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ي�أتي اإ�صدار جمل�س اأبوظبي للجودة واملط�بقة لهذا الكت�ب يف ظل تغري ك�مل يف مفهوم اجلودة على 

ال�صعيد الع�ملي؛ اإذ اأ�صبحت اجلودة -بعن��صره� العلمية والتقنية والب�صرية ك�فة- مو�صع اهتم�م حيث 

تدخل يف جميع جم�لت احلي�ة الع�صرية.

بُّ اهتم�م جمتمع الأعم�ل الدولية على �صم�ن م�صتوى جودة ال�صلع واخلدم�ت املقدمة يف �صتى  وين�صَ

اأنح�ء الع�مل؛ اإذ يربز متيز كل اقت�ص�د مب� يحققه من اإجن�زات يف جم�ل اجلودة على ال�صعيدين املحلي 

اأية دولة ملواطنيه� يعتمد ب�صكل ك�مل على م�صتوى  والع�ملي، لأن حقيقة م�صتوى الرف�هية التي توفره� 

مع خمتلف  �ء  البنَّ التع�ون  اقت�ص�ده�، عن طريق  دعم  على  وقدرته�  املقدمة،  واخلدم�ت  ال�صلع  جودة 

جه�ت التوثيق والعتم�د الع�ملية؛ ل�صم�ن قبول منتج�ته� يف الأ�صواق الدولية.

والري�دة،  والتميز  اجلودة  مفهوم  على  اأ�ص��صي-  -ب�صكل   2030 القت�ص�دية  اأبوظبي  روؤية  وترتكز 

حيث تعدُّ »اجلودة« اأحد الأرك�ن الأ�ص��صية لتلك الروؤية التي حددته� القي�دة الر�صيدة بحكمة؛ لالرتق�ء 

ب�إم�رة اأبوظبي اإىل امل�صتوى املن�صود، ولكي تتبواأ اإم�رة اأبوظبي املك�نة التي تليق به� على امل�صتوى الدويل 

والإقليمي.

اإن من دواعي احلر�س على توفري اأعلى م�صتوي�ت اجلودة يف قلب تلك الروؤية القت�ص�دية؛ اأن العملي�ت 

مل�صتوى  املقدمة  واخلدم�ت  ال�صلع  مط�بقة  على  اأ�ص��صه�-  -يف  تقوم  جميعه�  والتج�رية  القت�ص�دية 

اجلودة املحدد، وفًق� لأطر وقواعد علمية وا�صحة.

املنظمة  والقواعد  القوانني  تطبيق  مت�بعة  يف  حيوي  بدور  واملط�بقة  للجودة  اأبوظبي  جمل�س  ويقوم 

رين  لل�صلع واخلدم�ت املحلية، وكذلك ال�صلع واخلدم�ت التي يقدمه� �صرك�ء التج�رة الع�ملية من ُم�صدِّ

وم�صتوردين. 

ويرتكز هذا الدور على اتب�ع قواعد اأ�ص��صية ومنهجي�ت وا�صحة، لكن دور املجل�س ل يقت�صر على هذه 

امله�م وح�صب، بل يتعداه� لي�صمل رفع م�صتوى الوعي مبف�هيم اجلودة على ال�صعيدين املحلي والع�ملي، 

وهذا م� يطرحه كت�ب )البنية التحتية الوطنية للجودة( الذي ين�صره املجل�س ب�لتع�ون مع املعهد الأمل�ين 

 كلمة رئيس مجلس إدارة 
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للقي��س )PTB(؛ اإذ ي�صتعر�س الكت�ب والفيلم الت�صجيلي مف�هيم ومنهجي�ت واأطر اجلودة التي اأ�صبحت 

جزًءا ل يتجزاأ من منظومة التج�رة الع�ملية، كم� يبني الكت�ب دور الهيئ�ت الوطنية والدولية يف اعتم�د 

املنتج�ت وتوثيقه�، مب� ي�صمن م�صتوى جودِة خمتلِف اخلدم�ت وال�صلع، وي�صهم بفع�لية يف دعم التج�رة 

الدولية وحم�ية امل�صتهلكني، وتوفري فر�س العمل، وتر�صيخ اأ�ص�س التع�ون وال�صراكة الع�ملية.

