، و�صبح السؤال هو: ما الخدمات ال��

� الم�ان الذي تكون ف�ه خدمات تقي�م المطا�قة مناس�ة. والقاعدة األساس�ة �� وجوب 
المسألة الرئ�سة ��

� العد�د من ال�لدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، 
� خدمات تقي�م المطا�قة واالعتماد. و�� الفصل �دقة ب��

ا خدمات تقي�م المطا�قة، �ل وخدمات المعايرة. تقدم الجهات الوطن�ة للمواصفات أ�ض�
كة: � �عض األمثلة للخدمات المش��

�مكن تجنب تضارب المصالح ��

�طة أال تقدم المنظمة خدمات تقي�م •  � التقي�س واالعتماد، �� � المصالح إذا ما تم الجمع ب��
ال يوجد تضارب ��

ا. ومن األمثلة النموذج�ة  المطا�قة وأن يتم إث�ات ح�اد جهة االعتماد الوطن�ة، �الرغم أن ذلك ل�س شائع�
ص�ة للتقي�س. �ا للمواصفات والمنظمة الق�� � ع� ذلك مجلس المواصفات ال�ندي ومال��

� المختص. وهذا •  ولوج�ا الوط�� ال يوجد تضارب مصالح إذا �انت جهة المواصفات الوطن�ة �� معهد الم��
� العد�د من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

هو  الحال ��
ها وتقد�م خدمات •  � المصالح إذا قامت جهة المواصفات الوطن�ة بوضع المواصفات و���

وال يوجد تضارب ��
اعتماد  ا جهة  أ�ض� الوطن�ة  المواصفات  تكون جهة  قد ال  الحالة،  � هذە 

أساسها. و�� المطا�قة ع�  تقي�م 
� غالب�ة جهات المواصفات 

� المصالح. وهذا هو الحال ��
ا �� ا واضح� وطن�ة؛ وهذا من شأنه أن �كون تضار��

ا غ�� مقبول، و�ن  ، ُ�عد هذا التأو�ل أمر� � � االتحاد األورو��
� الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. و��

الوطن�ة ��
� المصالح.

ا �� ا أساس�� � �دً� من كون ذلك تضار�� �ان ألس�اب تتعلق �طرق نظام اللوائح الفن�ة لالتحاد األورو��
المعاهد •  وتقدم  المعايرة،  خدمات  اعتماد  �جب  ألنه  مستقر  غ��  م��ــــج  إ�  واالعتماد  ولوج�ا  الم�� يؤدي 

� الدول منخفضة ومتوسطة الدخل خدمات المعايرة �اإلضافة إ� مسؤول�اتها للحفاظ 
الوطن�ة للمقاي�س ��

ولوج�ا الوطن�ة. ع� مواصفات الم��
تقدم خدمات  أن  الوطن�ة  المواصفات  � لجهة 

ي���� إذا �ان  ما  ا  أ�ض� أن تحدد  �مكن  تجار�ة  هناك مسائل 
ة للسوق  تقي�م المطا�قة، ول�ن األمر يتعلق �جودة الخدمات والقدرة ع� التك�ف للتعامل مع الظروف المتغ��
� السوق وما شا�ه ذلك. وتتوقف هذە القرارات ع� مستوى نضج سوق تقي�م المطا�قة، ول�س 

والمنافسة ��
ع� تضارب المصالح المتأصل.

تضارب المصالح المتعلق �اللوائح الفن�ة 10.11.2

لفت جهات المواصفات الوطن�ة ب�نف�ذ المواصفات اإللزام�ة أو النظام�ة (أي اللوائح 
�
� العد�د من الدول، �

��
� ذلك الوقت. ولقد وضعت جهة المواصفات الوطن�ة المواصفة، وأعلن الوز�ر أن 

الفن�ة)، و�ان هذا مقبوً� ��
تها وصدقت عليها ق�ل  هذە المواصفة إلزام�ة، وعاي�ت جهة المواصفات الوطن�ة المنتجات المعتمدة واخت��
�س��قها. و�ان لهذا النهج �عض المزا�ا، منها ع� س��ل المثال إم�ان�ة استخدام الموارد الشح�حة ع� النحو 
، ع� أفضل وجه لحما�ة صحة  � األمثل، و�مكن استخدام جهة المواصفات الوطن�ة، بوصفها مركز التفوق الف��
. وعندما انخفض مستوى التجارة الدول�ة، �ان �ل هذا ع� أحسن وجه. � وسالمة الس�ان وحما�ة المستهل���

 � �اء التجار��� ل�ّن هذا النهج أصبح أقّل قبوً� �كث�� مع ز�ادة تدفقات التجارة الدول�ة. وُ�نظر إل�ه من ال��
� السوق 

ا لعمل�ة منح الشهادات ق�ل الط�ح �� ا أمام التجارة نظر� ا تقن�� ورّي، أو حاجز� ا غ�� �� ا تجار�� بوصفه تقي�د�
ا ما  � � �لد الم�شأ كث��

جرى ��
ُ
� ت � تج��ــها إحدى المنظمات ــ أي أن االخت�ارات ومنح الشهادات للمنتجات ال�� ال��

�جب تكرارها. وعالوة ع� ذلك، فإن هذا العمل الذي تقوم �ه جهة المواصفات الوطن�ة �مول �دفع رسوم من 
�عات. وقد أصبح الدخل من هذا المصدر هو الجزء األ���  جانب الموردين، و�� رسوم تحدد �موجب ال���
من دخل جهة المواصفات الوطن�ة، وهو وضع أ�دته الحكومة، ألنه خفف الضغط الما�� ع� تم��ل الدولة.

ا ح��صة ع� إجراء  � حرص جهة المواصفات الوطن�ة ع� جمع الرسوم ولم تكن دائم�
غ�� أن الناتج تمثل ��

الموردون  �دفع  ح�ث  الفاسدة،  للممارسات  فرصة  النظام  �ع��  ا،  ثان�� الشهادات.  ومنح  واالخت�ار  المعاينة 
� دون الحاجة إ� التعامل مع التفت�ش واالخت�ار ومنح الشهادات الفعل�ة. �ع�ارة  الرسوم للتخلص من المف�ش��

أخرى، منحت جهة المواصفات الوطن�ة رخصة الحصول ع� ر�ــــع.
ة. ومن  ا من الدول التجار�ة ال�ب�� � المصالح من جانب عدد قل�ل جد�

ُ�عد هذا النظام اآلن �مثا�ة تضارب ��
� تمارس هذا النظام لتنف�ذ نظام لوائح  ا�د ع� ال�لدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ال�� � ثم ، فإّن الضغوط ت��
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ة لها تداع�ات  فن�ة أ��� حداثة وأ��� مالءمة للتجارة أثناء المفاوضات �شأن االتفاقات التجار�ة. وهذە مهمة كب��
الوطن�ة  المواصفات  لجهة  التنظ�م�ة  األ�شطة  � فصل 

و����� الخصوص.  وجه  ومال�ة ع�  تنظ�م�ة ضخمة 
� تح��ر تداب�� تقي�م المطا�قة  � سلطة تنظ�م�ة إذا وجدت، أو إ�شاء سلطة تنظ�م�ة جد�دة. و�تع��

ووضعها ��
المواصفات  جهة  تفقد  اإلجراءات،  هذە   �

و�� ا.  تقن�� األ�فاء  الخدمات  مقد��  اخت�ار  للموردين  �حق  �ح�ث 
ا لمقدم  ا مناس�� ا ل�صبح نموذج� ا جذر�� � � عليها تغي�� نموذجها التجاري تغي�� الوطن�ة تم��لها المضمون، و�تع��

. � الخدمات ينافس مقد�� الخدمات اآلخ��ن المعين��
هناك إحجام مفهوم من جهات المواصفات الوطن�ة عن انتهاج هذا المسلك، و�تطلب من الحكومة إرادة 
ا اتخاذ قرارات جد�ة  ف�ما يتعلق بتم��ل السلطة  ات. وع� الحكومة أ�ض� س�اس�ة حازمة لتنف�ذ هذە التغي��

� ع� األرجح لن تقوم �جمع الرسوم من الموردين. التنظ�م�ة، ال��
ات الجذر�ة إ� أنه إذا تم التعامل مع هذە  � نفذت فيها مثل هذە التغي�� �ش�� األدلة الواردة من الدول ال��
ات �ش�ل مناسب، ف�مكن أن تزدهر جهة المواصفات الوطن�ة �صفتها مقدم خدمات تقي�م المطا�قة،  التغي��
�طة أال تجري السلطة التنظ�م�ة تقي�مات المطا�قة وأن تقدم جهة المواصفات الوطن�ة خدمات ج�دة. وقد  ��

� 10.2.2 و 10.2.4. � القسم��
� وقت سابق ��

نوقشت س�ل إعادة تصم�م األنماط ��

� المواصفات اإللزام�ة وأنظمة سالمة الغذاء 10.11.3 التعارض ب��

ا من ال�لدان  � عدد قل�ل جد�
�سبق جهات المواصفات الوطن�ة سلطات سالمة األغذ�ة �سنوات عد�دة ��

المنخفضة والمتوسطة الدخل. لذا �ان من الطب��� إ� حد كب�� أن تنفذ هذە الدول سالمة الغذاء من خالل 
� القسم 10.11.2). ومع نمو هذە الدول، أص�حت 

ا �� آل�ة المواصفات اإللزام�ة أو اإلج�ار�ة (�ما ناقشنا سلف�
ة معن�ة �سالمة األغذ�ة. ا، وتم إ�شاء سلطات كث�� ورة إل�شاء سلطة لسالمة األغذ�ة أ��� إلحاح� ال��

ا واضحة  � نظام المواصفات اإللزام�ة السابق ونظام سالمة األغذ�ة لم تكن دائم� من المؤسف أن العالقة ب��
ا ألن جهة المواصفات الوطن�ة وجهة  ة انتقال�ة. وأصبح الوضع أ��� تعق�د� المعالم، أو لم يتم االتفاق ع� ف��
سالمة األغذ�ة مسؤولتان تجاە مختلف الوزارات التنف�ذ�ة، مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة. وعالوة 
 � � متداخل�� �ع�� � م�سقة لضمان وصف واضح للروا�ط، مما أسفر عن ��� �عات النظام�� ع� ذلك، لم تكن ���
الحالة �س�ب وضع ضوا�ط  المنتجات. وتفاقمت هذە  �مراق�ة نفس   � � مختلفت�� تنظ�ميت��  � ��لفان سلطت��
� األسواق. و�انت الن��جة أن الموردين 

مماثلة لنظام سالمة األغذ�ة، مثل منح الشهادات للمنتج ق�ل طرحه ��
� كث�� من األح�ان؛ 

الفن�ة �� المتطل�ات  التنظ�م�ة، مع اختالف  اللوائح  � من  اضطروا إ� االمتثال لمجموعت��
� من شهادات التصديق ع� المنتجات؛ وشهدوا  � من الرسوم مقا�ل مجموعت�� واضطروا إ� دفع مجموعت��

� ت�ال�ف معامالتهم، و�� ال��ادة غ�� المألوفة ب�س�ة 20 �المائة.
ة �� ز�ادة كب��

قد طل�ت �عض الحكومات أن تقوم السلطتان الرقاب�تان ب�س��ة أوجه التداخل، ول�ّن ذلك عادة ما يؤول 
إ� الفشل. واألس�اب متعددة: ذلك أن جهة المواصفات الوطن�ة تخ� الم��د من الدخل جراء المواصفات 
ات جهة المواصفات ألنها  � استخدام مخت��

اإللزام�ة للمنتجات الغذائ�ة؛ وال ترغب سلطة سالمة األغذ�ة ��
� الق�ام �ذلك، ألنه �س�نفد 

دد الجميع �� �عات �ليهما، و��� � تنقيح ��� اتها الخاصة بها؛ و�تع�� تقوم ب��شاء مخت��
ال�ث�� من الوقت والجهود؛ وما إ� ذلك.

� توفر  و�عد الس��ل الوح�د لحل هذا المأزق هو أن تتو� الحكومة زمام الم�ادرة أوً� بوضع الس�اسة ال��
�عات الالزمة و�صدارها، و�عد ذلك  � تنف�ذە، ثم وضع ال���

ا �شأن النظام العام الذي ترغب �� ا واضح� توجيه�
� برنامج ضخم إلعادة التصم�م.

ع �� � ع� جميع الوزارات ذات الصلة والجهات التا�عة لها أن ��� يتع��
� هذا الصدد، ول�ّن هذە المشار�ــــع �جب أن تقدر الحاجة 

ا �� � ا كب��
�
�مكن للمشار�ــــع التنم��ة أن تحدث فرق

ا.  ا ما تتما�� مع رغ�ات الوزارة المستف�دة، دون النظر إ� الوزارات األخرى المعن�ة أ�ض� � . وكث�� إ� ات�اع نهج ���
المواصفات  إ� تصلب مواقف �ل من جهة  يؤدي  مما  الحالة،  تفاقم  إ�  تؤدي دون قصد  المشار�ــــع  وهذە 
الدخل،  الدولة منخفضة ومتوسطة   �

الوطن�ة وسلطة سالمة األغذ�ة ع� حساب نظم السالمة والصحة ��
� ع� المنافسة.  عن انخفاض قدرة الموردين المحلي��

ً
فض�
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� �شان أنظمة سالمة الغذاء (مثل، 
�أخذ �ل من التفك�� المعا� ومواصفات جهة الدستور الغذا��

 � � ع��
�GL 2013-82 "م�ادئ أنظمة الرقا�ة ع� الغذاء الوطن�ة وتوجيهاتها") �� �

جهة الدستور الغذا��
الحقل  من  أو  الشوكة"  إ�  الحقل  من   " نهج   - �صورة �ل�ة  العالم�ة  الق�مة  سلسلة  مراق�ة  االعت�ار 
المنتجات  شهادات  إصدار  لمنهج�ات  مراعاة  هناك  �عد  ولم  األ�ل.  إ�  الحقل  من  أو   � المائدة  إ� 
� آيزو�آي إي �� 17067 ("تقي�م المطا�قة - أساس�ات إصدار شهادات 

القائمة ع� النظم المحددة ��
 �

المنتجات والم�ادئ التوجيه�ة لمخططات إصدار شهادات المنتجات") بوصفها �اف�ة ألنها تتعامل ��
ا وأثناء نقل المنتج  � المصنع. وال ُينظر إ� ما �حدث م�دان��

� وط��قة إنتاجه ��
الغالب مع المنتج النها��

�عد مغادرته م�شأة المعالجة، ع� س��ل المثال. و�رد وصف لعنا� النظام الحد�ث لسالمة األغذ�ة 
الب��ة  إصالح  أهم�ة   :2 الوحدة   �

�� الوطن�ة  المواصفات  التفت�ش وجهة  ات وجهات  �المخت�� وصلته 
التحت�ة للجودة  وتقي�م الطلب، القسم 2.2.3.

� نظام حد�ث لسالمة الغذاء، 
اك الوزارات الثالث �� و�عد أفضل نهج للتعامل مع هذا التعارض هو إ��

� التعاون ووضع نهج جد�د للدولة. 
و�� الوزارات المسؤولة عن الزراعة والصحة والتجارة والصناعة، ��

أمام  الفن�ة  الحواجز  العالم�ة �شأن  التجارة  اتفاق�ة منظمة  االعت�ار   � �ع�� �أخذ  أن  النهج  لهذا   �
و�����

التجارة، واتفاق�ة تداب�� الصحة والصحة الن�ات�ة، وممارسة التقي�س الج�دة (الوحدة 3: المواصفات، 
� "م�ادئ أنظمة الرقا�ة ع� الغذاء الوطن�ة وتوجيهاتها" 

القسم 3.4)، ومواصفات جهة الدستور الغذا��
� أن 

�GL 82-2013) و�جب اعتمادها ع� نهج "من الحقل إ� األ�ل." و����� �
(جهة الدستور الغذا��

مراق�ة  �جعل  وأن  المطا�قة،  تقي�م  �حرر  وأن  المعن�ة،  الجهات  مختلف  مسؤول�ات  بوض�ح  �حدد 
هذا  � وضع 

و����� المخاطر.  تقي�مات  ذلك   �
�� �ما  الج�دة،  الدول�ة  الممارسات  إ�  مس�ندة  األسواق 

� ص�غته النهائ�ة بوصفه س�اسة حكوم�ة معتمدة لتنف�ذها ع� األقل من جانب مجلس الوزراء 
النهج ��

لضمان الدعم الثا�ت من جميع الوزارات المعن�ة.
و�صدار  تنقيح  أو  بوضع  ت�دأ  خطة  أي  المدى،  �ع�دة  نتائجها  وتكون  للتنف�ذ  خطة  وضع   � يتع��
اإلجراءات  من  والعد�د  الماهرة،  العاملة  القوى  وتدر�ب  المنظمة،  ه��لة  و�عادة  الالزمة،  �عات  ال���
ا غ�� محدود من الحكومة ��ل ألنه  ا س�اس�� األخرى. وهذە مهمة ضخمة تتطلب ق�ادة واضحة ودعم�
و��شاء   � الموظف�� ونقل  الراسخة  األنظمة  بتفك�ك  يتعلق  ف�ما  ومؤلمة  قرارات صع�ة  اتخاذ   � س�تع��

ه�ا�ل جد�دة و�براز دور االعتماد وتط��ر نماذج التم��ل المناس�ة للنظام ��ل.
ا للغا�ة �ال�س�ة للتنم�ة االجتماع�ة - االقتصاد�ة للدولة،  س�كون أثر عمل�ة إعادة تصم�م ذلك إ�جاب��
 � � والعامل�� � الوقت نفسه قدرة المنتج��

ود الدولة بنظام قا�ل للتطبيق لسالمة األغذ�ة وس�عزز �� � إذ س��
� األغذ�ة ع� المنافسة. �صناعة تجه��
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الملحوظات

ا مثل المواصفات الوطن�ة، والمعايرة، وتقار�ر االخت�ار، وتقار�ر منح الشهادات، وشهادات االعتماد. . 1 توفر "منظمات"  النظام االقتصادي للب��ة التحت�ة للجودة أمور�
�ستخدم مصطلح "الخدمات" �مصطلح جما�� لإلشارة إ� تلك المخرجات الخاصة �منظمات الب�نة التحت�ة للجودة.

�ة وال تخلق . 2 � تهدف اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة إ� ضمان أن اللوائح الفن�ة والمواصفات و�جراءات تقي�م المطا�قة غ�� تمي��
وعة، مثل حما�ة صحة  � تنف�ذ تداب�� لتحقيق أهداف الس�اسات الم��

� الوقت نفسه، تقر �حق أعضاء منظمة التجارة العالم�ة ��
ور�ة أمام التجارة. و�� عق�ات غ�� ��

هم بناء ع� المواصفات الدول�ة كوس�لة لت�س�� التجارة.  اإل�سان وسالمته أو حما�ة الب�ئة. و�شجع اتفاق�ة الحواجز الفن�ة أمام التجارة األعضاء �قوة ع� إرساء تداب��
ا من خالل أح�ام الشفاف�ة الواردة بها إ� إ�جاد ب�ئة تجار�ة قا�لة للت�بؤ بها (انظر الوحدة 7: اللوائح الفن�ة، القسم 7.1). وتهدف أ�ض�

� بها من مختلف الفئات، ودراستها، مثل ال��ائن، . 3 تحد�د أصحاب المصلحة هو أسلوب تقوم �ه المنظمة ح�ث تقوم بوضع قوائم لجميع أصحاب المصلحة الخاص��
، ووسائط اإلعالم وما إ� ذلك. � والجهات المؤثرة، والسلطات، ومنظمات المستهل���

� للمنظمة الدول�ة للتقي�س: . 4
و�� انظر جهات وضع المواصفات ع� الموقع اإلل���

.https:��www.iso.org/who-develops-standards.html
ات االخت�ار والمعايرة وجهات . 5 � تقدمها تلك الجهة. و�مكن أن �شمل ذلك اعتماد جهات التفت�ش ومخت�� اف �جهة االعتماد �خدمات االعتماد المحددة ال�� يرت�ط االع��

ها. �مكن الحصول ع� التفاص�ل من منتدى االعتماد الدو��  � تقدم الشهادات لألشخاص وال�ث�� غ�� منح الشهادات الخاصة بنظام المنتجات واإلدارة والجهات ال��
.h�ps:��www.iaf.nu� و h�ps:��ilac.org� ، ون�ة: ع� التوا�� ات من المواقع اإلل��� والمنظمة الدول�ة العتماد المخت��

6 .h�ps:��www.iso. :للمنظمة الدول�ة للتقي�س �
و�� للم��د من المعلومات، انظر ”اللجنة الفن�ة �المنظمة الدول�ة للتقي�س 279، إدارة االبت�ار.“ �الموقع اإلل���

.org/commi�ee�4587737.html

� الوحدة 10
المواصفات المشار إليها ��

). 2013. "م�ادئ أنظمة الرقا�ة ع� الغذاء الوطن�ة وتوجيهاته" (CAC/GL 82-2013) "م�ادئ وتوجيهات أنظمة الرقا�ة ع� الغذاء  �
CAC (جهة الدستور الغذا��

، روما. �
الوطن�ة" جهة الدستور الغذا��

 ،9000:2015(E) �� اآليزو (المنظمة الدول�ة للتقي�س). 2015. آيزو 9000: "أنظمة إدارة الجودة - األساس�ات والمفردات." ال�سخة الثان�ة، المرجع رقم آيزو�آي إي
اآليزو، جن�ف.