والفيلم  املتميز  العمل  ي�صعى من خالل ترجمة هذا  للجودة واملط�بقة  اأبوظبي  ف�إن جمل�س  وخت�ًم�، 

الت�صجيلي اإىل ن�صر الوعي واملعرفة الوافية مبف�هيم اجلودة التى ل غنى عنه� للمخت�صني واملهتمني من 

خمتلف املج�لت والتخ�ص�ص�ت وع�مة الن��س على حد �صواء.

ك�فة  مع  الوثيق  التع�ون  اإىل  ومتطلعني  املن�صودة،  الغ�ي�ت  حتقيق  يف  الطرح  هذا  ي�ص�هم  اأن  اآملني 

�صرك�ئن� الإ�صرتاتيجيني يف منظومة البنية التحتية للجودة ب�إم�رة اأبوظبي.

ناصر أحمد السويدي
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اأي  تعترب اجلودة من الأرك�ن الأ�ص��صية يف العملي�ت التج�رية، وهي العن�صر الأهم يف حتديد قيمة 

�صلعة اأو خدمة، �صواء ك�نت جزءا من ال�صوق املحلية اأو الإقليمية اأو الع�ملية.

للجودة واملط�بقة �صرورة رفع  اأبوظبي  ارت�أى جمل�س  الدور املحوري ملفهوم »اجلودة«  ويف ظل هذا 

� واإقليميًّ� وع�مليًّ�؛ ل�صم�ن اجلودة وتوحيد املف�هيم  الوعي مبف�هيم »اجلودة« والأ�ص�ليب املطبقة حمليًّ

الأ�سا�سية وتوافق القوانني واللوائح التي حتدد �سروط مطابقة ال�سلع واخلدمات للحد الأدنى من اجلودة 

الذي يجعله� مقبولة يف اأ�صواق الدول املختلفة.

اقت�ص�دي�ت  يف  للجودة  التحتية  البنية  مبفهوم  يتعلق  فيم�  الع�ملية  التحدي�ت  بع�س  الكت�ب  وي�صرح 

�صراك�ت  يف  للدخول  يوؤهله�  الذي  للم�صتوى  وخدم�ته�  مبنتج�ته�  ترتقي  اأن  للدول  ميكن  وكيف  الدول، 

ع�ملية مع موؤ�ص�ص�ت و�صرك�ت متعددة اجلن�صي�ت، لت�صل منتج�ته� اإىل اأ�صواق جديدة، كم� يعر�س الكت�ب 

املنهجي�ت العلمية املتبعة يف �صم�ن اجلودة واملط�بقة على امل�صتوى الع�ملي، ويقدم اأمثلة واقعية م�صتمدة 

من خربة املوؤلَفنينْ اللذين اكت�صب� خربة متميزة يف هذا املج�ل على مدار �صنوات عدة من العمل الدوؤوب 

يف جم�ل اجلودة.

يعك�س الكت�ب والفيلم الت�صجيلي �صورة وا�صحة مل� تو�صلت اإليه هيئ�ت العتم�د والتوثيق الدولية من 

توافق يف هذا املج�ل، وي�صتعر�س بع�س التف�قي�ت التي ت�صكل الإط�ر الع�م لالعتم�د واجلودة واملط�بقة 

منهجي�ت  عليه�  تقوم  التي  للمف�هيم   � ثريًّ �صرًح�  وامل�ص�هد  للق�رئ  يقدم  مم�  الع�ملي،  امل�صتوى  على 

اجلودة.