——. 2015. "آيزو 9001: أنظمة إدارة الجودة - المتطل�ات". ال�سخة الثان�ة، المرجع رقم آيزو�آي إي �� (E)9001:2015، آيزو، جن�ف.

——. 2015. "آيزو 14001: نظم اإلدارة الب�ئ�ة - المتطل�ات واإلرشادات التوجيه�ة المراد ات�اعها". ال�سخة الثالثة، المرجع رقم آيزو (E)14001:2015، اآليزو، جن�ف.
� السلسلة الغذائ�ة." ال�سخة الثان�ة، المرجع رقم آيزو (E)22000:2018، اآليزو، جن�ف.
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مقدمة

� �انت قائمة منذ  � الب��ة التحت�ة للجودة أو إصالح العادات والممارسات ال��
�ش�ل بناء قدرات جد�دة ��

ا  �اء التنم�ة المتاحة للجمهور مصدر� � أفضل األوقات. و�ش�ل تقي�مات مشار�ــــع ��
ا �� عقود من الزمان تحد��

� هذە الوحدة (ك�لرمان وك�لر 
ا للنواتج اإل�جاب�ة والسلب�ة وأس�ابها. وُ�عد ال�ث�� منها مصادر للمناقشات �� مف�د�

.(2014

وع و�دارته 11.1 إعداد الم��

ال�دء �التخط�ط ط��ل المدى لبناء ب��ة تحت�ة للجودة 11.1.1
� عمل�ة التخط�ط للب��ة التحت�ة للجودة ط��لة المدى، متجاوزة 

الرسالة الرئ�سة: إدراج المساعدة الفن�ة ��
المرحلة. وهذا ي�يح للحكومات حشد مساهماتها لضمان تعاقبها مع  وع أحادي  أ�عد من الم�� �ذلك ما هو 
 � ات�ج�ات ط��لة المدى ف�ما ب�� ام والدعم لإلس�� � المدخالت الدول�ة. ومن المهم كذلك الس�� لتحقيق االل��

� ذلك قطاع الصناعة والمنظمات غ�� الحكوم�ة.
، �ما �� � أصحاب المصلحة األساسي��

ام الجهات المانحة  � إن تع��ز المؤسسات الوطن�ة للب��ة التحت�ة للجودة �� مهمة ط��لة المدى تتطلب ال��
اف الدو�� �جهات االعتماد، ع� س��ل المثال، �ستغرق حوا��  ا. فعمل�ة االع�� ا واحد� وع� ع� نطاق يتجاوز م��
� إ�شاء قدرة للق�اس  ء ع� النحو المخطط له، �ما هو الحال ح�� �

ذ �ل �� فِّ
ُ
من خمس إ� سبع سنوات إذا ن

ا الوقت المستغرق لتأس�س جهة مواصفات وطن�ة و�دارتها �فعال�ة. � ت�سم �الدقة المعقولة. وال �ختلف كث��
� إ� أر�عة  � تمتّد من عام�� � ال�� ان�ة المانح�� � � تقودها م�� �اء التط��ر ال�� ة األجل ل�� ول�ّن المنظورات قص��
الزمن�ة  األطر  بتلك  المرت�طة  النموذج�ة  التحد�ات  و�شمل  المشار�ــــع.  نتائج  ع�  ا  سل�� تؤثر  ما  ا  � أعوام كث��

: ة ما ��� القص��

�مكن تحد�د أهداف طموحة أ��� من الالزم �س�ب الحاجة إ� "تحقيق" نتائج ملموسة ��عة.• 

� مختلف •  ، مع وجود فجوات ب�� � � دعم المانح��
� "التوقف واالستمرار" ��

ي�س�ب التخط�ط قص�� األجل ��
المشار�ــــع، يتم خاللها خسارة أجزاء من اإلنجازات األول�ة.

و�� •   ، � المانح��  � ب�� الت�سيق  إ� ضعف  واضحة  دون وجود خطة شاملة  الفن�ة  المساعدة  يؤدي ضعف 
� المشار�ــــع، وز�ادة الموارد عن الحاجة. االزدواج�ة ب��
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� المرحلة 
التحت�ة الوطن�ة �� الب��ة  ا وخاصة عندما تكون مؤسسات  تتضح الحاجة إ� مشاركة أطول أمد�

أن  التج��ة   � وتب�� ومداە.  ا  واحد� ا  أحاد�� تدخل  نطاق  المطلوب  الدعم  بوض�ح،  و�تجاوز،  التنم�ة،  من  األو� 
ا ع� مدى  ا مستمر� ا، �صفة خاصة، يتطلب دعم� تحقيق االستدامة الفن�ة والمال�ة للمؤسسات الم�شأة حديث�
وع� واحٍد الدوَل  ة المحدودة لم�� � �عد الف�� ة أطول. و �ع�� التخط�ط الواضح للدعم المقدم من المانح�� ف��
ا �ذلك، �ساهم خطط 

�
. إلحاق � �كة الرؤ�ة الالزمة لحشد مواردها أو لطلب المساعدة الت�م�ل�ة من المانح�� ال��

� تع��ز مواءمة 
� تتم مشاركتها مع الحكومة واألوساط التنم��ة ع� نطاق واسع �� � ط��لة األجل ال�� المانح��

المساعدات.
� إدراج المشار�ــــع ضمن خطة أطول أجً� لتقد�م المساعدة التدر�ج�ة ع� مدار 

تتمثل الممارسة الج�دة ��
مراحل عد�دة للمشار�ــــع، مشتملة ع� العنا� التال�ة:

ات�ج�ات الخاصة �الحكومة.•  مواءمة التخط�ط مع اإلس��
وع مع مرور الوقت.•  ح ك�ف�ة تحقيق أهداف الم�� تحد�د األهداف ط��لة المدى و��
وع.•  وضع أهداف متوسطة واضحة وواقع�ة ل�ل مرحلة من مراحل تنف�ذ الم��
ا بتحقيق األهداف المتوسطة.•  وط� جعل تم��ل المراحل الالحقة م��
مراحل •  ولتكي�ف  العامة  ات�ج�ة  اإلس�� لتعد�ل  الدور�ة  التقي�مات  من  المستمدة  المدخالت  استخدام 

� الس�اق والمتطل�ات.
ات الناشئة �� المشار�ــــع الالحقة مع التغ��

ة  فضً� عن ذلك، فإن الدعم المقدم من الجهات المانحة ل�س وحدە الذي �مكن أن �عقب الدورات قص��
� الس�اسات 

ات �� ا مع الدورات االنتخاب�ة أو التغ�� ات�ج�ات الجهات المتلق�ة أ�ض� المدى. وتتحول أول��ات و�س��
ات�ج�ات ط��لة  ام والدعم ع� نطاق واسع لإلس�� � � للجهات المانحة أن �س� لتحقيق االل��

العالم�ة، لذا ي����
� ذلك الحكومة وقطاع الصناعة والمنظمات غ�� الحكوم�ة.

، �ما �� � � أصحاب المصلحة الرئ�س�� المدى ف�ما ب��

تحل�ل الطلب والعرض �شان خدمات الجودة لتحد�د األول��ات المناس�ة 11.1.2
وع، يتم الوصول إ� فهم واضح للطلب والعرض ف�ما يتعلق �خدمات  الرسالة الرئ�سة: عند إعداد الم��

وع لتحد�د األول��ات المناس�ة. � س�غطيها الم�� � الدولة أو المنطقة ال��
الب��ة التحت�ة للجودة ��

� تقدم  إن العد�د من المشار�ــــع، إن لم �كن معظمها، تضمن عنا� تهدف إ� "تحد�ث" المؤسسات ال��
خدمات ذات صلة �الجودة (ع� س��ل المثال، التفت�ش واالخت�ار ومنح الشهادات) لخدمة احت�اجات القطاع 
�ات المحل�ة من االمتثال لمواصفات الجودة واللوائح  � ال�� ا ما ُيتوقع من هذا التحد�ث تمك�� � الخاص. وكث��
� أسواق التصدير. ولمنع التكرار 

ا و�� الفن�ة، و�عت�� ذلك �مثا�ة عن� مهم من عنا� قدرتها التنافس�ة محل��
�الجودة  الصلة  ذات  الخدمات  تع��ز  نحو  المانحة  الجهات  من  المقدم  الدعم  توج�ه   � يتع�� واالزدواج�ة، 

. � المطل��ة ول�نها غ�� متاحة أو متاحة للمستخدم��
الذي �عوق الحس   � الوط�� ر�ــــع، والفخر  لها، والحصول ع�  التا�عة  الجهات  أو  الوزارات   � التنافس ب�� إن 
� هذا الصدد، األمر الذي يؤدي إ� 

ل التحد�ات األساس�ة ��
�
ا ما �ش� � السل�م أو الممارسات الج�دة لألعمال، كث��

� مجال الب��ة التحت�ة للجودة:
�عض اآلثار السلب�ة العاد�ة غ�� المرغ��ة من مشار�ــــع التنم�ة ��

� الدولة إ� عدم استغاللهما ع� • 
ا �� اء معدات اخت�ار أو معدات معايرة �اهظة الثمن متوفرة فعل�� قد يؤدي ��

النحو األمثل: (انظر الوحدة 10: ك�ف�ة اإلصالح: التدخالت والمناهج، القسم 10.5.1 و10.6.3). �حدث 
التط��ر  �اء  �ال�س�ة ل�� الشا�لة  نفس  الدولة ع�   �

�� �كة  ال�� المؤسسات  تكن  لم  إذا  ة  ذلك �سهولة كب��
 � لوزارت�� تخضعان  الم�كرو�يولوج�ة  ات  المخت�� من  �ن  مخت�� إ�شاء  تم  إذا  المثال  س��ل  ع�   ، � المختلف��

، ب�نما �مكن أن �كون مخت�� مركزي واحد أ��� من �اٍف. � مختلفت��
�شوە •  و��  أال  الحاجة  عن  الزائدة  القدرات  لتم��ل  فيها  مرغوب  غ��  ن��جة  ذلك  ع�  تب  ي�� قد 

مخت��  تأس�س  خالل  من  الخاص،  �القطاع  األح�ان  من  كث��   �
�� أخرى،  قدرات  واس��عاد  األسواق 

الن�ات�ة. والصحة  الصحة  لتداب��  أو  الفن�ة  لألنظمة  الفعل�ة  االخت�ار  م�شأة  �مثا�ة  �صبح  حكو�� 
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الخدمات •  ل�عض  الثمن  �اهظة  معدات   �
�� ة  اس�ثمارات كب�� وجود  المحدود  المح��  الطلب  ر  ي�� ال  وقد 

ا. و�نطبق  ورة أن تكون جميع الخدمات متاحة محل�� عال�ة التخصص. وع� جانب العرض، ال �لزم �ال��
� ال�لدان المجاورة وأن �كون  من الممكن 

ذلك �صفة خاصة ع� وجود هذە الخدمات �أسعار تنافس�ة ��
والمناهج،  التدخالت  اإلصالح:  10: ك�ف�ة  الوحدة  (انظر  إقل�م�ة  قدرة  تأسست  أو ح�ث  إليها،  الوصول 

القسم 10.6.1).
لذلك، فإن من األمور المحور�ة إلعداد المشار�ــــع إجراء تقي�م متعمق للطلب ع� خدمات الب��ة التحت�ة 
� كث�� من األح�ان، إجراء تقي�م �س�ط 

� الدولة أو اإلقل�م، ول�س، �ما �حدث ��
للجودة والعرض الخاص بها ��

متعمق  تقي�م  إجراء  لطرق  تفص�ل�ة  مناقشة   2 الوحدة  وتوضح  المحتملة.  المستف�دة  المؤسسات  لقدرات 
 �

اء) و����� ا لتعق�د التقي�م، فإن تقي�م الطلب سوف يتطلب موارد مخصصة (التم��ل والخ�� لالحت�اجات. ونظر�
�دء  مرحلة  األقل خالل  ع�  التقي�م  هذا  إجراء   �

في���� ا،  ممكن� ذلك  �كن  لم  و�ذا  �ة.  تحض�� إجراؤە �مرحلة 
وع، و�ن �ان ع� مستوى أقل.  الم��

� تعمل �مرا�ز ر�ح�ة بتط��ر خدمات �مكن أن  ا ما تهتم المؤسسات المستف�دة ال�� � هناك ت�ب�ه آخر، فكث��
� الوقت 

� استدامتها المال�ة، فإنه قد ي�س�ب ��
� قد �سهم �� ك�� تكون األ��� ر�ح�ة. وع� الرغم من أن هذا ال��

� مجاالت أخرى ذات أهم�ة حاسمة �ال�س�ة للقدرة التصدي��ة، ع� س��ل المثال، ول�نها 
� ثغرات ��

نفسه ��
� األسواق �دون  � أن �كون تحف��

ها. و����� � للجهات الفاعلة من القطاع الخاص لتوف��
ل�ست م��حة �ما �ك��

�ش��ــهها ومراعاة ُ�عد "المنفعة العامة" لخدمات معينة أحد الم�ادئ التوجيه�ة ألي تقي�م لالحت�اجات.

11.1.3 �
استخدام المشار�ــــع اإلقل�م�ة �ما ي����

وع. وعند تع��ز نظم الجودة  الرسالة الرئ�سة: استخدام مناهج إقل�م�ة لتصم�م المشار�ــــع مناس�ة لب�ئة الم��
 � � إ�الء االهتمام إ� أن تع��ز مؤسسات الب��ة التحت�ة للجودة ع� الصع�د الوط�� � المشار�ــــع اإلقل�م�ة، يتع��

��
ا �الش�ل األمثل. ال �ف�د االقتصادات األ��� تقدم�

�ش�� الح�مة الحال�ة إ� تفض�ل "المناهج اإلقل�م�ة" كوس�لة لدعم إ�شاء خدمات الب��ة التحت�ة للجودة 
� المحض  ا، ح�ث �كون النهج الوط�� �ط��قة فعالة من ح�ث الت�لفة لمجموعة من االقتصادات األصغر حجم�

ا من ح�ث الت�لفة. �اهظ�
 �

�ك التنم�ة أن �ختار تقد�م المساعدة إ� عدة دول �� ولالستفادة من وفورات الحجم والنطاق، �مكن ل��
� حالة األسواق اإلقل�م�ة 

ا ع� وجه الخصوص �� وع. و�مكن أن �كون ذلك مف�د� � إطار نفس الم��
إقل�م ما ��

� �شارك  كة. وقد �شتمل وفورات الحجم ع� مشاركة الموارد الشح�حة (ع� س��ل المثال، خب�� مع�� المش��
�ة واحدة، ومكتب  � عدة �لدان) أو مشاركة الت�ال�ف العامة للمشار�ــــع (ع� س��ل المثال، إ�فاد �عثة تحض��

��
 � ات ونقل المعرفة ب�� ك لعدة �لدان). و�مكن أن ينطوي اقتصاد النطاق ع� إم�ان�ة ت�ادل الخ�� وع مش�� م��
ة الدول األ���  ا أن تكون قادرة ع� االستفادة من خ�� � ع� الدول المتلق�ة األقل نمو� الدول المستف�دة؛ أي يتع��

ا. تقدم�
 �

� عدم التقل�ل من شأن الصع��ات ��
�ما أن اقتصادات الحجم والنطاق �� أهداف قّ�مة للمشار�ــــع، ي����

: � �جب مراعاتها ما ��� ة. و�شمل التحد�ات ال�� ت�سيق هذە المشار�ــــع ال�ب��

� احت�اجات •  � تصم�مها وتخط�طها من المشار�ــــع الوطن�ة ألنها �جب أن تل��
ا �� المشار�ــــع اإلقل�م�ة أ��� تعق�د�

أ��� من دولة واحدة.
� مصالح الدول، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إ� "المنافسة" ع� تخص�ص الموارد.•  إذا لم يتم التوفيق ب��
ا وقد يتطلب •  . ع� س��ل المثال، قد �صبح السفر أ��� تعق�د� �مكن أن تكون األمور اللوجس��ة التحدي األ���

جمة الشف��ة �ش�ل مستمر،  جمة التح����ة أو ال�� � الدول المستف�دة توف�� خدمات ال�� اختالف اللغة ب��
ات) دون التالعب بها من ِقَ�ل مسؤو�� الجمارك مهمة  � المخت�� وقد �كون نقل العينات (مثل المقارنات ب��

شاقة للغا�ة.
� حاالت • 

ة لجميع الدول المشمولة �صع��ة خاصة �� ي�سم تصم�م المشار�ــــع اإلقل�م�ة ذات األهم�ة ال�ب��
كة. وقد تؤدي  � حالة عدم وجود صناعات رئ�سة مش��

"عدم التماثل" لالقتصادات أو مراحل تنميتها، و��
الحاجة إ� إ�شاء "نموذج واحد صالح لجميع الحاالت" إ� وجود تصم�مات تخط�ط�ة غ�� مرض�ة للجميع.
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� الجنوب 
� منطقة الم�كونج أو جنوب أف��ق�ا ��

ا (ع� س��ل المثال في�نام �� إن وجود "دولة رائدة" أ��� تقدم�
غ��  أم  الرس��  سواء   ، اإلقل��� التعاون  ي��  أن  شأنه  من  الفن�ة،  ة  الخ�� نقل  من خاللها  يتم   � ال��  ،( �

األف����
� مراعاة المسائل الحساسة من الناح�ة الس�اس�ة (مثل خطر اعت�ار الدولة الرائدة  . من ناح�ة أخرى، يتع�� الرس��
لنا أن ننظر إ� دولة رائدة بوصفها دولة مه�منة فحسب؛ فقد �سته��ــها استغالل  للغا�ة). وال �جوز  مه�منة 
� تأسست ع� مستوى إقل��� لصالح الجميع، أثر  الوضع. و�مكن أن �كون للب��ة التحت�ة للجودة المحسنة، ال��
� الدول المشاركة �دً�  ا، وأن يوسع ذلك الفجوة ب�� مف�د �ش�ل غ�� متناسب ع� االقتصاد المه�من واأل��� تقدم�

من تض�يق نطاق هذە الفجوة.
: � المشار�ــــع اإلقل�م�ة ما ���

� ث�ت نجاحها �� �شمل المناهج ال��
اء الموفدة إ� •  � �عثات الخ�� م من خالل ت�سيق المساهمات، مثل الجمع ب��

�
تحقيق وفورات الحجم والتعل

عدد من ال�لدان.
فوائد •  �عض  تحقيق  �مكن  اإلقل�م،   �

�� الوطن�ة  المشار�ــــع  لمختلف  الصلة  ذات  العنا�  ت�سيق  من خالل 
." وفورات الحجم والنطاق مع تفادي مخاطر "النهج التخط���

� مؤسسات الب��ة التحت�ة للجودة •  لقد أدى تع��ز ه�ا�ل التعاون اإلقل��� الرسم�ة وغ�� الرسم�ة القائمة ب��
ا، إ�  � الدول األقل تقدم�

� المشار�ــــع المنفذة ��
ا �� � الدول األ��� تقدم�

ة المتاحة �� � اإلقل�م، واستغالل الخ��
��

� المشار�ــــع الدول�ة واإلقل�م�ة ع� حد سواء ألن هذە الروا�ط عادة ما تظل قائمة �عد إنهاء 
تحقيق م�اسب ��

المشار�ــــع.

وع  الم�� هذا  إطار   �
�� التنموي  الدعم  للجودة  التحت�ة  للب��ة  إقل�م�ة  مؤسسة  فيها  تتل��   � ال�� الحاالت   �

��
(انظر  للجودة.  التحت�ة  الب��ة  لمؤسسات   � وط�� وجود  إ�  الحاجة  إغفال  عدم  ع�  الحرص   �

ي����  ، اإلقل���
الوحدة 10: ك�ف�ة اإلصالح: التدخالت والمناهج، القسم 10.2.2، لالطالع ع� المناقشة التفص�ل�ة عن إعادة 

.( التصم�م المؤس��

العمل من خالل النظ�� المناسب 11.1.4
ة  ة لمشار�ــــع الب��ة التحت�ة للجودة مسؤولة مسؤول�ة م�ا�� � أن تكون المؤسسات النظ��

الرسالة الرئ�سة: ي����
عن المجاالت المشمولة.