حسين سالم الكثيري

كلمة أمين عام  
مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
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اإن الغر�س من هذا الكت�ب هو تقدمي العون للموؤ�ص�ص�ت احلكومية واخل��صة التي يتحتم عليه� اأن تلعب 

دوًرا حموريًّ� يف اإر�ص�ء بنية حتتية للجودة، على اأ�ص�س را�صخة وب�صكل فع�ل، وفًق� للموا�صف�ت املتفق عليه� 

دوليًّ�.

كم� يعد هذا الكت�ب دليال للم�ص�ريع التج�رية –خ��صة امل�ص�ريع ال�صغرية واملتو�صطة– حيث يقدم 

يف  اجلــــــودة  ملتطلب�ت  امل�صــــــــ�ريع  تلك  اأو�صـــلع  منتج�ت  ترقى  لكي  اتب�عه�  ينبغي  التي  الإر�صــــــ�دات 

ال�صوق الع�ملية.

ُتعد اجلودة ثمرة لدمج وتن�صيق �صل�صلة من الن�ص�ط�ت يف العديد من املج�لت املتداخلة، مثل علم 

املق�يي�س، والتوحيد القي��صي، واختب�رات اجلودة، والعتم�د وال�صه�دات املوثقة.

على مدار �صنوات عديدة ت�ص�فرت جهود الكثري من املنظم�ت ووك�لت تن�صيق الأن�صطة ب�لتع�ون مع 

منظمة الدول الأمريكية يف هذه املج�لت، وك�نت النتيجة التي تبلورت من خالل تلك اجلهود هي �صيغة 

ُطِلح على ت�سميتها بـ )البنية التحتية الوطنية للجودة(. التعاون امل�سرتك التي ا�سْ

اإن الهدف الرئي�س من هذا املفهوم اجلديد يف جم�ل البحث عن اجلودة هو اتب�ع عملية ذات ت�صل�صل 

التوثيق  اأن يكون ذلك  توثيق املنتج�ت واخلدم�ت، على  اإىل  القي��س، وو�صول  منطقي، بداية من نظ�م 

اأعلنه� املنتج ومتطلب�ت  ب�أن املوا�صف�ت التي  على هيئة ختم اجلودة، وُيعد ختم اجلودة مبث�بة �صم�ن 

امل�صتهلك )ال�صوق( قد مت الوف�ء به�؛ حيث تتوىل جهة ث�لثة م�صتقلة م�ص�ألة العتم�د؛ لأنه هو الذي ُيك�صب 

�صه�دات العتم�د م�صداقيته� مب� يحقق اجلودة. 

َر  اإن عملية العتم�د واأ�صع�ر املنتج�ت واخلدم�ت والطريقة التي يتم تقدميه� من خالله� ت�صمن توفُّ

م�ص�حة للمن�ف�صة يف الأ�صواق الوطنية والدولية، اإذ ميكن للم�صروع�ت التج�رية من خالل تلك املن�ف�صة 

احلف�ظ على اأ�صواقه� الوطنية، كم� ميكن للم�صتثمرين -من ن�حية اأخرى- الو�صول اإىل اأ�صواق جديدة 

نتيجة تو�صيع اآف�ق اأن�صطتهم. 

مقدمة السفير/ ألفونسو كوينونيز
السكرتير التنفيذي لمنظمة التنمية المتكاملة للدول األمريكية
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الدخل القت�ص�دي، وي�صهم بدوره يف حم�ربة  للعمل، ويرفع من �صقف   � التو�صع فر�صً كم� يوفر هذا 

الفقر، ودعم التطور التكنولوجي والقت�ص�دي والجتم�عي؛ ليت�صنى للدول البدء يف ال�صعي نحو قدر اأكرب 

من التن�ف�صية، ورفع امل�صتوى املعي�صي، اأو موا�صلة �صعيه� لتحقيق هذا الهدف، منطلقة يف ذلك من البنية 

التحتية الوطنية للجودة.