� القطاع 
ة �� وع عامل النجاح الحاسم. وقد تكون المؤسسة النظ�� ة المناس�ة للم�� ُ�عد اخت�ار المؤسسة النظ��

� ي�ناولها  ة عن المجاالت ال�� العام أو الخاص، ح�ث أث�تت التج��ة أن التعاون مع منظمة مسؤولة مسؤول�ة م�ا��
: � �لزم النظر فيها أثناء تصم�م المشار�ــــع وتخط�طها ما ��� وع هو التعاون األ��� فعال�ة. و�شمل العنا� ال�� الم��

� أو المنافع الس�اس�ة (ع� س��ل المثال: • 
� التار��� ة أن يتأثر �عوامل مثل التح�� � الخت�ار المؤسسة النظ��

ال ي����
ا وزارة التجارة والصناعة"). �كنا دائم� "�ان ��

� تقع ضمن صالح�ات •  وع تط��ر القدرة التنافس�ة �غ�� مجموعة متنوعة من المجاالت الفن�ة ال�� إذا �ان م��
المصلحة  أصحاب  (نهج  النظراء  من  العد�د  مع  العمل  وري  ال�� من  �كون  فقد  المنظمات،  من  العد�د 

وع. وع "راسخة" للطرف مالك الم�� المتعددين). ومن المهم أن تكون مل��ة الم��
ا بوظ�فة معينة •  � المنافسات المؤسس�ة ح�ث تكون مؤسسة غ�� م�لفة رسم��

� مراعاة عدم االنخراط �� يتع��
وع مع اس��عاد جهات فاعلة رئ�سة أخرى، أو عندما �كون هناك  و�� "الحصول ع�" معظم م�اسب الم��

وع. " لتوج�ه موارد الم�� شعور لدى المؤسسات  مفادە "دور َمن التا��

المسؤول�ات  نقل  عند  وخاصة  جد�دة،  مؤسسات  إ�شاء  عند  للجميع  م��حة  أوضاع  إ�جاد  �ش�ل 
المثال،  س��ل  (ع�  الخصوص  وجه  ع�  المسؤول�ات  نقل  وُ�عد  �الغة.  أهم�ة  أخرى،  إ�  منظمة  من 
للق�اس  مستقلة  ك�انات  و��شاء  اإللزام�ة،  �المواصفات  المرت�طة  التنظ�م�ة  المهام   � ب�� الفصل 
تخدم  وطن�ة  اعتماد  جهة  إل�شاء  الوزارات  عن  االعتماد  مهام  مختلف  وفصل   ، �

والقانو�� العل�� 
دقيق. وتخط�ط  المستوى  رفيع  س�ا��  دعم  إ�  �حتاج  الذي  األمر  هو  ذلك)  إ�  وما  الجميع، 
� تفقد" المسؤول�ة قد ت�افح �ال هوادة من أجل الحفاظ ع� الوضع الراهن، ألن   يرجع ذلك إ� أن المؤسسة "ال��
ا للسلطة، سواء أ�انت حق�ق�ة أم متصورة.

�
ا ع� دخلها السنوي أو �ش�ل فقدان � ا كب�� � التغي�� �مكن أن ُ�حدث تأث��
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طرق التنف�ذ وحو�مة المشار�ــــع و�دارتها 11.1.5
� الحو�مة و�دارتها. و�ش�ل التخط�ط  الرسالة الرئ�سة: تحد�د ه�ا�ل المشار�ــــع والموافقة عليها وتنف�ذ تمك��
� مجال الب��ة التحت�ة 

السل�م للمشار�ــــع ومراقبتها وتقي�مها عوامل نجاح رئ�سة لمشار�ــــع المساعدة التنم��ة ��
�اء متعددين. وتض�ف لجان  � كب�� من خالل العمل مع �� ا ما تعالج قضا�ا ذات تعق�د تق�� للجودة؛ ألنها غال��
� الجهات المانحة ع�  ة. وال �د من وجود آل�ة رسم�ة للت�سيق ب�� توج�ه المشار�ــــع ال�شطة والمتنوعة ق�مة كب��

وع. مستوى الدولة واإلقل�م، ف�ما يتجاوز مستوى الم��
� مجال الب��ة التحت�ة للجودة 

� التجارب وتقي�مات ما �عد المشار�ــــع أن نجاح أو فشل المشار�ــــع التنم��ة �� تب��
ا �حو�مة المشار�ــــع و�دارة العمل�ات. و�شمل ذلك تطبيق األطر السل�مة للتخط�ط والرصد  � ا م�ا�� يرت�ط ارت�اط�
وع ، فإن تعق�د بناء الب��ة التحت�ة  والتقي�م واألطر المنطق�ة. وع� الرغم من أن هذا قد ينطبق ع� أي م��
اإلدارة   � ب�� والفصل  الواضحة  االختصاصات  وُتعد   . أ��� أهم�ة  ذا  عموم�ة  األ���  الم�دأ  هذا  �جعل  للجودة 
� من عنا� الحو�مة الج�دة للمشار�ــــع.  و�نطبق نفس األمر ع�  ات�ج�ة واإلدارة اليوم�ة عن��ن مهم�� اإلس��

� تطابق عنا� المسائلة والمسؤول�ات. سلطات صنع القرار ال��

طرق التنف�ذ
والتنم�ة  االقتصادي  التعاون  (منظمة  المساعدات  فعال�ة  �شأن  �ار�س  إعالن  �موجب  اماتهم  � ال�� مع  ا  تماش��
 � و�ع�� لمشار�عهم.   � الوط�� التنف�ذ  من  معينة  درجة  نحو  ا  تدر�ج�� التنم�ة  �اء  من �� العد�د  يتحول   ،(2005
� أن أموال الجهات المانحة توجه من خالل النظم الوطن�ة للدول المستف�دة، وأّن الحكومات  التنف�ذ الوط��

المستف�دة تتحمل المسؤول�ة "التنف�ذ�ة" النهائ�ة عن تنف�ذ المشار�ــــع.
� مواجهة التحد�ات التال�ة �� ي�س�� ضمان ال�فاءة وخفض ت�ال�ف المعامالت: يتع��

� لتقد�م المساعدات وفعال�ة المساعدات •  امات �التنف�ذ الوط�� � � ال�� � إ�جاد توازن ب��
��من التحدي الرئ�س ��

(أي "اإلدارة من أجل تحقيق النتائج")، وذلك �النظر إ� قدرات االس��عاب المحددة ل�ل دولة ومؤسساتها. 
� مواءمة طرق اإلنجاز مع القدرات المؤسس�ة للنظراء، مع ضمان نقل درجة من المل��ة تكون صح�ة 

و�����
� نفس الوقت.

��
� اتخاذ قرار �شأن طرق التنف�ذ، ي�دو أن أش�ال "التنف�ذ • 

� �كون فيها للو�االت التنم��ة الخ�ار �� � الحاالت ال��
��

ن ذلك �المساءلة المت�ادلة، هو النهج األمثل. و��دو أن التعاقد من  ك" أو "التنف�ذ المختلط"، و�ق�� المش��
من  الم��د  نحو  ا  تدر�ج�� للتحرك  معقولة  وس�لة  ُ�عد  المشار�ــــع  عنا�  ع�   � المحلي�� النظراء  مع  ال�اطن 

ك. � ذلك شأن أش�ال صنع القرار المش��
�اء، شأنه �� التنف�ذ الذي �قودە ال��

�ات الوطن�ة مرهقة وغ�� مستعدة �عد للتأقلم مع تور�د المعدات الفن�ة المتطورة. •  ا ما تكون نظم المش�� غال��
للدول منخفضة  �ال�س�ة  المستوى غ�� سهل  عال�ة  المؤهلة  ة  الخ�� إ�  الوصول  �عت��  وع� نحو مشا�ه، 
ات عال�ة ال�فاءة قد �كون أ�سب ما  ومتوسطة الدخل. ومن ثم، فإن الحصول ع� معدات متطورة وخ��

�قوم �ه النظراء الدوليون.

وع حو�مة الم��
� لممث�� 

� تنم�ة قدرات الب��ة التحت�ة للجودة. و�����
�� � عادًة ما �شارك العد�د من أصحاب المصلحة المختلف��

� �جب  � حو�مة المشار�ــــع ل�سب دعمهم الفعال. و�شمل المنهج�ات ال��
األطراف المعن�ة الرئ�سة أن �شاركوا ��

: النظر إليها ما ���

ول�ن، •  ة.  ق�مة كب�� المصلحة  أصحاب  من  ع��ضة  مجموعات  تمثل  وع  للم�� توجيه�ة  لجنة  تض�ف  قد 
� أال تكون وظائف "مشاركة أصحاب المصلحة" وصنع القرار ع� المستوى 

داخل اللجنة التوجيه�ة، ي����
 � الموقع�� إال من جانب  أن تحدث  �مكن  المشار�ــــع ال  اتفاقات   �

�� ات  التغي�� أن  أي  � مختلطة،  ات��� اإلس��
� ظل عدم 

وع �� � توجيه�ة الم��
� مشاركة العد�د من أصحاب المصلحة �� عليها. وقد يتم تقل�ل التوتر ب��

. � � ومراقب�� طمس سلطة صنع القرار من خالل تقس�م اللجنة التوجيه�ة إ� أعضاء مصوت��
إن عمل�ة صنع القرار (�اإلجماع أو القرار التنف�ذي) ال �د وأن تكون شفافة وواضحة ل�ل أعضاء اللجنة.• 
� إطالع اللجنة التوجيه�ة ع� جميع الب�انات المال�ة • 

� تتعلق ب�نف�ذ األ�شطة، ي���� �اإلضافة إ� الحالة ال��
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ة  المهمة، �ما أن مشاركة الب�انات المال�ة مع النظراء ط��قة ج�دة لبناء القدرات ألنها ت�يح للمؤسسات النظ��
� تخط�ط مشار�عها مستق�ً�.

ة �� ا��ساب الخ��

� وس�لة ج�دة •  � من المشار�ــــع ذات الصلة والممولة من الجهات المانحة بوصفهم مراقب�� اك ممثل�� و�عت�� إ��
. � � المانح�� � الت�سيق غ�� الرس�� ب�� لتحس��

اإلدارة ال�شغ�ل�ة
� مقر 

وع �� " أو إدارة الم�� �
� اإلدارة اليوم�ة ع� "المستوى الم�دا�� � االخت�ار ب�� ، يتع�� ع� المستوى ال�شغ���

وع محدد. وتتوقف هذە القرارات  � النظر فيها لغرض م�� الجهة التنم��ة. ول�ل منهما آثار إ�جاب�ة وسلب�ة يتع��
وع وممارسات الجهة التنم��ة. ولذلك، فإن ح��ة االخت�ار محدودة. عادة ع� الحجم الما�� للم��

� أو إ� النظراء، �لزم تقل�ل مخاطر التنف�ذ إ� أد�� حد 
� حالة تف��ض سلطة صنع القرار إ� المكتب الم�دا��

��
� تطب�قها �استمرار خالل مراحل تنف�ذ المشار�ــــع. و�مكن  � يتع�� من خالل تع��ز نظم الرصد الما�� وال�شغ��� ال��
 � ات�ج�ة ال�� ا، ع� األقل �ال�س�ة للمشار�ــــع ذات األهم�ة اإلس�� الت�ل�ف �مهمة مراق�ة المشار�ــــع المعقدة خارج��
� أن يوافق 

المشار�ــــع، ي���� المختارة له�ا�ل حو�مة و�دارة  ا �انت الطرق  ة. وأ�� تنطوي ع� مخاطر تنف�ذ كب��
وع ق�ل التنف�ذ. �اء الم�� عليها جميع ��

اء استخدام الخ��
اء الذين �مكن أن �كونوا إما � اتخاذ قرار �شأن استخدام الخ�� س�تع��

وع، أو (أ) � مكتب المشار�ــــع المح�� لغالب�ة مدة الم��
�� � مدرج��

� نقاط قوة ونقاط ضعف (الجدول 11.1). (ب) ة ومتقطعة. ول�ل من المنهج�� متواجدين لمدة قص��
ة �مكن أن يتوقف ع� حالة الب��ة  اء لمدة قص�� اء إ� المكتب المح�� أو االستعانة �خ�� إن قرار ضم خ��
� �لزم معالجتها، �ما أن إ�شاء مؤسسة الب��ة التحت�ة للجودة ونقلها من مستوى  التحت�ة للجودة والثغرات ال��
� الوحدة 2: أهم�ة إصالح الب��ة التحت�ة للجودة وتقي�م الطلب، القسم 

� إ� مستوى أسا�� (�ما نوقش ��
�دا��

� وجود 
أو ناضجة �ك�� ب��ة تحت�ة للجودة متقدمة  لتع��ز مؤسسة  ب�نما   ، � اء ملحق�� 2.2.2) قد �ستلزم خ��

ة. ة قص�� اء لف�� الخ��

اء الذين �عملون �ش�ل  � مقا�ل الخ��
�� � اء الملحق�� الجدول 11.1 نقاط القوة ونقاط الضعف للخ��

متقطع

نقاط الضعفنقاط القوةن�ع الخب��
� �حاجة للدعم. • خب�� ملحق

� �كون المتل�� يتواجد دائما �صفة اس�شار�ة ح��
�مقدورهم •  س�كون  و�التا��  أفضل  �ش�ل   � معروف�� �ص�حون  قد 

. توج�ه التنم�ة أو إدارتها أو دفعها ع� أساس يو��
يتصل •  ف�ما  �دقة“  التطورات  ”متا�عة  ع�  �حافظوا  أن  بوسعهم 

ها من التطورات، وأن �عملوا ع� توع�ة  �التطورات الس�اس�ة وغ��
� �شهد  � الدول ال��

ا لذلك ــ وهو أمر مف�د �� ف��ق إدارة المشار�ــــع ت�ع�
تصل  عندما  الس�اسة   �

�� ة  كب�� تحوالت  أو  س�اس�ة  اضطرا�ات 
الحكومات الجد�دة إ� السلطة.

 • �
ي���� �أ�شطة  لالضطالع  استخدامهم“  ”ُ�ساء  قد 

أن �قوم بها موظفو المنظمة المستف�دة، ال س�ما إذا 
� تحقيق مراحل اإلنجاز الرئ�سة. تع��

ألي •  ا  ملحق� ا  � خب�� المستف�دة  المؤسسة  تق�ل  لم  إذا 
� من تخ��ب 

وع س�عا�� س�ب من األس�اب، فإن الم��
صامت أو رفض ��ــــح للتعاون.

وع الت�ال�ف غ�� •  � أن ترا�� النفقات العامة للم�� يتع��
اء. ة إل�شاء ف��ق من الخ�� ال�ب��

اء العاملون  الخ��
ات  ع� ف��

متقطعة

 • �
ة تتمّثل �� � � المؤسسة المستف�دة، له م��

الحاجة الستخدام موظ��
وع. ا �عد نها�ة الم�� أن ذلك س�كون مستدام�

�مكن •  ول�ن  اليوم�ة  األعمال   �
��  “ � س�� �ش�ل  استغاللهم  ”يتم  ال 

وع �س�ند إ�  � تنف�ذ م�� � جهودهم ع� إسداء المشورة. وح�� ترك��
اء إال �عد إنجاز ”المهمة  مراحل إنجاز رئ�سة، لن يتم استخدام الخ��
� �المسؤول�ة ع� 

الداخل�ة“. وهذا ي��د من الضغط ع� العمل و�ل��
المؤسسة  المستف�دة.

�كونون •  ال  وقد  ة  قص�� زمن�ة  ات  لف�� يتواجدون 
� إ� الحصول ع� 

� عندما عندما �س� المتل�� متاح��
إجا�ات �صورة عاجلة �شأن تحد محدد.

أن •  متقطعة  ات  ف�� ع�   � العامل�� اء  الخ�� ع�   � يتع��
المؤسسات   �

موظ�� عمل  أخالق�ات  ع�  �عتمدوا 
المستف�دة إلنجاز المهام.
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� الدول منخفضة ومتوسطة الدخل 11.2
� تواجه مؤسسات الب��ة التحت�ة للجودة ��

التحد�ات ال��

�صفتها  سواء  عقود،  منذ  وطن�ة  مواصفات  جهات  الدخل  ومتوسطة  منخفضة  الدول  من  العد�د  أسست 
�ش�ت هذە المنظمات �منظمات تقدم جميع 

�
ا للموارد المحدودة، أ �ع�ة. ونظر� إدارات حكوم�ة أو جهات ���

 �
ولوج�ا العل�� وتقدم خدمات تقي�م المطا�قة والمعايرة. و�� الخدمات، و�� تضع المواصفات وتهتم �الم��

ا تنف�ذ المواصفات اإللزام�ة.  ا ما ُ�سند إليها أ�ض� � � الدولة. وكث��
ات أخرى �� �عض األح�ان يتم ت�ل�فها بتقي�م مخت��

� التجارة 
و��نما تحاول الدول منخفضة ومتوسطة الدخل الحصول ع� الفائدة القصوى من ال��ادة الهائلة ��

ا�دة �س�ب �عض تضارب المصالح المتأصل. � العالم�ة، يتعرض نموذج الب��ة التحت�ة للجودة هذا لضغوط م��
� هذە المؤسسات ال �ستطيع التعامل مع التقن�ات المتقدمة 

�اإلضافة إ� ذلك ، فإن العد�د من نماذج العمل ��
 �

. و�تمثل التحدي الما�� �� �
ا�� � خدمات الب��ة التحت�ة للجودة، أو أنها أص�حت أقل فعال�ة وكفاءة �س�ب ال��

��
��ة مقا�لها، وأن هذا  � تنف�ذ المواصفات اإللزام�ة، فإن الموردين �دفعون ��

أنه إذا �انت المؤسسة �شارك ��
الدخل مستقل عما إذا �انت تقدم خدمة الئقة، و�ؤدي ذلك إ� وجود اّدعاءات �أنها ُمنحت الوسائل الالزمة 

للحصول ع� ر�ــــع. و�ؤدي هذا السلوك إ� ز�ادة ت�ال�ف المعامالت دون داع �ال�س�ة للموردين.

ت��ات المؤسس�ة 11.2.1 ال��
ت��ات المؤسس�ة إ� تضارب المصالح. الرسالة الرئ�سة: ضمان أال تؤدي ال��

، تهتم المنظمات المستقلة �منافع �ل وظ�فة من وظائف الب��ة التحت�ة للجودة األساس�ة:  ع� المستوى الدو��
 �

الدخل. و�� � معظم االقتصاد�ات مرتفعة 
ولوج�ا واالعتماد. وتنعكس هذە االستقالل�ة �� المواصفات والم��

� كث�� من األح�ان كث�ف االستخدام 
االقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، �مكن أن �كون ذلك ��

� المهرة، �ح�ث ال �مكن إ�شاء منظمات مستقلة ل�ل من هذە  � والموظف��
للموارد من ح�ث التم��ل والم�ا��

 �
� مسألة التضارب المحدد ��

الوظائف. و�التا�� يتم دمج �عض الوظائف. وهذە ل�ست مش�لة طالما تم النظر ��
 �

ا �� ا واضح� المصالح (االعتماد وتقي�م المطا�قة �داخل نفس المنظمة، ع� س��ل المثال، بوصف ذلك تضار��
ط التعامل مع مخاطر ومخاوف الحو�مة واإلدارة ونماذج األعمال ع� النحو المناسب. المصالح) ���

ها 11.2.2 وضع المواصفات و���
� مجال التقي�س: ت�س�ط 

ا للممارسات الحديثة الج�دة �� ها ط�ق� � وضع المواصفات و���
الرسالة الرئ�سة: ي����

ال�شطة  الفعالة للمشار�ــــع، والمشاركة  � من خالل اإلدارة  الوط�� المستوى  الفن�ة ع�  اللجنة  ه�ا�ل وأ�شطة 
� السوق �أ�ع ما 

� اللجان الفن�ة اإلقل�م�ة والدول�ة �ما �حقق مصالح الدولة، وجعل المواصفات متوفرة ��
��

�مكن.

هما،  تخضع عمل�ة وضع مواصفات قائمة ع� اإلجماع ع� المستوى الدو�� من جانب اآليزو وآي إي �� وغ��
ا التفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز الفن�ة أمام التجارة. (اتفاق�ة الحواجز  إ� حد كب�� للتنظ�م ط�ق�
عد جهة المواصفات الدول�ة شاملة و�مكن 

ُ
الفن�ة أمـام التجـارة) وتوجيهات اآليزو�آي إي �� (آيزو 2017). وت

من  أنه  ب�د  ا.  تقدم� األ���  االقتصادات   �
��  � الوط�� الصع�د  ع�  مماثلة  حالة  وتوجد  �سهولة.  إليها  الوصول 

� ال�ث�� من ال�لدان منخفضة ومتوسطة الدخل إذ قد تختلف العمل�ات 
الصعب الحصول ع� صورة �املة ��

ا. � ا كب��
�
اختالف

� �عض جهات المواصفات الوطن�ة 
تتضمن التحد�ات النمط�ة ف�ما يتعلق بوضع المواصفات المج��ة ��

: لل�لدان منخفضة ومتوسطة الدخل ما ���

برنامج العمل السنوي، أو الذي �متد لستة شهور، الذي تؤسسه جهة المواصفات الوطن�ة دون مساهمات • 
� تعتقد جهة المواصفات الوطن�ة �ما  نامج يرتكز ع� األمور ال�� ال�� ُمجد�ة من أصحاب المصلحة، فهذا 
تدعو الحاجة إل�ه. �اإلضافة إ� ذلك، فإنه جامد للغا�ة، و"تتوقف" أ�ة حاجة ناشئة ح�� حلول العام الما�� 

، و�عد ذلك �جد القطاع الخاص س��ً� آخر لتلب�ة احت�اجاته. � � القادم�� � المالي�� القادم أو العام��
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� �عض الحاالت، تكون اللجان الفن�ة محدودة الحجم �موجب قواعد جهة المواصفات الوطن�ة، و�كون • 
��

ا من القطاع العام أ��� من القطاع الخاص الذي قد �كون الطرف المتأثر �ش�ل رئ�س. وهذا  التمث�ل أساس�
ان�ة جهة المواصفات الوطن�ة، عالوة  � الوضع يتفاقم إذا دفع لألعضاء أتعاب عن جلساتهم مما قد يرهق م��
ون فقط للحصول ع� أتعاب  � العمل�ة؛ فهم �ح��

ع� أنه �جذب أعضاء لديهم القل�ل من المساهمات ��
عن الجلسات.

ة، ل�ن مش�الت اللغة تظهر ع� •  �عت�� اعتماد المواصفات الدول�ة أو اإلقل�م�ة منهج�ة مفضلة �درجة كب��
هما من المواصفات الدول�ة متوفرة �الفعل  ة. جدير �الذكر أن اآليزو�آي إي �� وغ�� � أح�ان كث��

السطح ��
� ال�لدان المنخفضة أو المتوسطة الدخل. 

ا �� � ج�د� �ة أو الفر�س�ة، ل�نها قد ال تكون مفهومت�� � �اللغة اإلنجل��
�ة أو  � � �اإلنجل�� � ترجمة المواصفات، وهو أمر يتطلب موارد تفوق صع��ة ترجمة المحتوى الف�� ولذلك يتع��

� المقام األول.
الفر�س�ة إ� لغة قد ال تحتوي ع� المفردات الفن�ة ��

غ�اب �امل، •  هناك  �كن  لم  إذا  محدودة،  الدو��  الصع�د  ع�  الفن�ة  اللجان   �
�� الفاعلة  المشاركة  تكون 

� كث�� منها. و�حدث 
�� � � أو مراقب�� برغم أن جهات المواصفات الوطن�ة قد سجلت بوصفها أعضاء مشارك��

أو  ال�لد منخفض  لدى  الموجود  لإلدراك  ا  نظر� األح�ان  � �عض 
المال�ة، و�� القيود  األساس �س�ب   �

�� ذلك 
ا ما تمتلك  الجانب اآلخر، غال�� . ع�  الدو�� الصع�د  للمشاركة ع�  ة  الخ�� �أنه �فتقد إ�  الدخل  متوسط 
� المائة) من التص��ت ع� مسودات 

ا (عادة ما يتجاوز 95 �� جهات المواصفات الوطن�ة هذە سجً� مثال��
ة التعل�قات العامة وال عند التص��ت،  المواصفات الدول�ة. و�رغم ذلك، ف�� ال تقدم أي تعل�قات أثناء ف��
ا �أنه تص��ت من ن�ع آ�� من خالل وضع عالمات �الم��عات الصح�حة دون النظر ف�ما 

�
وهو ما يث�� شكو�

�صوتون له. 

: تتضمن التحد�ات النمط�ة أمام ال�لدان منخفضة ومتوسطة الدخل ف�ما يتعلق ب��� المواصفات ما ���

ا. تتوفر •  � محض إ� نظام �س�ند إ� تقن�ة المعلومات أو لم ُ�خطط له ج�د�
عدم ا�تمال التحول من نظام ور��

 �
المواصفات الوطن�ة األقدم، و�مكن أن تكون هذە المواصفات �� غالب�ة المواصفات الم�شورة، فقط ��

� أ�ع وقت ممكن.
�سخ ورق�ة، ول�س هناك خطة مط�قة لرقمنتها ��

نت؛ ع� س��ل المثال: ل�س •  ال �مكن الحصول ع� المواصفات الوطن�ة من خالل أنظمة قائمة ع� اإلن��
ب�م�ان الب��ة التحت�ة لتقن�ة المعلومات توف�� هذە الخدمات، أو الدفع من خالل �طاقات االئتمان أو تح��ل 

ا أو �قت� ع� المعامالت داخل ال�لد. ا ل�س ممكن� ون�� األموال إل���

� �سخ ورق�ة تصل إ� �ضع مئات أو آالف. �كون اإلق�ال ع� • 
تتم ط�اعة المواصفات، �مجرد اعتمادها، ��

، وعندما يتم تحد�ث المواصفات أو  � ا، و�عد مرور �ضع سن�� المواصفات غ�� المطل��ة �ش�ل كب�� �طيئ�
تنق�حها، يتم التخلص من معظم هذە ال�سخ مما يهدر موارد ثمينة.

� قد تخفف من حدة الموقف الموضح أعالە، الموافقة ع� النفقات •  ت�تظر أنظمة الط�اعة عند الطلب، ال��
الرأسمال�ة، وهو أمر غ�� وارد ألنه ال ُينظر إل�ه ع� أنه من األول��ات. و�مجرد ت�ب�ت نظام الط�اعة عند 

رقمن �عد.
ُ
الطلب، ال �مكن توف�� المواصفات األقدم بهذە الط��قة، ألنها لم ت

فالملفات توجد •  ا.  تمام� أو غائ�ة  الوطن�ة ضع�فة  للمواصفات  المعتمد   �
النها�� للنص  الوثائق  ُتعت�� مراق�ة 

ع� أجهزة �مبيوتر أمناء اللجان الفن�ة، ول�س هناك أي مركز حفظ له وصول خاضع للرقا�ة  لضمان عدم 
� النص �عد الموافقة عل�ه.

التالعب ��
� تمتد لخمسة أعوام، للمواصفات الم�شورة �ش�ل �امل. �ل إنه عند تطب�قها •  ال تتطابق دورة المراجعة، ال��

� المواصفة نفسها إ� ما إذا �انت قد نّقحت أو أع�د إصدارها دون تغي�� أو 
ا، ل�س هناك ما �ش�� �� جزئ��

تنقيح.
ة ع�  ا ��عة كب�� ا�دة �استمرار، تتطور مناهج التقي�س أ�ض� � �اإلضافة إ� ذلك، مع تطور التقن�ة ��عة م��
� ال�لدان المنخفضة 

ا لجهات المواصفات الوطن�ة �� الصع�د الدو�� مما �غ�� معالم األهداف �طرق تمثل تحد��
ا ح�� �ال�س�ة إ� جهات المواصفات الدول�ة  ات تحد�� والمتوسطة الدخل. وُ�ش�ل الت�بؤ �مسار هذە التغي��
� ال�لدان 

� لجهات المواصفات الوطن�ة ��
، ي���� � ال�لدان ذات الدخل المرتفع. و�التا��

وجهات المواصفات ��
ا لذلك. وعات وفق� �اء التنم�ة أن يراقبوا عن كثب التطورات و�عدلوا الم�� المنخفضة والمتوسطة الدخل و��
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� مؤسسة واحدة: 11.2.3
المقاي�س ��

� من  . �جب توفر الم�شآت، وطاقم الموظف�� � الرسالة الرئ�سة: ترتكز المقاي�س ع� كثافة العن� التكنولو��
ولوج�ا. � مستوى مرتفع من أجل نجاح مؤسسة الم��

� واإل�قاء عليها �� ذوي المهارات، والدعم الف��
 �

� ال�لدان منخفضة ومتوسطة الدخل عادة �س�طرة الدولة ع� األوزان والمقاي�س ��
ولوج�ا �� ت�دأ خدمات الم��

� كث�� من األح�ان مسؤول�ة 
، وهو ال��ان الذي يو�ل إل�ه �عد ذلك �� �

التجارة، من خالل جهة أو إدارة ق�اس قانو��
� تلك 

وضع مواصفات ق�اس وطن�ة والحفاظ عليها. وعندما يتم الحصول ع� المواصفات الوطن�ة، فقد تأ��
المواصفات �شهادات معايرة �مكن أن يرجع مصدرها إ� المواصفات الدول�ة.

ة: � تواجه الحفاظ ع� تلك المواصفات الوطن�ة وتحس�نها مع تطور الصناعة ُتعد كث�� إن التحد�ات ال��

فاألول •  الوطن�ة.  ولوج�ا  الم�� مواصفات  والحفاظ ع�   �
قانو�� ق�اس  �شغ�ل خدمة   � ب�� فارق كب��  هناك 

ولوج�ا  كي�ة النفس�ة لعلماء الم�� . وقد تختلف ال�� وظ�فة تنظ�م�ة، ب�نما ُ�عد األخ�� محاولة علم�ة �درجة أ���
� تكون أقّل أول��ة  ولوج�ا الوط�� . إذ �ش�� األدلة ال�د�ة إ� أّن مواصفات الم�� � � الوظ�فت�� � هات��

�� � المشارك��
� المسؤول�ة عن هذە المواصفات، و�ش�ل الحفاظ عليها 

ولوج�ا القانو�� � تتو� فيها إدارة الم�� � ال�لدان ال��
��

� ممن يركزون �درجة أ��� ع� تطبيق 
� قد �كونون علماء ق�اس قانو�� ا ألن معظم العامل�� معاناة، وذلك نظر�

ات "األقل إثارة لالهتمام". � التجارة مقارنة �قضاء الوقت الستخدام معدات المخت��
ولوج�ا �� ضوا�ط الم��

ا. وتتضمن المش�الت الواجب •  � ا كب�� ولوج�ا الوطن�ة تحد�� ُ�ش�ل الحفاظ ع� حالة المعايرة لمواصفات الم��
� الخارج، فضً� عن الخدمات 

� لدفع ق�مة معايرتها ��
� ال�ا�� حلها �صفة مستمرة الحصول ع� النقد األجن��

� قد 
� و�عادتها دون تدخل �د�� � األجن�� ولوج�ا الوط�� ولوج�ا إ� معهد الم�� اللوجس��ة لجلب معدات الم��

ون�ة عال�ة المستوى،  ا ص�انة م��ان�ك�ة و�ل��� ولوج�ا تلك أ�ض� ي�طل حالة المعايرة. وتتطلب معدات الم��
� كث�� من ال�لدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

و�ل منهما صعب المنال ��
ات، خاصة الضوا�ط الب�ئ�ة، المطل��ة للعمل المتواصل ولدقة مواصفات •  �مثل الحفاظ ع� حالة المخت��

ا ما تتضمن إمدادات الطاقة �درجة أقل مما �عول عليها، و�� اإلمدادات  � ا.  وكث�� ولوج�ا الوطن�ة، تحد�� الم��
� أن إمدادات الطاقة غ��  � النها�ة. وهذا �ع��

ا لمدة ساعات �� � �عض ال�لدان أسبوع��
� �مكن أن تنقطع �� ال��

وعات. ان�ات الم�� � ها، وهو ما �مكن أن يرهق م�� المنقطعة �لزم توف��
 �

ترت�� أن  واآلخر،   � الح��  � ب�� الدخل،  لالقتصادات منخفضة ومتوسطة   �
ي���� التحد�ات،  إ� جانب هذە 

ال�لد. وقد يتطلب  بها للسماح بوجود تطورات فن�ة جد�دة داخل  الخاصة  الوطن�ة  ولوج�ا  الم�� �مواصفات 
� مقارنة �ما �مكن أن تقدمه الب��ة التحت�ة الحال�ة. و�مثل تط��ر تلك  هذا مستوى أع� �كث�� من التطور الف��
ا ما �ستطيع إدارتها  � نادر� ا �ال�س�ة لل�لدان منخفضة أو متوسطة الدخل، ال�� � ا كب�� اإلم�ان�ات الفن�ة العال�ة تحد��
� الوقت نفسه ع� 

� معقول. و�تمّثل التحدي ذو الطب�عة المماثلة، والذي ينطوي �� �مفردها ضمن إطار زم��
اء للتوص�ة �معدات ق�اس متطورة للغا�ة ال �حتاج إليها ال�لد، واألسوأ من  � م�ل �عض الخ��

عواقب مختلفة، ��
هذا أّن ال�لد ال �مكن أن تقوم ب�شغ�لها وص�انتها.

االعتماد 11.2.4
ط  ا مجرد أمر "من المستحسن الحصول عل�ه" ل�نه �� ف �ه دول�� الرسالة الرئ�سة: لم �عد االعتماد المع��
� األسواق الدول�ة. وُ�عد 

�ات المحل�ة �� أسا�� للحصول ع� القبول ف�ما يتعلق ب�تائج تقي�م المطا�قة لل��
ا �أنها ستكون مستقلة  ا، وضمان� ، وتتطلب تم��ً�، وتفان�� � تأس�س خدمة االعتماد هذە رحلة ط��لة ل�ضع سن��

� قد تؤثر ع� جدارتها �الثقة. عن التدخل الس�ا�� غ�� الواجب أو الضغوط المال�ة ال��
ف بها  � �أنها �شغ�ل�ة �ال�امل ومع�� � �ضعة �لدان منخفضة ومتوسطة الدخل جهات اعتماد وطن�ة تتم��

يوجد ��
ا من هذە ال�لدان تمتلك  � . و�ذا ُوجدت جهة واحدة، فستكون حديثة التأس�س. ول�ّن كث�� � ا لعدد من السن�� دول��
ات، ع�  � جهة المواصفات الوطن�ة، المسؤولة عن تقي�م المخت��

� �عض الوزارات، أو ��
آل�ة مشابهة لالعتماد ��

س��ل المثال.
تواجه  قد   � ال�� التحد�ات  �عض  وتتضمن  مهمة شاقة،  �ال�امل  وطن�ة وظ�ف�ة  اعتماد  تأس�س جهة  ُ�عد 

: ال�لدان منخفضة أو متوسطة الدخل ما ���
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� القطاع الخاص واللوائح الفن�ة تأس�س جهة اعتماد • 
� الدول األصغر، قد ال �ستد�� حجُم أعمال االعتماد ��

��
� أن 200-250 منظمة معتمدة �� نقطة التعادل لجهات االعتماد  وطن�ة. ومن منظور االستدامة المال�ة، تب��

الوطن�ة.
ات •  المخت�� تضطر  لم  ما  المنال،  صعب  أعالە  الوارد  الرقم  �عت��  الدخل،  ومتوسطة  منخفضة  ال�لدان   �
��

ا لتقد�م  ا مس�ق� ط� ات علم األمراض، ع� س��ل المثال،  إ� الحصول ع� اعتماد بوصفه �� الطب�ة ومخت��
� هذە الحالة، �جب الس�� للحصول ع� التعاون ال�امل من جانب وزارة الصحة، و�مكن 

هذە الخدمات. و��
ما خارجة عن نطاق س�طرتها (جهة  لمنظمة  إذا �انت س�سمح  ما  � تدور حول  ال�� المناقشات،  أن تصبح 

. ات، مكثفة إ� حد كب�� االعتماد الوطن�ة) ب�جراء تقي�م لهذە المخت��
ا، ف�مكن أن �كون الخ�ار هو جهة اعتماد إقل�م�ة (ع� النحو •  ا مطروح� إذا لم تكن جهة االعتماد الوطن�ة خ�ار�

� هذە الحالة، �لزم وضع تع��ف دقيق 
� الوحدة 5: االعتماد، القسم 5.5). و��

وح �ش�ل أ��� استفاضة �� الم��
. لألسال�ب والصالح�ات الخاصة �مشاركة جهة االعتماد اإلقل�م�ة ف�ما يتعلق �العمل التنظ���

� خمسة إ�  اف دو�� ما ب�� ة منذ تأس�س جهة االعتماد الوطن�ة وح�� �مكنها الحصول ع� اع�� �ستغرق الف��
منتدى  أو  ات،  المخت�� الدول�ة العتماد  المنظمة  ترسل  ذلك، سوف  وق�ل  ذلك.  أ��� من  ور�ما  أعوام،  س�عة 
� لجهة 

ف بها فرق مراجعة األقران لتقي�م جهة االعتماد، و����� ، أو جهات التعاون اإلقل��� المع�� االعتماد الدو��
� لديها؛ و(ب) تضع وتطبق نظام إدارتها وتوث�قها  � وك�ار الُمق�م�� ا أن (أ) تدرب الُمق�م�� االعتماد المؤسسة حديث�
� تعتمد جهات تقي�م  ا لمواصفة اآليزو�آي إي �� 17011 ("تقي�م المطا�قة - متطل�ات جهات االعتماد ال�� وفق�
� كث�� من األح�ان، 

� إجراء التقي�مات وتعتمد �الفعل �ضع منظمات. و��
ات �� المطا�قة")؛ و(ج) تك�سب الخ��

 �� � ا آخر �ال�س�ة إ� جهات االعتماد ال�� اف دو�� تحد�� تمثل قدرتها ع� إظهار استقالليتها للحصول ع� اع��
جزء من ه�ا�ل تنظ�م�ة ��عة التأثر �التدخالت الس�اس�ة والمال�ة.

�ات عن االستفادة من خدماتها ألن شهادة  اف، ستحجم ال�� وح�� تحصل جهة االعتماد الوطن�ة ع� االع��
. وللتغلب ع� "الموقف المستع�� ع� الحل" هذا،  االعتماد ستكون ذات ق�مة محدودة ع� الصع�د الدو��
�الفعل.  ا  دول�� بها  ف  مع�� اعتماد  مع جهة  توأمة"  "اتفاق�ات  ا  المؤسسة حديث� االعتماد  م جهات  ت�� أن  �مكن 
ات الالزمة لمراجعة األقران، ألن  ا ع� ا��ساب الخ�� وسوف �ساعد هذا االتفاق جهة االعتماد المؤسسة حديث�
كة (انظر الوحدة 10: ك�ف�ة اإلصالح: التدخالت والمناهج، القسم  العمالء قد ُتصدر لهم شهادة اعتماد مش��
؛ فال توجد كث��  ا أ��� ل تحّد��

�
�ك التوأمة المناسب قد �ش� 10.5.2، لمناقشة أ��� تفص�ً�). ل�ّن العثور ع� ��

� تحرص ع� هذە االتفاقات ألنها تؤثر ع� كفاءتها ال�شغ�ل�ة. من جهات االعتماد ال��

تقي�م المطا�قة 11.2.5
� أن تكون خدمات تقي�م  ، يتع�� � المعامالت التجار�ة. و�التا��

ا �� الرسالة الرئ�سة: �مثل تقي�م المطا�قة واقع�
 � المطا�قة ذات كفاءة فن�ة وذات صلة �السوق ف�ما يتعلق �الت�لفة وتقد�م الخدمة. وُ�عد التوازن المناسب ب��
مقد�� الخدمات من القطاع العام والخاص ذا أهم�ة قصوى لتقد�م خدمات تقي�م المطا�قة م�سورة الت�لفة، 

ة والمتوسطة دون اإلخالل �آل�ات السوق. ة وقطاع المؤسسات الصغ�� �ات ال�ب�� وذلك ل�ل من ال��
� المعامالت التجار�ة. ومع ذلك، فإن 

ا للتجارة ع� هذا النحو، ول�نه واقع يو�� �� ال �مثل تقي�م المطا�قة حاجز�
ترت��ات تقي�م المطا�قة �مكن أن �كون له آثار مهمة ع� القدرة التنافس�ة والوصول إ� األسواق. وقد تطور 
� الغالب داخل نطاق 

عدد من األنظمة الدول�ة واإلقل�م�ة بهدف تأس�س ش��ات من جهات تقي�م المطا�قة (��
تقد�م  ي�سم  ذلك،  و�رغم  االعتماد ع� كفاءتها.   � والمستخدم�� األعضاء  لجميع  �مكن   � ال�� الخاص)  القطاع 
� ال�لدان منخفضة ومتوسطة الدخل، �أنه غ�� �اٍف، وم�لف، 

� كث�� من األح�ان، ��
خدمات تقي�م المطا�قة ��

وموجه من الحكومة، ومركزي.
وقراط�ة  ا ما ُتعرقل ب�� � الفن�ة، فكث�� الناح�ة  المتعلقة بتقد�م خدمة ذات كفاءة من  التحد�ات  عالوة ع� �ل 
� إطارها. وقد 

� عملهم العمل �� � القطاع العام، الذين يتع��ّ
الخدمة المدن�ة عمل مقّد�� خدمات تقي�م المطا�قة ��

ا  �كون الحل الواضح هو تح��ر ب�ئة تقي�م المطا�قة؛ �مع�� تنف�ذ س�اسات ُتنقل �موجبها هذە الخدمات تدر�ج��
العامة يتمتعون بوضعهم  أنه لم �عد مقدمو الخدمات  ، ع� الرغم من ذلك،  � القطاع الخاص. وهذا �ع�� إ� 
ا ع� التعامل مع معط�ات السوق  � أو المتصور، وقد ال �كون نموذج األعمال الخاص بهم قادر�

االحت�اري الحق���
ة عليها ل��  � ل�س لها س�طرة م�ا�� الجد�دة. �اإلضافة إ� ذلك، قد تحجم الحكومات عن ترك المنظمات ال��

� النطاقات التنظ�م�ة.
تقدم هذە الخدمات ��
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 � � تب�� ا إ� حالة األعمال، ال�� ا اس�ناد� � ب�ئة الس�اسات نقاشات منظمة ج�د�
وسوف يتطلب مثل هذا التغي�� ��

ات والدفع بها، و�غرض  � التغي��
وع �� وفورات الت�لفة من تح��ر خدمات تقي�م المطا�قة، إلقناع الحكومة �ال��

� ال ترى سوى أن دخلها مهدد.  � ال مفر منها من جانب منظمات القطاع العام ال�� الصمود أمام ردود الفعل ال��
� التقل�ل 

ا ل�� تكون هذە المناقشات مثمرة. وال ي���� ا أساس�� ط� وُ�عد الوصول إ� المست��ات الس�اس�ة األع� ��
� مؤسسات القطاع العام ومقد�� الخدمات من القطاع الخاص. من شأن احتماالت تول�د التآزر ب��

ع� الجانب اآلخر، قد تكون منظمات القطاع العام متق�لة لنقل الخدمات إ� القطاع الخاص إذا �ان �مكن 
وقراط�ة الخانقة. إقناعها �مزا�ا إجراء ذلك؛ مزا�ا االبتعاد عن األنظمة الب��

قد تكون جماعة األطراف الثالثة من أصحاب المصلحة المقرر إقناعها �� السلطات التنظ�م�ة المسؤولة 
� لها أن تدرك أن خدمات تقي�م 

عن اللوائح الفن�ة، وسالمة الغذاء، و�جراءات الصحة والصحة الن�ات�ة. و�����
المطا�قة ذات العالقة �السوق ُتعد أ��� فاعل�ة وكفاءة من الناح�ة الفعل�ة ع� المدى الط��ل، وأن الجدارة 