اإن الهدف الرئي�س للدول التي اأ�صبحت �صمن اأع�ص�ء منظمة الدول الأمريكية هو رفع جودة م�صتوى 

التحتية  البنية  تطوير  عملية  دعم  يف  الأمريكية  الدول  منظمة  ت�سارك  الهدف  هذا  ولتحقيق  املعي�سة، 

للجودة، ول ميكن حتقيق ذلك اإل من خالل التن�صيق والتع�ون بني الهيئ�ت الإقليمية املتخ�ص�صة يف هذا 

اجلزء من الع�مل.

ومن بني تلك الهيئ�ت اأنظمة القي��س يف البلدان الأمريكية )SIM(، واحت�د التوثيق يف الدول الأمريكية 

املعلوم�ت  وم�ص�ركة  دعم  لتي�صري  وغريه�،   )COPANT( الأمريكية  املوا�صف�ت  وجلنة   ،)IAAC(

واخلربات عالوة على حتقيق ال�صتخدام الأمثل للموارد.

اإن احلوار امل�صتمر الن�جت عن ذلك �صيدعم جهوَد التك�مل الإقليمي – ويعد هذا �صرًط� اأ�ص��صيًّ� للتطور 

والرخ�ء يف الن�صف الغربي من الع�مل.
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اأوروجواي،  يف  جرت  التي  املفاو�سات  جولة  بعد  اجلمركية  للتعريفة  كبرية  تخفي�سات  هناك  كانت 

اإل اأنه كانت هناك زيادة ملحوظة يف العوائق غري اجلمركية �سواء كانت يف �سورة موا�سفات اأو معايري 

متر  التي  والدول  الن�مية  الدول  يف  للم�صدرين  خ��صة  خطرية  حتدي�ت  ي�صكل  مم�  خ��صة،  اأو  ر�صمية 

مبرحلة انتق�لية على امل�صتوى القت�ص�دي.

وامل�سكلة التي يواجهها هوؤلء امل�سدرون هي اللوائح الفنية، والإجراءات ال�سحية يف اأ�سواق الت�سدير 

التي ترتكز على املوا�صف�ت الدولية؛ حيث مت اإقرار تلك املوا�صف�ت دون و�صع مدخالت هوؤلء امل�صدرين 

يف احل�صب�ن، وب�لت�يل ف�إن تلك املوا�صف�ت ل تعك�س وجه�ت نظر ك�فة الأطراف املعنية.

والب�صرية  امل�لية  للموارد  الفتق�ر  ويلي ذلك  املتطلب�ت،  اأول م� نالحظه هو غي�ب فهم  ف�إن  وهكذا 

الالزمة لإن�ص�ء بنية حتتية وطنية للجودة، ب�صكل متوافق مع متطلب�ت اأ�صواق الت�صدير، ويف ظل برن�مج 

الندوة التنفيذية الت�بعة ملركز التج�رة الع�ملي -التي جتمع عددا من اأبرز �صن�ع القرار يف القط�عني الع�م 

واخل��س، للبحث يف الأمور املتعلقة ب�إ�صرتاتيجية الت�صدير- ق�م مركز التج�رة الع�ملي بتنظيم جل�صة 

امل�صدرون  يواجهه�  التي  التحدي�ت  التغلب على  كيفية  للنظر يف  م�ليزي� ع�م )2005(؛  ا�صت�ص�رية يف 

يف الدول النامية والدول التي متر مبرحلة انتقالية على امل�ستوى القت�سادي، للوفاء بال�سروط التقنية 

بعنوان  لكت�ب  الع�ملي  التج�رة  اإ�صدار مركز  وترتب على ذلك  املتقدمة،  الدول  املوجودة يف  ال�ص�رمة 

»اإبداع�ت يف اإ�صرتاتيجية الت�صدير: املنهج الإ�صرتاتيجي ملواجهة حتدي �صم�ن اجلودة«.