� ضمانها عن ط��ق االعتماد. الفن�ة يتع��

التحد�ات الشاملة 11.2.6
ا من مسؤو�� القطاع العام  ام� � ا وال�� الرسالة الرئ�سة: يتطلب تأس�س ب��ة تحت�ة للجودة ت�سم �الحي��ة فهم�
�عات المتعلقة �الب��ة التحت�ة للجودة، وه�ا�ل حكوم�ة  رف��� المستوى، ووجود نهج شامل للتعامل مع ال���

� مؤسسات الب��ة التحت�ة للجودة.
� المهرة �� ممثلة، واس��قاء العامل��

� تط��ر الب��ة التحت�ة 
ا ما تواجه ال�لدان منخفضة ومتوسطة الدخل تحد�ات لتطبيق ممارسات ج�دة �� � كث��

ا،  مناس�� ا  تدر��� األشخاض  وتدر�ب  للجودة،  تحت�ة  ب��ة  لمؤسسات  التنم�ة  �اء  إ�شاء �� �ختلف  إذ  للجودة. 
ا. � ا كب��

�
وتوف�� معدات �اهظة الثمن، عن ق�ام ال�لد المستف�د �مثل هذە اإلجراءات اختالف

: � أي عمل تنموي ما ���
� الحس�ان ��

� وضعها �� � يتع�� تتضمن التحد�ات الشاملة ال��
ال�لدان •   �

�ع�ة. ف�� ال��� للصكوك  بوجه عام مراجعة جذر�ة  للجودة  التحت�ة  الب��ة  إعادة هندسة  �ستلزم 
�عات  ا. ول�ن �دون مراجعة ال��� ا ط��ً� ومرهق� المنخفضة والمتوسطة الدخل، �عت�� هذا مس� �ستغرق وقت�
الب��ة التحت�ة  �عات جد�دة و�صدارها، لن �كون من الممكن تح��ل  القد�مة أو غ�� ال�اف�ة، أو وضع ���
�ــــع  � مراجعة أي ��� للجودة إ� خدمة دعم ذات فاعل�ة وكفاءة لمصلحة ال�لد �أ�مله. و�وجه عام، يتع��

�ــــع �ان قد صدر منذ أ��� من 10 أعوام. �عود تار�خه إ� ما ق�ل 5 أعوام، و�جب مراجعة أي ���
� س�اق ال�لدان • 

ا ما تكون ذات�ة التم��ل �� ولوج�ا والمواصفات واالعتماد أ�شطة للصالح العام، ونادر� ُ�عد الم��
األجل من  � وط��ل 

ال�ا�� التم��ل  بتقد�م  الحكومة  ام  � ال�� �مثل   ، و�التا�� الدخل.  المتوسطة  أو  المنخفضة 
ورة مطلقة. ان�ة الوطن�ة �� � خالل الم��

� والمهرة. و�ناًء عل�ه، •  � المدر��� �عتمد تقد�م خدمة منظمة الب��ة التحت�ة للجودة �ش�ل كب�� ع� العامل��
ا ما ُ�صاب هؤالء األشخاص المهرة �اإلح�اط من أجور  � ة ع� التدر�ب. وكث�� �اء التط��ر م�الغ كب�� ينفق ��
للقطاع  التا�عة  للجودة  التحت�ة  الب��ة  كون مؤسسات  ي�� فهم  �كفاءاتهم.  ف  تع�� � ال  ال�� المتدن�ة  الخدمة 
� العثور ع�  اف. و�تع�� � تصبح �عد ذلك خال�ة من المهارات الالزمة، �ل قد تفقد االعتماد أو االع�� العام، ال��

� س�اق الخدمة العامة.
� �ش�ل مناسب، ح�� �� وسائل لتع��ض أولئك العامل��

ات�ج�ة تخص •  � صورة مجالس أو جهات، ذات أهم�ة ألّن هناك مسؤول�ات ائتمان�ة و�س��
تعت�� الحو�مة، ��

� االقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، 
ا للعرف والممارسة �� مؤسسات الب��ة التحت�ة للجودة. ووفق�

� من القطاع العام (أي الوزارات)، و�كون القطاع الخاص أقل تمث�ً�. وهذا  يتم تزو�د هذە الجهات �ممثل��
 �

� لها أن تعمل ع� خدمته. و�تمثل التحدي ��
ُي�عد مؤسسة الب��ة التحت�ة للجودة من القطاع ذاته الذي ي����

� األعمال، و�ت�فون 
� المجالس أو الجهات: فهم �جلبون الفطنة ��

� الصناعة للعمل ��
�� � جلب المتخصص��

 �
� ي���� ات�ج�ات ال�� � القطاع الخاص، ولديهم فكرة أفضل إ� حد �ع�د عن اإلس��

بوصفهم و�الء �س��ق ��
لمؤسسات الب��ة التحت�ة للجودة ات�اعها لتقد�م خدمة مناس�ة.

� رفاه�ة ال�لد المنخفض • 
� كث�� من األح�ان، تكون المعرفة المتعلقة �دور وأهم�ة الب��ة التحت�ة للجودة ��

��
� القطاع العام، برغم تطبيق فكرة النظام الذي �ح�� المستهلك من إخفاقات 

والمتوسط الدخل غ�� �اف�ة ��
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التحت�ة  للب��ة  الج�دة  الممارسات  �ش�ل  �ما  تتعلق  معرف�ة  قاعدة  تأس�س   �
�� التحدي  و�تمثل  السوق. 

للجودة ع�� مختلف الوزارات وأجهزتها، ول�س فقط الوزارات المسؤولة عن تطبيق اتفاق�ة الحواجز الفن�ة 
� عن منظمة التجارة العالم�ة . أمام التجارة واتفاق�ة تداب�� الصحة والصحة الن�ات�ة الصادرت��

ات�ج�ة لدعم تط��ر الب��ة التحت�ة للجودة 11.3 مناهج إس��

 " � ات��� . وف�ما يتعلق بهذە المناقشة، ُينظر إ� "النهج اإلس�� �
ات�ج�ة" العد�د من المعا�� �حمل مفهوم "اإلس��

�ك التط��ر لتط��ر الب��ة التحت�ة  � تحدد طب�عة واتجاە دعم �� بوصفه اإلطار الذي يرشد إ� االخت�ارات ال��
� �لد منخفض أو متوسط الدخل.

للجودة ��
�اء التط��ر من إحداث الفارق الذي �مثل أهم�ة �ال�س�ة  �� " � ات��� ن مثل هذا "النهج اإلس��

�
و�جب أن �مك

�كون  قد   " � ات��� اإلس�� "النهج  أن  ذلك،  برغم   ، � �ع�� وهذا   . � المناسب�� المصلحة  أصحاب  من  ل�تلة حاسمة 
وع  �ك التط��ر جمعها للم�� � �ستطيع �� ا إ� الموارد ال�� ا بناًء ع� ال�لد الموض�ع ق�د الدراسة، واس�ناد� مختلف�
. و�صورة واضحة، �حّدد تقي�م الطلب الخاص �الدولة (انظر الوحدة 2: أهم�ة إصالح الب��ة التحت�ة  � المع��
� بتأث�� كب�� ع� 

� له أن �أ��
للجودة وتقي�م الطلب) المتطل�ات الفن�ة ف�ما يتعلق �الب��ة التحت�ة للجودة، و�����

.(2011 � � الحس�ان كذلك (راس��
� وضعها �� ات�ج�ة أخرى يتع�� وع، ل�ن هناك �ضع مسائل إس�� تصم�م الم��

المؤسسات والحو�مة السل�مة من أجل ب��ة تحت�ة للجودة حديثة وفاعلة 11.3.1
ا من أجل العمل الفاعل وال�فء لمؤسسات الب��ة التحت�ة  ور�ة قطع� الرسالة الرئ�سة: ُتعد الحو�مة الج�دة ��
، و�كون لدى أعضاء الجهة أو المجلس  � �قل فيها التدخل الس�ا�� إ� الحد األد�� للجودة؛ هذە الحو�مة ال��

� العام والخاص. الفطنة التجار�ة الالزمة، وتكون ممثلة �ش�ل �امل للقطاع��
� الوحدة 

تعتمد الب��ة التحت�ة الفاعلة ع� م�ادئ الممارسة الج�دة للتقي�س (ع� النحو الموضح �التفص�ل ��
اهة، والموثوق�ة الفن�ة. وتعتمد هذە  � � ذلك الشفاف�ة، وتوافق اآلراء، وال��

3: المواصفات، القسم 3.4)، �ما ��
� أي قدر من االس�ثمار  الم�ادئ ع� عوامل مؤسس�ة �درجة أ��� من العوامل الفن�ة. و�ذا تم تجاهلها، لن ُي���
� ب��ة تحت�ة للجودة ت�سم �الحداثة والفعال�ة. و�عتمد اس��فاء هذە الم�ادئ  � التكنولوج�ا أو تدر�ب العامل��

��
�ش�ل كب�� ع� اله��ل الشامل للب��ة التحت�ة للجودة وحو�مة المؤسسات الفرد�ة.

�عات والحو�مة عال�ة الجودة لمنظمات  � إرساء ال���
ا �� ا ج�د� أحرزت معظم الدول ذات الدخل المرتفع تقدم�

� كث�� من األح�ان 
ة. و�انت ترت��ات التجارة اإلقل�م�ة �� � السنوات األخ��

الب��ة التحت�ة للجودة الخاصة بها ��
� ال�لدان المنخفضة 

� �ستهل تلك التطورات. أما �� � كونها المحر�ات ال�� مشابهة لتلك الخاصة �االتحاد األورو��
ا أ���  � س��ل أن تعتمد نهج�

والمتوسطة الدخل، فتختلف الصورة. ف�عض من هذە ال�لدان قد اعتمدت، أو ��
� أنظمة الحو�مة للحق�ة السوفي��ة أو 

حداثة لحو�مة الب��ة التحت�ة للجودة، ب�نما ال تزال �لدن أخرى عالقة ��
ا. � واحد" سائد�

� ُوضعت منذ عقود، عندما �ان نمط التفك�� "ال�ل �� األنظمة ال��

الخطوة 1:  إعادة ه��لة الب��ة التحت�ة للجودة للتخلص من التدخالت الس�اس�ة وتضارب المصالح

ا ع� ال�لدان منخفضة ومتوسطة الدخل ذات الب��ة التحت�ة للجودة المتجا�سة أو المت�املة  س�كون لزام�
مع المؤسسات الس�اس�ة إعادة ه��لة الب��ة التحت�ة للجودة الخاصة بها، إذ يتطلب التخلص من التدخل 

الس�ا�� وتضارب المصالح توف�� م��د من االستقالل�ة لمؤسسات الب��ة التحت�ة للجودة، وهو الهدف الذي 
� االعتماد ع� احتماالت متعددة عند  يتحقق ع� النحو األمثل من خالل إ�شاء مؤسسات مستقلة. و�تع��

اتخاذ مثل هذە القرارات:
ها من مؤسسات الب��ة التحت�ة للجودة، •  تعمل الممارسة الج�دة ع� جعل جهة االعتماد مستقلة عن غ��

تقي�م  ط عدم توفر خدمات  الوطن�ة، ��� المواصفات  الدول مع جهة  � �عض 
اندماجها �� الرغم من  ع� 
المطا�قة من هذا ال��ان.

� تطبيق اللوائح • 
، وجهات االعتماد، وجهات المواصفات �� ولوج�ا العل�� � عدم  مشاركة جهات الم��

ي����
� أن  � وضع هذە نفسها يتع��

الفن�ة، أو المواصفات اإللزام�ة، أو األ�شطة التنظ�م�ة األخرى، فانخراطها ��
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�قت� ع� الخدمات المتعاقد عليها من جانب السلطة التنظ�م�ة ع� أساس االحت�اجات.
، وأن تتمتع �االستقالل�ة لالستجا�ة •  �جب أن تتحرر منظمات الب��ة التحت�ة للجودة من التدخل الس�ا��

� المنظمات اإلقل�م�ة والدول�ة ذات الصلة.
لطل�ات السوق، وتمث�ل دولتها ��

�جب دراسة تقد�م خدمات تقي�م المطا�قة من جانب جهة المواصفات الوطن�ة، أو خدمات المعايرة من • 
� �دقة. و�ذا استطاعت هذە الجهات أن 

ولوج�ا القانو�� � أو جهة أو إدارة الم�� ولوج�ا الوط�� جانب معهد الم��
ا لقوى السوق، و�انت هناك حو�مة ج�دة بوجه عام لل��انات العامة، فقد ت��� هذە الجهات �الء  تعمل وفق�

ا. و�ذا لم �كن األمر كذلك، فمن األفضل لها أن ُتفصل. حسن�

الخطوة 2: ات�اع م�ادئ الحو�مة الج�دة
المرجع�ة  وط  وال�� ال�شك�ل  �عكس  أن  �جب  ثان�ة.  خطوة  بوصفها  الج�دة  الحو�مة  م�ادئ  تطبيق   � يتع��
المواصفات  عن  المسؤولة  للجودة  التحت�ة  للب��ة  األساس�ة  �المؤسسات  الخاصة  المجالس  أو  للجهات 
� الغالب، وخاصة إذا �انت منظمات تا�عة 

ولوج�ا واالعتماد الحاجة إ� مشاركة أصحاب المصلحة. و�� والم��
 � � من مستوى أد�� بوصفهم ممثل�� وقراطي�� � كث�� من األح�ان من ب��

للقطاع العام، تتألف جهاتها ومجالسها ��
� للقطاع الخاص من جمع�ات األعمال والصناعة. �اإلضافة إ� ذلك، تت�ف  للوزارات، إ� جانب �ضعة ممثل��
المؤسسة ف�ما   �

به��ل حو�مة يوجه و�تح�م �� تنف�ذ�ة منها  ب�دارة  المجالس �ط��قة أش�ه  أو  الجهات  هذە 
ات�جيتها، وتم��لها �ش�ل عام. يتعلق �مصالح كث�� من أصحاب المصلحة بها، وغا�اتها، و�س��

: � �جب التصدي لها ما ��� تتضمن القضا�ا ال��

� �المؤسسة. وقد �كون هؤالء •  �جب أن تع�� عض��ة الجهة أو المجلس عن أصحاب المصلحة األساسي��
المال�ة  االستدامة  و�التا��  الطلب  حد كب��  إ�  الخاص  القطاع  و�حدد  والخاص.  العام   � القطاع�� عادة 
) أو ع�� دفع مقا�ل الخدمات.  ائب (التم��ل الحكو�� للمؤسسة، إما من خالل األموال المخصصة ع�� ال��
 �

� من جانب الوز�ر المختص �� � لهم أن �ش�لوا أغلب�ة الجهة أو المجلس، ح�� و�ن تم التعي��
بناًء عل�ه، ي����

� مجالس إدارة منظمات الب��ة التحت�ة للجودة التا�عة للقطاع الخاص بوض�ح  حالة ال��ان العام. وقد ُتع��
ا للغا�ة: لقد  �  للغا�ة أو كب��

ً
. و�جب أال �كون عدد أعضاء الجهة أو مجلس اإلدارة قل�� � من جانب المساهم��

تهم ومعرفتهم ف�ما يتعلق �المواصفات  ا لخ�� � األعضاء نظر� ث�ت أن 10-16 عدد أعضاء نافع. و�لزم تعي��
وال�س��ق والشؤون المال�ة.

إدراج ضوا�ط •  و�مكن  المؤسسة.  ات�ج�ة  إس�� لتحد�د  الصالح�ة  المجلس  أو  الجهة  لدى  �كون  أن   � يتع��
التصدير،  الصلة، مثل  الحكوم�ة ذات  الس�اسات  ات�ج�ة مع  ومواز�ن �سهولة لضمان مواءمة هذە اإلس��
�كون  أن  المجلس  أو  للجهة   �

ي���� ذلك. �ما  إ�  وما   ، �
الغذا�� واألمن  الغذاء  وسالمة  الصناع�ة،  والتنم�ة 

� أن �كون رئ�س المؤسسة  ة. و�تع�� � الشخص م�ا�� � رئ�س المؤسسة إذا لم �ع��ّ � تعي��
له قوٌل مسم�ٌع ��

التحت�ة  الب��ة  إدارة مؤسسة   �
�� المدرج  التعلم  الحكوم�ة. ومع وضع منح��  اإلدارة   �

�� ات  للتغي�� ا  خاضع�
الفن�ة  القدرات  من  الحد  ع�  المؤسسة  لرئ�س  المتكررة  ات  التغي�� تعمل  الحس�ان،   �

�� �فاعل�ة  للجودة 
والذا�رة المؤسس�ة.

� أن تو�ل إ� الجهة أو المجلس المسؤول�ة االئتمان�ة عن مؤسسة الب��ة التحت�ة للجودة. و�ذا �انت •  يتع��
تا�عة  مؤسسة  و�ذا �انت  المعتمدة.  الحكوم�ة  الس�اسة  إلطار  فستمتثل  العام،  للقطاع  تا�عة  المؤسسة 
�  للمسؤول�ة االئتمان�ة أن 

. و����� � � حددها اجتماع المساهم�� للقطاع الخاص، فستخضع للمتطل�ات ال��
� أن تكون إدارة المؤسسة قادرة  تتضمن الموافقة ع� خطط األعمال السن��ة والموازنات السن��ة. و�تع��
النفقات  ع�  موافقة  ع�  الحصول  إ�  االضطرار  دون  المعتمدة  الموازنة  هذە  نطاق  داخل  العمل  ع� 
� للجهة 

� النها�ة، ي����
� حالة منظمات القطاع العام. و��

العاد�ة من الجهة أو المجلس، أو ح�� من الوزارة ��
� وأن تطلب االمتثال للس�اسات المحاس��ة  � المالي�� � المدقق�� أو المجلس أن يتحمل المسؤول�ة عن تعي��

المقبولة بوجه عام من جانب اإلدارة.
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� يوجهها  11.3.2
� الب��ة التحت�ة للجودة ال��

اك أصحاب المصلحة من القطاع العام والخاص �� إ��
الطلب

التحت�ة  الب��ة  �خدمات  س�تأثرون  الذين  أولئك  خاصة  المصلحة،  أصحاب  اك  إ�� �جب  الرئ�سة:  الرسالة 
� صنع القرارات ذات العالقة �الب��ة التحت�ة للجودة.

للجودة، ��
� تحددها تقي�مات الطلب  تتطلب ترق�ة الب��ة التحت�ة للجودة التصدي للثغرات الفن�ة ومهارات العمال ال��
� ب��ة  السل�مة (انظر الوحدة 2: أهم�ة إصالح الب��ة التحت�ة للجودة وتقي�م الطلب). ل�ن هذا وحدە لن ُي���
تكنوقرا��  ل�س هناك حل  أنه  الدائم، �ما  الدو��  اف  االع�� الحصول ع�  فاعلة وقادرة ع�  للجودة  تحت�ة 
لتط��ر الب��ة التحت�ة للجودة �مرور الوقت �مكنه أن �ستج�ب لالحت�اجات االقتصاد�ة واالجتماع�ة. وُ�عد 
� صنع القرارات الخاصة �الب��ة التحت�ة للجودة وتزو�دهم �قدر 

ة من أصحاب المصلحة �� اك مجموعة كب�� إ��
 � � تحقيق ب��ة تحت�ة للجودة يوجهها الطلب و�� الب��ة التحت�ة ال��

من االستقالل�ة الس�اس�ة الخطوة األو� ��
� أن ت��� مناس�ة لقاعدة عمالئها.

س�كون لها فرصة أفضل ��
� كث�� من األح�ان من مؤسسة الب��ة التحت�ة للجودة تأس�س منتدى �مكن 

تتطلب الممارسات الدول�ة ��
المجلس  أو  الجهة  أو  للحكومة  والتوص�ات  المساهمات  تقد�م   � المعني�� واألطراف  المصلحة  ف�ه ألصحاب 
ا من منظمات  � أو أفراد� لدراستها ف�ما يتعلق �خدمات المؤسسة وعمل�اتها. وقد يتضمن أعضاء المنتدى ممثل��
� أال �كون 

. و����� � �ن، ومنظمات المستهل��� ، والسلطات، والمش�� صناع�ة، ومستوردين، والوسط األ�اد���
� لها أن تزود ه�ا�ل الحو�مة 

لهذا المنتدى أ�ة سلطة حو�مة ع� مؤسسة الب��ة التحت�ة للجودة، ول�ن ي����
�المشورة المناس�ة �شأن الس�اسات والممارسات.

ت�سيق منظمات الب��ة التحت�ة للجودة 11.3.3
الرسالة الرئ�سة: ت�سم الب��ة التحت�ة للجودة �أنها معقدة، وتحتاج مؤسساتها إ� منهج شامل وت�سيق لضمان 
 �

� المسؤول�ات. و�تطلب ذلك ب�ئة س�اسات واضحة �مكن لها أن تعمل ��
عدم وجود ثغرات أو تداخالت ��

� الب��ة التحت�ة للجودة و��ئة اللوائح  ف ع� العالقات ب�� نطاقها، فضً� عن وجود مكتب ت�سيق شامل ���
الفن�ة.

ال�لدان منخفضة ومتوسطة   �
الب��ة التحت�ة للجودة عامً� آخر ال�د من معالجته، خاصة �� �عت�� ت�سيق 

الدخل، ح�ث ال يزال طلب السوق غ�� متطور، وضغط المستهلك أضعف من أن يوضح احت�اجات السلوك 
الس��  لضمان  للجودة  التحت�ة  الب��ة  لتط��ر  الم�كرة  المراحل  خالل  ا  مهم� ا  أمر� الت�سيق  وُ�عد  االقتصادي. 
الثغرات  التحت�ة للجودة، و�ال ست�شأ  الب��ة  لتحقيق هدف شامل. �ما أن هذا ي�سم �األهم�ة �مجرد تط��ر 
، وهو ما ي�تج عنه  � النطاق التنظ���

� المسؤول�ات الفعل�ة والمتصورة للمؤسسات، خاصة �� والتداخالت ب��
ور�ة للمعامالت �ال�س�ة للموردين. ت�ال�ف غ�� ��

أو مواصفات  الفن�ة،  اللوائح  ينظمها، وذلك من خالل  الذي  ُتنظم ومن   � ال�� المجاالت  ما   � القوان�� تحدد 
الفن�ة،  اللوائح  إعداد  التنظ�م�ة ع�  السلطات  تعكف  و�دورها،  الن�ات�ة.  والصحة  الصحة  تداب��  أو  الغذاء، 
جانب  من  والم�شورة  المطورة  المواصفات  �استخدام  الن�ات�ة  والصحة  الصحة  وتداب��  الغذاء،  ومواصفات 
جهة المواصفات. ومن أجل تطب�قها، ف�� تتطلب المعاينة، واالخت�ار، و�صدار الشهادات، فضً� عن ق�اسات 
� اعتماد معامل المعايرة واالخت�ار  � �ل هذا. و�تع��

�� � � مدر��� � ومق�م�� � ومدقق�� دق�قة، �ما �لزم وجود مف�ش��
إ�  �اإلضافة  والمعاينة.  الشهادات  تفعله جهات إصدار  لما  �ال�س�ة  الحال  مثلما هو  الفن�ة،  إلث�ات جدارتها 
� أسواق التصدير. و�مكن أن �كون مثل 

ا إذا �ان من المقرر لها أن ت��� مناس�ة �� ذلك، يتطلب �ل هذا قبوً� دول��
ة، وهذە الش�كة من العالقات تجعل من الصعب العمل �فاعل�ة وكفاءة  ا للغا�ة ��عة كب�� هذا النظام معقد�

دون ت�سيق سل�م.

تط��ر س�اسة جودة وطن�ة
ا عند تط��ر س�اسة جودة وطن�ة  � له��ل الب��ة التحت�ة للجودة، وحو�متها، وت�س�قها أن ُ�ش�ل أساس�

ي����
وتنف�ذها (انظر الوحدة 10: ك�ف�ة اإلصالح: التدخالت والمناهج، القسم 10.1، لمناقشة تفص�ل�ة لتط��ر 
� تط��ر س�اسة الجودة �مشاركة هادفة من جميع أصحاب المصلحة من القطاع العام  س�اسة الجودة). و�تع��
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 عن الوسط األ�اد��� والمنظمات غ�� الحكوم�ة.
ً

والخاص، فض�
للجودة،  التحت�ة  للب��ة  العامة  التنظ�م�ة  لله�ا�ل  ا  واضح� ا  تع��ف� الفاعلة  الجودة  س�اسة  تضع  سوف 
ا ل�دء مناقشة رف�عة  وحو�متها، وت�س�قها، و�صالحاتها المطل��ة، واألطر الزمن�ة للتنف�ذ. وُ�عد ذلك مجاً� مف�د�
ات�ج�ة وأسال�ب الب��ة التحت�ة للجودة  � إس��

ا �� دم�
ُ
� ق

� اآلراء �شأن س�ل الم��
المستوى والتوصل إ� توافق ��

. � � الحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والمستهل��� ب��

تأس�س مكتب ت�سيق للوائح الفن�ة

� ت�سيق واجهة الب��ة التحت�ة للجودة �استخدام 
ا �� � ا كب��

�
�مكن لمكتب ت�سيق اللوائح الفن�ة أن �صنع فارق

ا رفيع المستوى له  نظام اللوائح الفن�ة. وقد أسست العد�د من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة مكت��
 �

صالح�ات تنظ�م�ة لت�سيق األ�شطة واألنظمة المتنوعة ذات العالقة بتط��ر اللوائح الفن�ة وتطب�قها، �ما ��
� هذا الصدد. و�مكن لهذا المكتب أن يتأ�د من عدم وجود أ�ة 

ذلك الدور الذي تلع�ه الب��ة التحت�ة للجودة ��
� �� مسؤولة عنها. و�ضمن  � السلطات التنظ�م�ة من ح�ث صالح�اتها والمنتجات ال�� ثغرات أو تداخالت ب��
امات الدول�ة أو اإلقل�م�ة، مثل اتفاق�ة منظمة التجارة العالم�ة �شأن الحواجز  � المكتب امتثال ال�لد للوفاء �االل��
لهذە  االمتثال  أجل  من  ا  مؤخر� ُوضعت  فن�ة  الئحة  أ�ة  لفحص  الصالح�ة  ُ�ع�  عندما  التجارة،  أمام  الفن�ة 
� ممارسة إعادة هندسة رئ�سة لنظام اللوائح الفن�ة، �مكن أن يت�ف هذا 

عت الدولة �� امات. وعندما �� � االل��
المكتب بوصفه الم�سق.

� ت�س�ط 
تأث�� أ��� �� الت�سيق هذا  ال�لدان منخفضة ومتوسطة الدخل، �مكن أن �كون لمكتب  � حالة 

و��
الفن�ة  اللوائح  أنظمة  من  اث  م�� مع  ال�لدان معركة  العد�د من هذە  الفن�ة. وتخوض  اللوائح  نظام  وتحد�ث 
المخصصة وغ�� الم�سقة ع�� العد�د من وزاراتها وأجهزتها، و�� أنظمة قد ال تمتثل لمتطل�ات اتفاق�ة منظمة 
ت�ال�ف  إ�  هذا  يؤدي  وقد   ، فاعلة ح�� تكون  ال  ور�ما  التجارة،  أمام  الفن�ة  الحواجز  �شأن  العالم�ة  التجارة 
مرتفعة للمعامالت �ال�س�ة إ� الموردين والصناعة. �ما تصارع العد�د من ال�لدان منخفضة ومتوسطة الدخل 

� الحد منها. � يتع�� إرث التنظ�م المفرط من خالل المواصفات اإللزام�ة، ال��
� هذا المستوى الس�ا�� األع� لل�لد المنخفض 

و�متلك مثل مكتب الت�سيق هذا الوقت والرغ�ة، و�ساندە ��
ة ب�نما قد تم�ل الوزارات وأجهزتها إ� اإل�قاء  وع بهذە ال�سب ال�ب�� اف ع� م�� � اإل��

أو المتوسط الدخل، ��
� ظل وقته 

�� �
وع إنما�� ا ألي أس�اب، ألنه س�كون لد�ه قدرة ع� ال�قاء أ��� من م�� ع� الوضع الراهن نظر�

المحدود.
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مقدمة

� آلخر للتأ�د من أنها ال تزال ع� المسار الصحيح ولضمان تحقيق  � مراق�ة المشار�ــــع وتقي�مها من ح�� يتع��
� المراق�ة والتقي�م، و�تم �د أنماط المراق�ة والتقي�م  ح للفارق ب�� � هذە الوحدة، يوجد ��

الناتج المتصور. و��
. مع توج�ه ل��ف�ة تط��رها من خالل تطبيق نظ��ة التغي��

المراق�ة والتقي�م 12.1

�األهداف  المتعلقة  والنتائج  لأل�شطة  مستمرة  متا�عة  ع�  تنطوي  و��  المراق�ة؛  عن  التقي�م   � تمي��  � يتع��
� المقام األول ألن �ليهما �مكن أن يركز ع� 

� ي�سم �العمق التحل��� �� ا. وهذا التمي�� والغا�ات المحددة ُمس�ق�
ا  � أن المراق�ة قد ال تكون أ��� من �سج�ل �س�ط لأل�شطة والنتائج ط�ق� � ح��

وعات مماثلة. ف�� عنا� م��
.(2002 �

للخطط والموازنات، فإّن التقي�م �قوم �عمل�ات التقّ�� ع� نحو أعمق (برنامج األمم المتحدة اإلنما��

التعار�ف 12.1.1

و�د  � ل�� ات محددة  �انتظام عن مؤ�� الب�انات  �ستخدم جمع  "وظ�فة مستمرة  �أنها  المراق�ة   تع��ف  �مكن 
التقدم  مدى  ع�  ات  �مؤ�� الجار�ة  التنم��ة  التدخالت  �خص  ف�ما   � األساسي�� المصلحة  وأصحاب  اإلدارة 
� استخدام األموال المخصصة" (لجنة المساعدة 

المحرز وتحقيق األهداف عالوة ع� التقدم الذي حدث ��
اإلنمائ�ة التا�عة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة 2002).

التط��ر ولتحد�د مدى  أو أهم�ة برنامج أو س�اسة أو �شاط  �أنه "عمل�ة تحد�د ق�مة  التقي�م  �مكن تع��ف 
ن 

�
� أن �مك مالءمة الغا�ات، وفاعل�ة التصم�م والتنف�ذ، وال�فاءة أو استخدام الموارد، واستدامة النتائج. و�تع��

�ك والمانح ع� حد سواء" (لجنة المساعدة التنم��ة  � عمل�ة صنع القرار لل��
التقي�م دمج الدروس المستفادة ��

التا�عة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة 2002).
 � يتع��  � ال�� المش�الت،  ها من  إ� األهداف وغ�� الوصول   �

المراق�ة �� ات  الرغم من حاالت إخفاق مؤ�� ع� 
� أو عدم  � العادة تفس�� س�ب �شوء مش�لة معينة أو س�ب وق�ع ناتج مع��

معالجتها خالل ذلك، ال �مكن ��
، �لزم إجراء تقي�م �ش�ل عادي. وقد �ساعد التقي�م  وقوعه. وللتعامل مع هذە األسئلة الخاصة �الس�ب والتأث��
� ا��ساب فهم أفضل ل��ف�ة ارت�اط التدخل التنموي ب�ي�ته االجتماع�ة والثقاف�ة، أو �مكن استخدامه 

ا �� أ�ض�
أسال�ب   � ب�� الفوارق   12.1 الجدول  و�وضح  ا. 

�
نطاق األوسع  التط��ر  �شواغل   � مع�� تدخل  مالءمة  لفحص 

المراق�ة والتقي�م �ش�ل أوضح.

12
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الجدول 12.1 أسال�ب المراق�ة والتقي�م

التقي�مالمراق�ة
عرض�ة، مخصصةمتصلة أم دور�ة

وع (النواتج) متخذة ع� النحو  غا�ات الم��
المحدد

� خضعت للتقي�م ف�ما يتعلق �األهداف ذات  نامج (النواتج) ال�� غا�ات ال��
المستوى األع� أو �مش�لة التط��ر المقرر حلها، ع� النحو المحدد من 

خالل �شخ�ص الب��ة التحت�ة للجودة
ض أنها مناس�ة ا ُ�ف�� ات معرفة مس�ق� � موضع �ساؤلمؤ��

ا �� ات المحددة مس�ق� الصالح�ة والمناس�ة للمؤ��
ات  تعقب التقدم مقا�ل عدد قل�ل من المؤ��

ا المحددة مس�ق�
ة من المسائل التعامل مع مجموعة كب��

� ع� النتائج المستهدفة ك�� تحد�د النتائج غ�� المستهدفة والمستهدفة ع� حد سواءال��
أسال�ب ك�ف�ة و�م�ةأسال�ب �م�ة

� � ذلك �شخ�ص الب��ة التحت�ة جمع الب�انات �ش�ل روتي��
مصادر متعددة للب�انات المستخدمة، �ما ��

للجودة
تقد�م إجا�ات عن األسئلة الس�ب�ةعدم اإلجا�ة عن األسئلة الس�ب�ة

� العادة وظ�فة إدارة داخل�ة
ع فيها�� � أغلب األح�ان ���

ا ما �ضطلعون بها و�� مق�مون خارجيون غال��
و�الء خارجيون

ملحوظة: QI =الب��ة التحت�ة للجودة.

المصدر: معتمد من البنك الدو�� 2015.
ملحوظة: QI =الب��ة التحت�ة للجودة.

وع 12.1.2 دورة الم��
وع ع� المدخالت واأل�شطة، والمخرجات، والنواتج، واآلثار (الش�ل 12.1).  بوجه عام، تحتوي دورة الم��

ع� س��ل المثال، عند تأس�س جهة اعتماد وطن�ة:

�مكن أن تكون المدخالت واأل�شطة من قب�ل االس�شارة والتقي�م المسبق من المنظمة المستف�دة؛• 
("تقي�م •   17011  �� إي  اآليزو�آي  لمواصفة  مطابق  إدارة  نظام  تطبيق  المخرجات  تتضمن  أن  و�مكن 

� تعتمد جهات تقي�م المطا�قة")؛ المطا�قة - متطل�ات جهات االعتماد ال��
اف الدو�� لجهة االعتماد الوطن�ة من جانب •  �مكن أن تتضمن النواتج، مثل اإلنجاز الفوري، واالع��

؛ ات أو منتدى االعتماد الدو�� المنظمة الدول�ة العتماد المخت��

� األسواق األجن��ة، و�التا�� ت�س�� الصادرات.• 
و�مكن أن تتضمن اآلثار درجة قبول  نتائج تقي�م المطا�قة ��

ا ل�ل من المراق�ة والتقي�م، برغم أن النواتج واآلثار تندرج  وع موضوع� �مكن أن تكون جميع أجزاء دورة الم��
ها من المدخالت،  �درجة أ��� تحت مجال التقي�م. وت�بع مراق�ة المدخالت والمخرجات الموارد المال�ة وغ��
وع. و�س� مراق�ة النواتج إ� �سج�ل  مثل السلع والخدمات (ع� س��ل المثال، االس�شارات) المخططة للم��
وع. و�الرغم من أن  التأث�� المستهدف للسلع والخدمات المقدمة ع� المجموعات أو األنظمة المستهدفة للم��

ا من ممارسة المراق�ة، إال أن التقي�م �صبح هنا أ��� ثراء �المعلومات. ا أن تكون جزء� اآلثار �مكن أ�ض�

الش�ل 12.1
وع الب��ة التحت�ة للجودة دورة م��

تحد�ات الب��ة 
التحت�ة للجودة

المدخالت  
اآلثارالنواتجالمخرجاتواأل�شطة

الهدف التنمويالهدف الفوري
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�اء التط��ر دورات مختلفة قل�ً� مع اإل�قاء ع� الم�دأ نفسه) بوجه  وع (قد �ستخدم �عض �� ُتعد دورة الم��
� القسم 12.3 عن األطر المنطق�ة.

وع كذلك، ع� النحو الوارد �التفص�ل �� � للم��
عام أساس اإلطار المنط��

نظ��ة التغي�� والنماذج المنطق�ة 12.2

� التخط�ط، والمراق�ة 
المنهج�ات المستخدمة �� أنواع  � من  اث�ت�� " و"النماذج المنطق�ة"  التغي�� ُتعد "نظ��ة 

 � � المصفوفة المعروفة �اسم "األطر المنطق�ة" ال��
وعات. و�تخذ األخ�� س��له �� والتقي�م ف�ما يتعلق �الم��

وع ومراق�ة تقدمه أو عدم تقدمه. وترت�ط هاتان المنهجيتان  �اء التط��ر للتخط�ط لم�� �ستخدمها العد�د من ��
ا. ب�عضهما، ل�ن هناك �عض الفوارق ب�نهما أ�ض�

أوجه ال�شا�ه واالختالف 12.2.1

نظ��ة التغي��
ُتعد نظ��ة التغي�� منهج�ة معينة للتخط�ط، والمشاركة، والتقي�م. ف�� تحدد األهداف ط��لة األجل، ومن ثم 
ح نظ��ة التغي�� عمل�ة التغي�� من خالل  ور�ة. و��� وط المس�قة ال�� ترسم خرائط إ� الخلف �غ�ة تحد�د ال��
ة والمتوسطة وط��لة األجل. �ما ُترسم خرائط  � م�ادرة ما، �مع�� نواتجها القص��

وضع إطار للصالت الس�ب�ة ��
� عالقة منطق�ة مع النواتج األخرى جم�عها، 

ات المحددة بوصفها "مسار النواتج"، وُ�وضح �ل ناتج �� للتغي��
رات" أو ب�انات توضح  � النواتج من خالل "م�� . وُتف� الصالت ب�� � فضً� عن التدفق حسب ال�سلسل الزم��

� العمل�ات الدور�ة أو حلقات التعق�ب بوض�ح. ط مسبق لناتج آخر، وُتب�� س�ب االعتقاد �أن ناتج ما هو ��
� مجموعة متنوعة من عنا�  ا�ط ب�� � مخططات نظ��ة التغي�� �أنها "غ�� مرت�ة"، وتوضح أوجه ال�� تتم��
ا  �س�ط� مثاً�   12.2 الش�ل  و�وضح   . التغي�� نظ��ة  لمخطط  كة  هناك ص�غة مش�� ل�ست   ، و�التا�� وع؛  الم��

� من �لد منخفض أو متوسط الدخل. لحالة صادرات المانجو إ� االتحاد األورو��

�
النموذج المنط��

وعات) لتوضيح عمل�ة  � الم��
وع (األسال�ب المت�عة �� � سلسلة من طرائق إنجاز الم��

�� �
يتمثل النموذج المنط��

. وهو نهج "تصاعدي؛ ينطلق من القاعدة إ� القمة" ي�دأ �المدخالت واأل�شطة، ثم ��د المخرجات  التغي��
� إطار 

وع). وُتقدم هذە عادة �� � الش�ل 12.1 دورة الم��
والنواتج، و��ت�� �األثر المتصور (ع� النحو الملخص ��

ة �عنا�  وع. وال ُتوضح سوى المكونات المرت�طة م�ا�� " ضمن وثائق الم�� �
، أو ص�غة "إطار منط�� �

منط��
� النها�ة إ� الهدف ح�ث ال 

� أن جميع المدخالت واأل�شطة تؤدي إ� النواتج، و�� وع. وهو خ�� مما �ع�� الم��
توجد عمل�ات دور�ة أو حلقات تعق�ب.

. و�وجه عام، هناك مساحة  ا لمخطط نظ��ة التغي�� ا محدد� � بوصفه مسار�
�مكن النظر إ� اإلطار المنط��

� ورؤ�ة ما إذا �انت 
. و�مكنك أن تنظر إ� اإلطار المنط�� �

قل�لة لظهور نواتج غ�� متوقعة ضمن اإلطار المنط��
النتائج.  عن  األ�شطة  �سفر  أن  توقع  س�ب  يوضح  ال  ول�نه  واأل�شطة،  المدخالت  مع  امنة  � م�� غ��  النواتج 

� لألثر.
� �ما �س� بنموذج منط��

� هذە األ�ام، ُ�صور اإلطار المنط��
، و�� و�التا��

وضع مخطط نظ��ة التغي�� 12.2.2

� الخطوات إ� الوراء 
� التفك�� �� ت�بع عمل�ة نظ��ة التغي�� رسم الخرائط للخلف، وهو ما يتطلب من المخطط��

� قد تكون مطل��ة لتحقيق  وع الم�كرة ال�� ات الم�� من هدف ط��ل األجل وح�� متوسط األجل، ومن ثم تغي��
. بناًء عل�ه، ت�دأ العمل�ة بتحد�د الهدف أو األثر ط��ل األجل. � حد ذاته التغي�� ال�ب��

الهدف المرجو، وهذا ��
وط الالزمة وال�اف�ة المطل��ة لتحقيق الهدف ط��ل األجل. و�التا�� ُينظر  و�عد ذلك، �جب تع��ف جميع ال��
� المسار 

وط المس�قة، هو ما ي�حث بتعمق �� وطها المس�قة. و�ستمر عمل�ة تحد�د ال�� � �ل منها، وُتحدد ��
��

وط مس�قة  من خالل ط�ح �ساؤالت أساس�ة، مثل "ما الذي �لزم تطب�قه لتحقيق هذا الناتج؟" و"هل هناك ��
�اف�ة لتحقيق الناتج؟"
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 �
� الش�ل 12.2 بهذە الط��قة من تحل�ل سلسلة الق�مة (الوارد ��

تم تط��ر مخطط نظ��ة التغي�� الموضح ��
وع جعل هدفه  الوحدة 2: أهم�ة إصالح الب��ة التحت�ة للجودة وتقي�م الطلب، الش�ل 2.8) ف�ما يتعلق �م��

، ح�ث لم �كن هناك صادرات � تصدير المانجو من �لد منخفض أو متوسط الدخل إ� االتحاد األورو��

الش�ل 12.2
عينة لمخطط نظ��ة التغي�� لصادرات المانجو

ثمار المانجو الطازجة ومنتجات المانجو المصدرة إ� 
� االتحاد األورو��

ون الدوليون هل هناك فائدة المش��
مولدة؟

� القطع، والمقل�ات،  �ات تجه�� ��
والعصائر

� الفا�هة  �ات تجه�� ��
التعبئةالطازجة

المزارعون

مخت�� المعايرةمعمل االخت�ار

جهة منح 
الشهادات

توف�� المعداتجهة االعتمادتوف�� المعدات

معايرة معدات 
العمل�ة

�ة، الم�اە المب�دات الح��
سالمة الغذاء

هل استمرت 
المشاركة طوال 

وع؟ الم��

تقد�م االس�شارات والتدر�ب

�االستعانة  �المعالج��
�اس�ئجار  المزارع��

�االستعانة  �المعالج��
تأس�س 

جهة اعتماد
اخت�ار جهة 

منح الشهادات
ات  اخت�ار مخت��

المعايرة

�عات ���
اف من جانب االعتماد؟ االع��

المنظمة الدول�ة العتماد 
ات ومنتدى  المخت��

؟ االعتماد الدو��
االستعانة �جهة 
االعتماد الوطن�ة؟

آيزو 9001، آيزو 22000، نظام 
تحل�ل المخاطر ونقاط التح�م 
الحرجة، الممارسات الزراع�ة 

العالم�ة الج�دة

اآليزو�آي إي �� 17021
اآليزو�آي إي �� 17025اآليزو�آي إي �� 17025

 = IAF نظام تحل�ل المخاطر ونقاط التح�م الحرجة؛ = HACCP الممارسات الزراع�ة العالم�ة الج�دة؛ = GLOBAL G.A.P ؛ � ملحوظة: EU = االتحاد األورو��
ات؛ ISO = المنظمة الدول�ة للتقي�س؛ NAB = جهة االعتماد  ؛ IEC = اللجنة ال�هروفن�ة الدول�ة؛ ILAC = المنظمة الدول�ة العتماد المخت�� منتدى االعتماد الدو��

� سلسلة الغذاء"؛ اآليزو�آي إي 
الوطن�ة؛ آيزو 9001 = "أنظمة إدارة الجودة—متطل�ات"؛ آيزو 22000 = "أنظمة إدارة سالمة الغذاء— متطل�ات أل�ة منظمة ��

ات  ات المعايرة"؛  اآليزو�آي إي �� 17021 = "متطل�ات عامة لجدارة معامل االخت�ار ومخت�� �� 17025 = "متطل�ات عامة لجدارة معامل االخت�ار ومخت��
المعايرة".