ا للمو�سوعات املعقدة التي تواجهها الدول   وي�سرين اأن اأو�سح اأن هذا الكتاب يقدم حتليال م�ستفي�سً

خالل �صعيه� لزي�دة �ص�دراته�، كم� يعد ركيزة ه�مة يف جمموعة اإ�صداراتن�.

ي�صلط الكت�ب ال�صوء على العديد من عن��صر البنية التحتية للجودة التي ت�صمل املوا�صف�ت املوحدة 

وعلم املق�يي�س والختب�رات والتوثيق والعتم�د.

مقدمة السيدة/ باتريشيا فرانسيس 
المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمي
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وقد اأكدت احل�جة لوجود بنية حتتية وطنية للجودة للتغلب على التحدي�ت التي تواجهه� الدول للوف�ء 

التنظيمية  للجه�ت  امل�ص�عدة  تقدم  اأن  التحتية  البنية  لهذه  وكيف ميكن  الت�صدير،  اأ�صواق  ب��صرتاط�ت 

�، ولي�س للمنتجني وح�صب. اأي�صً

واأن� على يقني ب�أن هذا الكت�ب �صيحث �صن�ع القرار يف القت�ص�دي�ت الن�مية والدول التي متر مبرحلة 

ب�لقرارات  يتعلق  فيم�  ال�صف�فية  توفري قدر كبري من  �صيحثهم على  القت�ص�دي،  امل�صتوى  انتق�لية على 

ال�صرورية لإن�ص�ء وتقوية البنية التحتية للجودة لديهم؛ حتى يتمكنوا من الرتق�ء اإىل املوا�صف�ت الدولية 

وت�صهيل ت�صدير منتج�ت بالدهم.
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لط�مل� ك�نت اجلودة اأمًرا غ�ية يف الأهمية، وقد ن�صرت العديد من املطبوع�ت حول هذا املو�صوع يف 

امل��صي يف ك�فة اأنح�ء الع�مل، اإل اأن ري�ح العوملة هبت على �صتى اأرج�ء الع�مل، مطلقة بذلك عملية وا�صعة 

النط�ق لتب�دل املنتج�ت واخلدم�ت. 

اإعادة �سياغة  الآن  ال�سروري  اأ�سبح من  اإدراًكا جديًدا، حيث  اإدراك مفهوم اجلودة  ونتج عن ذلك 

ت�صويقه�  ميكن  التي  املو�صوعية  املوا�صف�ت  اإىل  املو�صوعي  غري  املفهوم  من  لتنتقل  اجلودة  جم�لت 

والتف�و�س من خالله� على م�صتوى الع�مل، والتي ميكن حينئذ حتويله� اإىل موا�صف�ت حتظى ب�لإجم�ع، 

وفق� للموا�صف�ت املوحدة، واملق�يي�س، ومنظم�ت العتم�د على ال�صعيدين املحلي والدويل، وتتمتع تلك 

املوؤ�ص�ص�ت بتوفر الهي�كل ذات ال�صلة، والعرتاف املتب�دل، وي�ص�عد هذا الأمر –بدرجة كبرية– على 

و�صع ك�فة امل�ص�ركني يف التج�رة الع�ملية على قدم امل�ص�واة، وب�صفتي رئي�ًص� للموؤ�ص�صة الوطنية للقي��س 

فاأنا مدرك متاًما للتحدي الكبري الذي يواجهه كبار �سناع القرار على ال�سعيد الوطني عندما يجعلون 

البنية التحتية للجودة يف بلدهم متوافقة مع املوا�سفات وال�سروط املماثلة على ال�سعيد الدويل.

اإن اإر�ساء مفهوم وطني م�سرتك للو�سول اإىل البنية التحتية للجودة املعرتف بها دوليًّا -بدل من اإن�ساء 

� لتمكني القت�ص�دي�ت الوطنية ال�صغرية  خدم�ت متعددة ومنف�صلة لتحقيق اجلودة– يعد اأمًرا �صروريًّ

من مواجهة هذا التحدي، وهذا املفهوم ل ي�صبو اإىل الرتق�ء يف اأعلى م�صتوي�ت التكنولوجي�، بل يتن��صب 

واحتي�ج�ت امل�صتخدمني.