اضاتهم عن عمل�ة التغي��  ا من اف�� � � أن يوضحوا كث�� ، ع� المخطط�� من خالل عمل�ة إ�جاد المسار للتغي��
اضات  اضات واخت�ارها لتحد�د ما إذا �ان هناك اف�� مع إم�ان�ة ق�امهم �ذلك �ح�ث �مكن فحص هذە االف��

اضات �جب دراستها: رئ�سة �صعب دعمها (أو ح�� خاطئة). وهناك عادة ثالثة أنواع مهمة من االف��

� النواتج ط��لة األجل، ومتوسطة األجل، والفور�ة والم�كرة ع� الخ��طة.•  التأ��دات �شأن الصالت ب��
وط المس�قة المهمة للنجاح قد تم تحد�دها.•  إث�ات االدعاء �أن جميع ال��
� يتوقع أن تؤدي إليها.•  نامج والنواتج ال�� � أ�شطة ال�� � تدعم الصالت ب�� �رات ال�� الت��

 �
� سوف تدعم التقدم أو تعوقه �� اضات، ف�ما يتعلق �العوامل الس�اق�ة أو الب�ئ�ة ال�� هناك ن�ع رابع لالف��

� توضيح نظ��ة التغي�� �أ�ملها.
�� �

� كث�� من األح�ان عامل مهم إضا��
، وهو �� � مسار التغي��

س��ل إدراك النواتج ��
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األطر المنطق�ة 12.3

الرئ�سة  العنا�  لتلخ�ص  أو مصفوفة  � �ستخدم جدوً�  ال�� المنطق�ة  النماذج  ا من  نوع�  �
المنط�� ُ�عد اإلطار 

يوضح  وع. �ما  الم�� ومدخالت  وأ�شطة  المخططة،  والمخرجات  والنواتج،  المتصور،  األثر  أي  ما؛  وع  لم��
اضات  � سوف ُ�ستخدم لق�اس تقدم النتائج أو تحق�قها، ومصادر الب�انات (وسائل التحقق)، واالف�� ات ال�� المؤ��

وع. � إدارة المخاطر المرت�طة �الم��
ا �� وع. وُ�عد األخ�� مهم� الالزمة لنجاح الم��

وعات  وعات ع� تخط�ط الم�� وعات. و�� �ساعد فرق ومديري الم�� ُتعد األطر المنطق�ة أداة إلدارة الم��
�اء التط��ر نماذج مختلفة لألطر  وع �حقق الهدف منه. و�متلك مختلف �� و�دارتها وق�اس ما إذا �ان الم��

 : المنطق�ة، وقد �ستخدمون مصطلحات مختلفة قل�ً�، ول�ن جميع األطر المنطق�ة تحدد عادة ما ���

� التوصل إليها.•  � يتع�� ما الذي س�تم فعله وما النتائج ال��
فذ هو ما ُخطط له.• 

ُ
� سُ�ستخدم لق�اس ما إذا �ان ما ن ات ال�� المؤ��

ات قد تحققت.•  م�ان العثور ع� الب�انات أو المعلومات لتحد�د ما إذا �انت المؤ��
وع إلنجاز ما ُ�ستهدف تحق�قه.•  � �جب أن ُتصدق ع� الم�� اضات ال�� االف��

� العادي (تصوري)
الجدول 12.2 اإلطار المنط��

وع اتسلسلة النتائجعن� الم�� الهدفخط األساسالمؤ��
المصادر ووسائل 

التحقق
اضات  االف��

والمخاطر
الهدف أو األثر 

العام
ا 

�
التغي�� األوسع نطاق

وط��ل األجل س�نبع 
وع فضً�  من الم��
عن التدخالت من 

وعات أخرى م��

تقي�م التغي�� ط��ل 
األجل الذي �ساهم 

وع ف�ه الم��

الموقف الحا�� 
ف�ما يتعلق 

�التغي�� المتصور 
ط��ل األجل

هدف الس�اسة 
ات�ج�ة  أو اإلس��
للدولة العم�لة

تقي�م الموقف 
ف�ما يتعلق 

�الهدف 
� ات��� اإلس��

غ�� منطبق

ة الناتج / النواتجأ ات الم�ا�� التأث��
� س�تم  وع ال�� للم��

الحصول عليها ع�  
المتوسط والم�ل إ� 

 �
ات �� � ع� التغي�� ك�� ال��

السلوك والقدرة الناتجة 
وع (قد تتعلق  عن الم��

نتائج متعددة �األثر)

 �
ق�اس التغي�� ��

العوامل
� تحدد النواتج ال��

نقطة ال�دء 
الخاصة 

ات �المؤ��

الق�مة 
المستهدفة من 

ات المؤ��

مصادر المعلومات 
واألسال�ب 

المستخدمة 
لجمعها واإل�الغ 
� ذلك 

بها (�ما ��
، وعدد  من، وم��

مرات الحدوث)

العوامل الخارجة 
ف�ه عن س�طرة إدارة 

� قد  وع وال�� الم��
تؤثر ع� ارت�اط 

الناتج واألثر والظروف 
الخارج�ة الالزمة 

لتحقيق الهدف العام

ة أو المخرجاتب النتائج الم�ا��
الملموسة (الب��ة 

التحت�ة، والخدمات) 
وع  � �قدمها الم�� ال��
(س�تعلق مخرجات 

متعددة ��ل ناتج)

ق�اس درجة تقد�م 
المخرجات

نقطة ال�دء 
الخاصة 

ات �المؤ��

الق�مة 
المستهدفة من 

ات المؤ��

مصادر المعلومات 
واألسال�ب 

المستخدمة 
لجمعها واإل�الغ 
� ذلك 

بها (�ما ��
، وعدد  من، وم��

مرات الحدوث)

العوامل الخارجة 
ف�ه عن س�طرة إدارة 

� قد تؤثر  وع وال�� الم��
ع� ارت�اط المخ�ج 

والناتج

المدخالت 
واأل�شطةج

أ�شطة رئ�سة إلنتاج �ل 
من المخرجات

 ، � الوسائل: ما الوسائل المطل��ة لتنف�ذ هذە األ�شطة، مثل الموظف��
والمعدات، والتدر�ب، والدراسات، واإلمدادات، وال�سه�الت ال�شغ�ل�ة، 

وهكذا؟
ان�ة من  � � الم��

الت�ال�ف: ما ت�ال�ف العمل؟ ك�ف �مكن تص��فها (تفاص�ل ��
أجل العمل)؟

عوامل خارجة عن 
وع  س�طرة إدارة الم��

قد تؤثر ع� ارت�اط 
المدخالت أو األ�شطة 

�المخرجات

ملحوظة: n.a. = غ�� منطبق.
          عدد النواتج هو 1، 2، 3 وهكذاأ. 

عدد المخرجات ذات الصلة هو 1.1، 1.2، 2.1، 2.2، 2.3، 3.1، وهكذا.ب. 
عدد المدخالت واأل�شطة ذات الصلة هو 1.1.1، 1.1.2، 1.1.3، 1.2.1، 1.2.2، وهكذا.ج. 



ضمان الجودة لتحقيق الوصول إ� األسواق العالم�ة  222 |

� ث�ت  وعات سا�قة ال�� . �ما �مكن أن �س�ند إ� م�� � من مخطط نظ��ة التغي��
�مكن اشتقاق اإلطار المنط��

ا، وعنا�ە المتنوعة  ا تصور�� ا منطق�� � قا�ل للتطبيق من أجلها. و�وضح الجدول 12.2 إطار�
أن اإلطار المنط��

� ال�س�ط (الجدول 12.3) المناقشة.
.  و�ست�مل مثال اإلطار المنط�� �

� القسم اآل��
حها �� وارد ��

وع 12.3.1 الغا�ة أو األثر العام للم��

وع تحق�قها،  � ُيتوقع من الم�� ُتعد الغا�ة العامة أو األثر العام هو الوضع ط��ل األجل أو الحالة ط��لة األجل ال��
أغلب   �

للجودة فقط، و�� التحت�ة  الب��ة  وع  ن��جة لم�� � عادة. وقد ال �كون هذا  الوط�� الصع�د  وذلك ع� 
ال�لد. ومن   �

� مجموعة متنوعة من المجاالت ��
ا من التدخالت �� ا أو حالة تتطلب عدد� األح�ان، �كون وضع�

: وعات الب��ة التحت�ة للجودة ما ��� األمثلة العاد�ة لم��

� �مكنه عندها تصدير منتجات إ� األسواق الصع�ة، ب�نما �ان القطاع •  تط��ر قطاع صنا�� إ� الدرجة ال��
غ�� قادر ع� ذلك ق�ل التدخالت. 

� إ� مستوى المواصفات المرجع�ة الدول�ة.•  � قطاع مع��
تع��ز إنتاج�ة المؤسسات ��

حما�ة العامة من خالل تأس�س أو تق��ة أنظمة حما�ة المستهلك.• 
� ال�لد.• 

�ة �� تع��ز الصحة والسالمة ال���
� ال�لد.• 

تع��ز الحما�ة الب�ئ�ة وصحة الحيوانات والن�اتات ��

وع اتسلسلة النتائجعن� الم�� الهدفخط األساسالمؤ��

المصادر 
ووسائل 
اضات والمخاطرالتحقق االف��

الهدف أو األثر 
العام

ال�لد p قادر ع� تصدير 
المناجو والمنتجات المصنوعة 

 � من المانجو لالتحاد االورو��

حمولة 
صادرات 
المانجو 

إ� االتحاد 
 � األورو��
وق�متها

ما �قرب من صفر
150.000€ من 

صادرات المانجو 
 � إ� االتحاد األورو��

ة من  �السنة األخ��
وع الم��

ب�انات 
التصدير

غ�� منطبق

� المانجو . 1النواتج �ات تجه�� ��
�ستخدم خدمات االخت�ار 

لعرض المانجو تطابق 
� متطل�ات االتحاد األورو��

عدد 
االخت�ارات 
� أجراها  ال��

معمل االخت�ار 
لمعالجة 
المانجو

اخت�ار أي شحنة صفر
محتملة لمنتجات 

المانجو

سجالت 
اإلنتاج 

لمعالجات 
المانجو

� المانجو ع�  موافقة معال��
عقود ال�س��ق مع منظمات 

التجزئة الخاصة �االتحاد 
. � األورو��

مطا�قة النقل والتخ��ن مع 
متطل�ات الت�بع الخاصة 

. � �االتحاد األورو��
معامل االخت�ار . 1.1المخرجات

المعتمدة لدى اآليزو�آي 
إي �� 17025

ترخ�ص المعالج . 1.2
لنظام تحل�ل الخطر 

a ونفاط التح�م لحاسمة
ترخ�ص . 1.3

المستودعات للمارسات 
aالزراع�ة العالم�ة الج�دة

اعتماد معمل 
االخت�ار

عدم اعتماد 
معمل 

االخت�ار

اعتماد معمل 
االخت�ار خالل 

� �عد �دء  س�ت��
وع الم��

سجالت 
االعتماد 
الخاصة 

�جهة 
االعتماد

أن تظل جهة االعتماد 
اف  موقعة ع� اتفاق�ة االع��

المت�ادل للمنظمة الدول�ة 
ات العتماد المخت��

المدخالت 
واأل�شطة

� معامل االخت�ار
1.1.1. تدر�ب موظ��

ا لمواصفة اآليزو�آي إي �� 17025 1.1.2. تط��ر دل�ل الجودة وفق�
1.1.3. إجراء اخت�ار كفاءة لوسائل االخت�ار

� 1.1.4. توف�� معدات اخت�ار عال�ة المستوى �ما هو مطلوب من االتحاد األورو��

أن �ظل موظفو المعمل، 
�عد التدر�ب، مع المعمل

ت�ال�ف اعتماد تم��ل 
المعامل

� � لتأس�س معامل االخت�ار ف�ما يتعلق �صادرات المانجو إ� االتحاد األورو��
الجدول 12.3 اإلطار المنط��

؛ Global G.A.P. = الممارسات الزراع�ة الج�دة العالم�ة؛ HACCP = نظام تحل�ل الخطر ونقاط التح�م الحاسمة؛ IEC = اللجنة  �  ملحوظة: n.a. = غ�� منطبق؛ EU = االتحاد األورو��
اف المت�ادل؛ آيزو�آي إي �� 17025 = "متطل�ات عامة ل�فاءة  ات؛ ISO = المنظمة الدول�ة للتقي�س؛ MRA = اتفاق�ة االع�� ال�هروفن�ة الدول�ة؛ ILAC = المنظمة الدول�ة العتماد المخت��

ات المعايرة". معامل االخت�ار ومخت��
� المثال).

� س�كون ل�ل منها مجموعة من المدخالت واأل�شطة، مرقمة �ط��قة 1.2.س و1.3.ص (غ�� ظاهرة �� a. المخرجات ال��
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� �سهولة خالل  ا قا�لة للتمي�� ا أن مثل هذە اآلثار ل�س من السهل ق�اسها، �ما أنها ل�ست دائم� يتضح تمام�
وع الب��ة التحت�ة للجودة عند  وع أو عند نهايته، �ما أّن من الصعب التأ�د من المساهمة المعينة لم�� الم��
وع  � الغالب من خالل التقي�م ول�س أ�شطة مراق�ة الم��

، ُتق�م اآلثار �� � التقي�م. و�التا��
�� � تحد�د أثر إ�جا��

(انظر القسم 12.4 عن التقي�م).

وع 12.3.2 نواتج الم��

أن �ساهم  �مكن  التدخل �ح�ث  المحققة أل�شطة ومخرجات  أو  المخططة  النتائج  وع ��  الم�� نواتج  ُتعد 
ة والمتوسطة. و��نما ُ�قاس  � المدد القص��

وع �� وع. وتتحقق نواتج الم�� � الغا�ة أو األثر العام للم��
ات �� التغي��

 �
. و�� المؤس�� الصع�د  أ��� ع�  النواتج �درجة  إ�  ُينظر   ، � الوط�� المستوى  وع �ش�ل رئ�س ع�  الم�� أثر 

وع. وع لتحقيق أثر الم�� العادة، �لزم عدد قل�ل من نواتج الم��
عليها  االعتماد  و�مكن  �س�طة  توفر وسائل  أو ك�ف�ة  أو عوامل �م�ة  ات  متغ�� ات  المؤ�� تكون  أن   � يتع��

.( ا للتغي�� ا صالح� ات المرت�طة بتدخل ما (�مع�� متغ�� �مثل مق�اس� لق�اس اإلنجاز أو للتعب�� عن التغي��

وع 12.3.3 مخرجات الم��

وأ�شطة  مدخالت  من  ت�تج   � ال�� والخدمات  الرأسمال�ة،  والسلع  المنتجات،   �
�� وع  الم�� مخرجات  تتمثل 

وُتعد  المخرجات.  من  عدد  هناك  �كون  قد  ناتج  ول�ل  وع،  الم�� بنواتج  ا  وث�ق� ا  ارت�اط� ترت�ط  وع. و��  الم��
ات العاد�ة مقاي�س �ش�� إ� ما إذا �انت المنتجات ف�ما يتعلق �المخرجات ذات جودة �اف�ة لتحقيق  المؤ��

النواتج.

وع وأ�شطته 12.3.4 مدخالت الم��

وع مهام أو تدخالت مطل��ة لتحقيق المخرجات. و�� تتضمن المدخالت والموارد المطل��ة  ُتعد أ�شطة الم��
، والوقت، والم�شآت، والمعدات. � لتنف�ذ األ�شطة، مثل التم��ل، والموظف��

12.3.5 �
مثال �س�ط لإلطار المنط��

� �س�ط لتأس�س 
�اتخاذ مخطط نظ��ة التغي�� لصادرات المانجو (الش�ل 12.2) مثاً�، �مكن تط��ر إطار منط��

. و�وضح  � ا للمتطل�ات التنظ�م�ة لالتحاد األورو�� معامل االخت�ار الخت�ار ثمار المانجو ومنتجات المانجو ط�ق�
� الفع�� 

� �ح�ث س�كون اإلطار المنط��
ا فقط لإلطار المنط�� � الناتج (الجدول 12.3) مجاً� واحد�

اإلطار المنط��
وع. ، و�را�� تعق�د الم�� أطول �كث��

التقي�م 12.4

األغراض الرئ�سة للتقي�م 12.4.1

ا "للمساءلة" و�� أي  � للتقي�م بوصفهما مق�اس� � األساسي�� ف�ما يتعلق �مشار�ــــع التط��ر، �مكن رؤ�ة الغرض��
وع "التعلم" (مولوند وش�ل 2007). مدى ي�� الم��

بوجه عام، �س� التقي�م من أجل المساءلة إ� تحد�د ما إذا �انت المنظمات المسؤولة عن التدخل قد أ�لت 
م  � � �ان �ع�� � محاولة تحد�د مدى تحقيق التدخل للنتائج ال�� � ظل الظروف. وهذا �ع��

ا قدر اإلم�ان �� �الًء حسن�
ا لعمل�ات التخط�ط  � �ان من المتوقع له �صورة معقولة أن �حققها. وهو يتضمن كذلك تقي�م� تحق�قها أو ال��

والتنف�ذ.
 � تحس�� عن ك�ف�ة  موضوع�ة  ا  أف�ار� ت�تج  أن  الدراسة  من  ُيتوقع  التعلم،  هو  التقي�م  غرض  �كون  عندما 
المعرفة  � ترجمة 

التعلم ضمن تقي�م ما �� المراجع أو أ�شطة مماثلة. وت�من األهم�ة الحق�ق�ة لجزء  ال�شاط 
� المستق�ل.

الجد�دة إ� ممارسات أفضل ��
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اهة 12.4.2 � الموضوع�ة وال��
ا قدر اإلم�ان.  ا ون��ــه� ل�س التقي�م مجرد أي تقدير لمزا�ا �شاط فحسب، ل�نه يهدف إ� أن �كون موضوع��
ا �القدر  ا عندما تكون التقي�مات للمساءلة، و�مكنه أن �كون ق��� ا دوم� اهة ق��� � اط الموضوع�ة وال�� و�كون اش��
اهة �الطرق اآلت�ة: � نفسه عندما تكون التقي�مات للتعلم و��جاد معرفة جد�دة. و�مكن حما�ة الموضوع�ة وال��

� وحدة التقي�م و�دارة الجهة. •  � أن �كون هناك خط م�ا�� إلعداد التقار�ر ب�� . يتع�� االستقالل�ة التنظ���
تكون  أن   � يتع�� ة. �ما  الم�ا�� واإلدارة   � التنف�ذي��  � العامل�� تكون خارج وظائف  أن  التقي�م  لوحدة   �

و�����
وحدة التقي�م متحررة من الضغوط "المعن��ة" وقادرة ع� العمل دون خوف من العواقب.

� لوحدة التقي�م أن تكون قادرة ومستعدة إلعداد تقار�ر صارمة وقاطعة.• 
. ي���� االستقالل السلو��

� التقي�مات للوقا�ة من انح�از المقّ�م. �ما • 
� اس�شارة أصحاب المصلحة �� تجنب تضارب المصالح. يتع��

� إليهم، أو ُيتوقع  � أل�شطة �ان لهم، أو �ان للمن�سب�� �جب تطبيق إجراءات �ما �ضمن عدم تقي�م المقّ�م��
� المستق�ل أن �كون لهم مصلحة موضوع�ة فيها.

��
� لوحدة التقي�م أن تكون قادرة ع� اتخاذ القرار �شأن تصم�م التقي�م، • 

. ي���� � الحما�ة من التأث�� الخار��
 �

ونطاقه، وتوقيته، و�جرائه دون تدخل غ�� واجب. و�جب منحها األموال ال�اف�ة إلتمام التقي�م، و�����
� التق��ر من جانب سلطات خارج�ة.

� المذكور �� عدم نقض ح�م المقّ�م��

 � � ح��
اهة، واالنح�از. ف�� � ا �مفاه�م االستقالل، وال�� ا وث�ق� � والداخ�� ارت�اط� � التقي�م الخار�� � ب�� يرت�ط التمي��

� �م�ل إ� أن �كون له أفضل�ة ع� المقّ�م الداخ�� ف�ما يتعلق �الموضوع�ة واالنح�از، وُ�نظر  أن المقّ�م الخار��
� م�ان أفضل لفهم أعمال 

ا ��
�
، فإّن المقّ�م الداخ�� يوضع أح�ان � � االثن��

� العادة �أنه األ��� مصداق�ة ��
إل�ه ��

� كث�� من األح�ان من خالل م��ــــج من 
المنظمات واأل�شطة المراد تقي�مها. ولهذا الس�ب، ُتجرى التقي�مات ��

. � � والداخلي�� � الخارجي�� المق�م��
ان�ة لهم. و�متلك آخرون  � � تخص�ص م�� ا، ل�ن يتع�� � تمام� � مستقل�� �اء التط��ر مع مقّ�م�� يتعاقد �عض ��
 � ب�� التط��ر  �اء  �عض ��  � و�م�� المتطل�ات.  بهذە  تهتم  ة، �ما  م�ا�� العل�ا  إدارتها  ت�بع  تقي�م مرك��ة  وحدات 

ا (من جانب الجهات األع� مستوى). ا (من جانب المنظمة ذاتها) أو خارج�� التقي�مات الم�لف بها داخل��

مواصفات جودة التقي�م 12.4.3
�جب أن �متثل التقي�م لمواصفات الجودة اآلت�ة (مولوند وش�ل 2007):

االنض�اط مواصفة أخالق�ة �ستهدف ضمان إجراء التقي�مات �مراعاة واج�ة لحقوق ورفاه�ة األشخاص • 
�لغوا �ش�ل سل�م �التقي�م والغرض 

�
� أن يتأ�دوا من أن أصحاب المصلحة قد أ � للمقّ�م��

المتأث��ن. و�����
� إعطاء جميع أصحاب المصلحة  ا وعادً�، و�تع��

�
� أن �كون التقي�م متوازن منه ق�ل مشاركتهم �فاعل�ة. و�تع��

فرصة للتعب�� عن آرائهم.
الجدوى مواصفة موضوعة للتأ�د من أن التقي�مات واقع�ة وفاعلة. والس��فاء هذە المتطل�ات، �جب أن • 

ا وُ�جرى  �س�ند التقي�م إ� إجراءات عمل�ة، وأال �كون �ال داع� معطً� لأل�شطة العاد�ة، وأن �كون مخطط�
ا للتقي�م أن  � أ�ض�

. و����� � �ط��قة �مكن بها الحصول ع� التعاون من جانب أصحاب المصلحة األساسي��
 ، � � المستهدف�� رة �جدوى النتائج للمستخدم�� �كون فاعً� من ح�ث الت�لفة: فإذا لم تكن ت�لفة التقي�م م��

� أال ُ�جرى. فيتع��
الدقة ُ�قصد بها التأ�د من أن المعلومات الناتجة من التقي�م من الناح�ة الواقع�ة صح�حة، وخال�ة من • 

ُتؤمن  للدقة،  عال�ة  مواصفات  ومن خالل وضع  المطروحة.  التقي�م  لمسائل  ومناس�ة  المشوە،  االنح�از 
 � وظ�فة التقي�م ذاتها، بوصفها وس�لة لضمان اس�ناد الخطط والتوقعات إ� الواقع وأنها ل�ست ن��جة للتح��

. أو التفك�� غ�� الواق��
 • � �المستخدم�� الخاصة  المعلومات  احت�اجات   � �ل�� التقي�م  أن  من  التأ�د  بها  �قصد  مواصفة  المنفعة 

ا �ال�اد، ��ف النظر عن مزا�اە  . فالتقي�م الذي �عدە المستخدمون غ�� ذي صلة �مثل نجاح� � المستهدف��
يتعلق  ف�ما  والق�م  النظر،  ووجهات  للمصالح،  �ستج�ب  أن  �جب  ا،  مف�د� التقي�م  �كون  ول��  األخرى. 
� الوقت المناسب إزاء جداول األعمال العمل�ة ألصحاب 

�أصحاب المصلحة. ومن المهم أن �كون التقي�م ��
المصلحة، وأن ينظر إل�ه أصحاب المصلحة بوصفه ي�سم �المصداق�ة.
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ا له �عنا�ة من جانب ف��ق التقي�م،  لضمان االمتثال لمواصفات جودة التقي�م، �جب أن �كون التقي�م مخطط�
تجميع  األ�ام  � هذە 

�� الج�دة  الممارسات  من  عل�ه،  بناًء  الحس�ان.   �
�� أعالە  المذكورة  المواصفات  مع وضع 

ا �ش�ل مسبق لجميع األطراف المشاركة. � وجعله متوفر�
� تق��ر م�د��

ا �� المتطل�ات واإلجراءات المذكورة آنف�
مواصفات التقي�م 12.4.4

� إدراج عدد من 
� تع��ف نطاق التقي�م بوض�ح. ومع مراعاة التع��ف السابق للتقي�م (انظر 12.1)، ي���� يتع��

ات�ج�ات المستق�ل  وع المحددة، وموقف ال�لد المستف�د، و�س�� ا إ� نواتج الم�� � نطاقه اس�ناد�
المواصفات ��

االقتصادي  التعاون  لمنظمة  التا�عة  التنم��ة  المساعدة  للجنة  الخمسة  التقي�م  فمواصفات  التط��ر.  �ك  ل��
والتنم�ة ُ�ستخدم �ش�ل متكرر (الجدول 12.4).

�ك التط��ر لتحد�د نطاق ممارسة  ُ�عد نموذج نظ��ة التغي�� (انظر 12.2) أداة إضاف�ة لف��ق التقي�م و��
ومن  وع).  للم�� المستمر  للتقي�م  األساس  س�كون  (الذي   �

المنط�� اإلطار  استخدام  مجرد  من  �دً�  التقي�م 
� ف�ما يتعلق �المدخالت، 

، ُيوسع نطاق الخط�ة الصارمة لإلطار المنط�� خالل استخدام نموذج نظ��ة التغي��
(الش�ل  وع  الم�� بتقي�م  يتعلق  ف�ما  وع  للم�� الس�ب�ة  واآلثار  المسائل  ا  أ�ض� ل�شمل  والنواتج  والمخرجات، 

.(12.1

تق��ر التقي�م 12.4.5

م  � وط المرجع�ة (االختصاصات) لممارسة التقي�م ع� متطل�ات التق��ر المعد عنها. و�ل�� � أن تحتوي ال��
ي����

� أن �كون هناك 
� التق��ر. و�����

وط المرجع�ة للتأ�د من أنها قد عولجت �ش�ل �اٍف �� ف��ق التقي�م بهذە ال��
وط  ا من ال�� � �شعر �أنها مهمة، ح�� و�ن لم تكن جزء� �عض المرونة المسم�ح بها للف��ق إلضافة المسائل ال��
� دراسة  المرجع�ة. �ما �جب تعم�م مسودة التق��ر ع� أصحاب المصلحة المختار�ن لتقد�م تعل�قات، و�تع��

هذە التعل�قات �عنا�ة لتضمينها.

الجدول 12.4 مواصفات تقي�م لجنة المساعدة التنم��ة التا�عة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة
المصدر: لجنة المساعدة التنم��ة التا�عة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة 2001.

ملحوظة: OECD-DAC = لجنة المساعدة التنم��ة التا�عة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة.

ا نطاق الجماه�� المستهدفة  ، ومع ا�ساع رقعة طموحات التقي�م ونطاقه، تزا�د أ�ض� � � العقدين الماضي��
��

للتعق�ب ع� التقي�م. والجدير �الذكر أن خصائص هؤالء الجماه�� وطل�اتهم ت�ن�ع، مثلما هو الحال �ال�س�ة 
االقتصادي  التعاون  لمنظمة  التا�عة  التنم��ة  المساعدة  (لجنة  والتعلم  المساءلة  � مجال 

ال�س��ة �� ألهميتهم 
 � � أن تكون ص�غة إعداد التقار�ر متوافقة مع توقعات الجمهور المستهدف، و�� ال��

والتنم�ة 2001). و�����
� ذلك اإلدارة العل�ا، وجهات الحو�مة، ومنظمات التم��ل، 

�اء التط��ر، �ما �� �مكن أن ت�ن�ع من (أ) ه�ا�ل ��
والوزارات؛

� ذلك إداراتها العل�ا والوزارات؛
ة �ما �� (ب) اله�ا�ل النظ��

لمان، واإلعالم، وما إ� ذلك. �اء التط��ر اآلخ��ن، والوزارات األخرى، وال�� و(ج) األطراف المعن�ة، مثل ��

أسئلة من المقرر اإلجا�ة عنهامواصفة

ء الصحيح؟ ما مدى أهم�ة االرت�اط أو ق�مة التدخل ف�ما يتعلق �المتطل�ات واألول��ات االرت�اط �
هل نحن نفعل ال��

المحل�ة والوطن�ة؟
وع ف�ما يتعلق �الغا�ات المخطط لها؟الفاعل�ة هل ُتحقق غا�ات التدخالت التنم��ة؟ ما حجم الفاعل�ة أو أثر الم��
هل ُتحقق الغا�ات من الناح�ة االقتصاد�ة من خالل التدخل التنموي؟ ما حجم ال�فاءة أو �س�ة استغالل ال�فاءة

الموارد المستخدمة (�س�ة الموارد المط�قة ع� النتائج)؟
� تحقيق غا�ات التنم�ة ذات المستوى األع� (ُ�فضل الغا�ة العامة)؟ ما أثر أو األثر

هل �ساهم التدخل التنموي ��
تأث�� التدخل �ال�س�ة إ� الموقف العام للجماعة المستهدفة أو أولئك المتأث��ن؟

� من المقرر بها تقي�م استدامة أو دوام االستدامة ات أو اآلثار اإل�جاب�ة �أنها مستدامة؟ ما الط��قة ال�� � التأث�� هل تتم��
اته؟ التدخل وتأث��
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المتا�عة 12.4.6
� اس��عاب النتائج، واالس�نتاجات، 

ال ت�ت�� عمل�ة التقي�م بتقد�م تق��ر التقي�م وقبوله. ف�دً� من ذلك، ي����
، تتمثل الخطوة النهائ�ة عند إدارة أي تقي�م  والتوص�ات، والدروس المستفادة واتخاذ إجراءات �شأنها. و�التا��
. وترت�ط هذە الخطوة �ش�ل وثيق �المعرفة وعمل�ات التعلم،  � متا�عة تق��ر التقي�م وتطبيق التغي��

و�جراءە ��
.12.4.1 �

ع� النحو الوارد ق�ل ذلك ��

ات األداء واألثر 12.5 مؤ��

�ال�س�ة إ�  ات األداء  وعات وتقي�مها. وعادة ما تكون مؤ�� � مراق�ة الم��
ات األداء واألثر مهمة �� ُتعد مؤ��

ا  لـ 30 مدقق� � تقد�م تدر�ب  المثال، يتع�� ا ما؛ ع� س��ل  التحد�د نوع� الخاصة بتدخل ما سهلة  المخرجات 
�ات متوسطة  � تقد�م اس�شارات �شأن آيزو 9001 ("أنظمة إدارة الجودة-المتطل�ات") لـ 10 �� ا، أو يتع�� متدر��
 �

ات األثر �ال�س�ة إ� النواتج ف�� أ��� صع��ة �درجة ما؛ ع� س��ل المثال، 80 �� ة مختارة. أما مؤ�� وصغ��
ام  �االح�� �حظون  جودة   �

مدق�� ل�ص�حوا  المسار  و�واصلوا  االمتحان  �جتازوا  أن   �
ي����  � المتدر��� من  المائة 

 9001 آيزو  شهادة  ع�  والمتوسطة  ة  الصغ�� �ات  ال�� جميع  تحصل  أن   � يتع�� أو  الشهادات،  منح  جهة   �
��

وعات، أما األخ�� ف�عتمد  ة تمتد لسنوات. واألول �خضع لس�طرة مدير الم�� واالحتفاظ �الشهادة ع� مدار ف��
ة والمتوسطة المستف�دة. �ات الصغ�� � أو ال�� ع� استعداد ومجهود المتدر���

ات 12.5.1 ارت�اط المؤ��

ولوج�ا والس�ب�ة قا�ل�ة الم��
ات  � أنها �لزم أن تكون ذات صلة و�مكن ق�اسها.1 المؤ��

ات األداء �� �ادئ ذي �دء، تتمثل السمات الرئ�سة لمؤ��
ات موضوع�ة. و�جب دراسة  � أن تعتمد ع� تفس�� � ال �مكن ق�اسها ل�ست مف�دة للغا�ة، رغم أنها يتع�� ال��

� األمثلة الواردة أدناە.
ات األداء �دقة، �ما هو �� وضع مؤ��

وع  ات مثلما هو الحال مع األرقام. فب�نما قد �كون من المناسب تع��ف ناتج الم�� ا عند وضع المؤ�� كن حذر�
� هذا الصدد، 

ات �اس�شارات �� وع زود ستة مخت�� ات قد حصلت ع� االعتماد، ألن الم�� �أن خمسة مخت��
اط أن يتجاوز عدد  ا اش�� . ع� س��ل المثال، قد ال �كون مجد�� ات أخرى إش�ال�ة �درجة أ��� قد تمثل مؤ��
� غضون ثالث سنوات �عد ت�س�ط 

ا، لنقل 1000، �� ا معين� المواصفات الجد�دة الموضوعة والم�شورة عدد�
نظام وضع المواصفات الخاص �جهة المواصفات الوطن�ة، �الرغم من أنه َ�سُهل التحقق منه. وقد تحقق جهة 
ا من  ا �ما إذا �انت هذە المواصفات  جم�عها مطل��ة فعل�� المواصفات الوطن�ة الهدف، ول�ّن االمر �ختلف تمام�

جانب أصحاب المصلحة.
ات معتمدة لتقد�م خدمات  �جب ر�ط المؤ�� ال��� �حاجات الدولة، ع� س��ل المثال، الحاجة إ� مخت��
" مع�� عنه برقم  أداء "خا�� ا عن مؤ��  ي�تج فعل�� أن  الطلب. و�مكن  � تقي�م 

المحدد �� النحو  االخت�ار ع� 
، مثل رقم اعت�ا�� من المواصفات، نهج أعمال مضلل يؤسس داخل منظمة الب��ة التحت�ة للجودة.  اعت�ا��

وع معالجة سوى عدد  ات األخرى. قد �عتمد المؤ�� ع� عدد من العوامل، وال �مكن للم�� ا للتأث�� كن واع��
، فس�كون السؤال هو ما إذا أمكن �س�ة  � القطاع الصنا��

قل�ل منها. ع� س��ل المثال، إذا زاد أداء الصادرات ��
� قد حصلت ع�  �ات المصنعة ال�� � قد حصلت ع� االعتماد، وال�� هذە ال��ادة إ� خدمات تقي�م المطا�قة ال��
�ات  ة تجاە المصدر�ن من جانب ال�� و�ــــج للتجارة، والمواقف المتغ�� شهادات، وال�س��ق المعزز لمنظمة ال��
أن  الصعب  الحاالت، من  � مثل هذە 

اللوجس��ة، وهكذا. و�� للخدمات  المحسنة  التحت�ة  والب��ة  المصنعة، 
وع ما، ��ف النظر  � أداء الصادرات فقط إ� تدخل وح�د أو ح�� �ضعة تدخالت مختارة لم��

ُتعزى ال��ادة ��
ا. ٌ أ�ض� � ر�ما �كون لها تأث�� وع ال�� عن جميع العوامل غ�� المتعلقة �الم��

� أن يزداد (ع� س��ل المثال، 
ا لإلشارة فقط إ� أن الناتج ي���� كن حذرا من األدلة ال�د�ة. ل�س �ل هذا مف�د�

) دون تقد�م أرقام. وقد تكون ال��ادة المذهلة ع� النحو الذي  � � الصادرات ف�ما يتعلق �منتج مع��
ال��ادة ��

يتصورە شخص ما �� فقط ز�ادة متوسطة ع� النحو الذي يتصورە شخص آخر.
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توثيق المصادر
. و�ضمن هذا أن  �

� اإلطار المنط��
ا، من الممارسات الج�دة اإلشارة إ� مصادر المعلومات األ��� احتمال�ة �� ثان��

المناس�ة �جري  أن السجالت  تتأ�د من  المستف�دة  المنظمة  أو  المستف�د  ال�لد  المراق�ة ُتجرى �فاعل�ة، وأن 
إعدادها واالحتفاظ بها. (انظر الجدول 12.3 لالطالع ع� األمثلة).

اتفاق األطراف
� أو المنظمة المستف�دة. وال 

�ك التط��ر وال�لد المتل�� �� � ات األداء ب�� � إبرام اتفاق رس�� ع� مؤ�� ا، يتع�� ثالث�
� ظل الس�نار�و 

ا �� ات األداء لمراق�ة أداء األ�شطة اليوم�ة لو�الة التط��ر فحسب، �ل �مكن أ�ض� ُ�ستخدم مؤ��
ا أو �ش�ل دائم) إذا لم �كن أداء المستف�د ع� النحو المتفق عل�ه عند  وع (مؤقت� األسوأ أن تؤدي إ� تعليق الم��
� دراستها �عنا�ة من جانب األطراف المعن�ة،  وع. ومن الواضح أن هذە الخطوة الجذر�ة يتع�� التوقيع ع� الم��

�ما �لزم مشاركة المعلومات ذات الصلة �ط��قة منفتحة وشفافة.

ق�اس خط األساس 12.5.2

� منظمة أو قطاع ما ق�ل التدخل التنموي. و�وفر خط األساس 
ا للظروف أو الموقف �� ُ�عد خط األساس وصف�

ُتعد  األساس،  خط  معلومات  ف�دون  لها.  ا  وفق� والتقدم  التغي��  وتقي�م  ق�اس  �مكن   � ال�� المرجع�ة  األسس 
� �عض األح�ان مجمعة 

ا. و�مكن أن تكون معلومات خط األساس �� التقي�مات للنواتج واآلثار مستح�لة تق����
� صورة قاعدة، وُ�عد خط األساس المعاد تك��نه أد�� من معلومات خط األساس المولدة 

، ول�ن �� �أثر رج��
ق�ل �دء التدخل (مولوند وش�ل 2007).

� أن توفر نواتج أداة ال�شخ�ص ال��ــــع وأداة ال�شخ�ص الشامل (انظر الوحدة 9: أدوات ال�شخ�ص)  يتع��
� لمعلومات خط 

ا له. و����� � وفق�
� مراق�ة وتقي�م التدخل اإلنما�� جميع الب�انات لتك��ن خط األساس الذي يتع��

ات األداء، أن تكون متوافقة مع ناتج أسال�ب  ، خاصة المعلومات المتعلقة �مؤ�� �
� اإلطار المنط��

األساس ��
ال�شخ�ص.
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وتاريخ   (٦٠٠) رقم  الموقر  الوزراء  مجلس  بقرار  لالعتماد  السعودي  المركز  أنشئ 
١٤٤٠/١٠/٢٢ه، ليكون مركزا مستقال، متمتعا بشخصية اعتبارية تؤهله للقيام بمهامه، 
تقديم  بها  المنوط  الوطنية  الجهة  ويعد  النظيرة.  الدولية  االعتماد  ألجهزة  مماثال 
خدمات اعتماد جهات تقويم المطابقة في المملكة. حيث يقوم المركز بدور مهم في 
تنمية التبادل التجاري للمملكة من خالل مساهمته في اعتماد جهات تقويم المطابقة 
التي تلبي متطلبات المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة، ورفع مستوى الجودة مع 
خلق ثقافة االنضباط في السوق المحلي، وحماية المستهلك عن طريق ما يصدر من 

الجهات المعتمدة من شهادات وتقارير.

عن المركز السعودي لالعتماد

مجموعة  ألمانيا  في  للقياس  الوطني  والمعهد  الدولي  البنك  َطّور 
مساعدة  بهدف  للجودة،  التحتية  البنية  وإصالح  تشخيص  أدوات 
التحتية للجودة فيها،  البنية  التنمية على تحليل  الحكومات وشركاء 
قدرات  وبناء  اإلصالحات  ودعم  الفجوات،  لسد  توصيات  وتقديم 
المؤسسات. وتعد مجموعة األدوات مرجًعا شامًال ألدوات تشخيص 
والتقييم،  والرصد  اإلصالح  ونهج  وتدخالت  للجودة  التحتية  البنية 

وهي مدعومة باألمثلة ودراسات الحالة العملية.

يضم الكتاب ثالثة فصول رئيسة، ففي الفصل األول يتحدث عن أهمية 
إصالح البنية التحتية للجودة وتقدير الحاجة لذلك، ويشرح الفصل الثاني 
االعتماد،  القياس،  (المعايير،  للجودة  التحتية  للبنية  األساسية  العناصر 
الثالث  الفصل  ويتناول  الفنية،  اللوائح  إلى  باإلضافة  المطابقة)  تقويم 
تواجه  التي  والتحديات  اإلصالح،  وكيفية  واإلصالح،  التشخيص  أدوات 
إصالح البنية التحتية للجودة، كما يسلط الضوء على المراقبة والتقييم.                                           