مع  التقنية  اخلربات  مزج  خالل  من  التحديد  وجه  على  النظ�مي  املفهوم  ذلك  الكت�ب  هذا  ويقدم 

�صنوات طويلة من اخلربة يف جم�ل التع�ون التقني. 

اإن نقطة الرتكاز الرئي�سية التي يتمحور حولها هذا الكتاب هي تو�سيح التفاعالت بني خمتلف عنا�سر 

النظ�م )املوا�صف�ت املوحدة، والقي��س، والختب�رات، والتوثيق، والعتم�د( يف ال�صي�ق الوطني والع�ملي، 

بحيث ميكن �صرح كل عن�صر على حدة، و�صول اإىل تب�صيطه حتى يفهمه الع�مة.

مقدمة البروفيسور/ إرنست جويبل 
رئيس المعهد األلماني للمقاييس – ألمانيا
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ن�صعى من خالل هذا الكت�ب لبي�ن كيفية ارتك�ز البنية التحتية الوطنية للجودة على خم�س مكون�ت 

الدويل  ب�لنظ�م  الوطنية  التحتية  البنية  ترتبط  وكيف  املكون�ت،  هذه  بني  الداخلي  والرتابط  رئي�صية، 

للجودة.

يحلل الف�صل الأول )م� احل�جة التي ميثله� اإن�ص�ء بنية حتتية وطنية للجودة؟( التحدي املوجود ح�ليًّ� 

على ال�ص�حة الدولية من منظور اجلودة، وكيف ميكن اأن ت�ص�عد البنية التحتية الوطنية للجودة املنِتِجني 

واملنظمني وامل�صتهلكني على مواجهة هذا التحدي.

� تقنيًّ�  يقدم الف�صل الث�ين )البنية التحتية الوطنية للجودة – عر�س خمت�صر و�صي�ق العمل( ملخ�صً

ملكون�ت البنية التحتية الوطنية للجودة، والعالق�ت الداخلية بينه�، واندم�جه� يف النظ�م الدويل للجودة، 

 كذراع تقنية للهيئ�ت التنظيمية.
)1(

عالوة على ت�أثريه� على �صال�صل القيمة

يتم  للجودة(  الوطنية  التحتية  البنية  منه�  تتكون  التي  الفنية اخلم�صة  )العن��صر  الث�لث  الف�صل  يف 

حتليل كل عن�صر من هذه العن��صر اخلم�صة –املوا�صف�ت واملق�يي�س والختب�رات والتوثيق والعتم�د– 

ب�صكل تف�صيلي.

يعيد الف�صل الرابع )دمج العن��صر يف بنية حتتية وطنية للجودة ب�أ�صلوب منهجي( ا�صتعرا�س اأهمية 

كل مكون من وجهة نظر املنتج الذي يرغب يف احل�صول على �صه�دة اجلودة.

مث�ل  اإنت�جية(  �صل�صلة  على  للجودة  الوطنية  التحتية  البنية  لتطبيق  )مث�ل  اخل�م�س  الف�صل  يقدم 

مف�صال للم�ص�عدة التي يوفره� كل عن�صر من عن��صر البنية التحتية جلودة املنتج –واملث�ل امل�صتخدم 

به�  املعرتف  موا�صف�ت اجلودة  اإط�ر  ب�لعمل �صمن  يتعلق  هو مزرعة اجلمربي– فيم�  احل�لة  يف هذه 

عامليًّا، والقدرة على تو�سيح اللتزام بهذه املوا�سفات.

)1( �سن�ستخدم م�سطلح »�سال�سل القيمة« لالإ�سارة اإىل �سال�سل القيمة و�سال�سل الإنتاج اأو �سال�سل التوريد.

المقدمة
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اخللفية  موا�صف�ت  مثل:  ملو�صوع�ت  خمت�صر  ب�صكل  )التو�صي�ت(  ال�ص�د�س  الف�صل  يتطرق  اأخرًيا، 

اجله�ت  يف  للجودة  التحتية  البنية  وا�صتخدام  ووظ�ئف  والتطوعية،  الإلزامية  واملج�لت  الق�نونية، 

التنظيمية، وم�ص�ركة القط�عني الع�م واخل��س، والتح�لف�ت وال�صبك�ت الدولية.

يود املوؤلفون اأن يتقدموا بخ�ل�س ال�صكر للموؤ�ص�ص�ت والأفراد الذين قدموا اإ�صه�م�ت يف هذا الكت�ب، 

والهيئة   ،)IAF( لالعتم�د  الدويل  واملنتدى   ،)BIPM( واملق�يي�س  لالأوزان  الدويل  املكتب  وخ��صة 

واملنظمة   ،)ISO( للموا�صف�ت  الدولية  واملنظمة   ،)ILAC( املختربات  لعتم�د  الدولية  التع�ونية 

ب�ل�صم�ح  لتف�صلهم  الع�ملية )WTO(؛ نظرا  التج�رة  الق�نونية )OIML(، ومنظمة  للمق�يي�س  الدولية 

التنمية الآ�صيوي  ، كم� ن�صكر بنك 
)2(

ال�صع�رات واملواد املنقولة من مواقعهم الإلكرتونية لن� ب��صتخدام 

)ADB(، ومعهد درا�ص�ت التنمية )IDS(، ومن�صورات ت�يلور وفران�صي�س، وم�صروع الألفية الت�بع لالأمم 

املتحدة، والدكتور اإ�صتيف�نو بونتو؛ ل�صم�حهم ب��صتخدام مواد منتق�ة من موؤلف�تهم.

اآراء  اأو   ،)OAS( البلدان الأمريكية اآراء منظمة  اإن الآراء املبينة يف هذا الكت�ب لي�صت ب�ل�صرورة 

رئي�س املعهد الأمل�ين للمق�يي�س )PTB(، اأو الهيئ�ت الت�بعة لهم� اأو الع�ملني فيهم�، وتقع م�صوؤولية املواد 

املن�صورة يف هذا الكت�ب على ع�تق املوؤلفني وحدهم.

                                                                      يونيو 2007

بن�ء على  وقد متت طب�عته�  ال�صلة،  الدولية ذات  للمنظم�ت  الكت�ب عالم�ت جت�رية  امل�صتخدمة يف هذا  ال�صع�رات  تعترب   )2(

الر�سومات  ملحتوى  املنظمات  تلك  اعتماد  تعني  ول  فح�سب،  تو�سيحية  لأغرا�ض  ال�سعارات  تلك  ت�ستخدم  حيث  منهم،  ت�سريح 

التو�صيحية اأو الكت�ب ككل.
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تعتمد الدول ال�سناعية على العديد من املوا�سفات واللوائح الفنية فيما يتعلق باأن�سطتها ال�سناعية، 

املرتبطة  املرافق  على  العتم�د  عليه�  يتحتم  ف�إنه  الع�ملية  ال�صوق  دخول  الن�مية  الدول  اأرادت  واإذا 

الفنية، واملقايي�ض، والختبارات، وتقييم  واللوائح  باملوا�سفات، مبا يف ذلك �سهولة معرفة املوا�سفات 

اجلودة، والعتم�د.

وتعد تلك العن��صر مكون�ت م� نطلق عليه ا�صم )البنية التحتية الوطنية للجودة(، ف�لتج�رة الع�ملية 

احل�لية ترتكز ب�صكل جوهري على الب�ص�ئع التي ت�صنع من خالل ا�صتخدام مكثف للتكنولوجي�، ول ترتكز 

على املواد اخل�م، وتلعب ك�فة عن��صر البنية التحتية للجودة دورا اأ�ص��صيًّ� يف الإنت�ج والتج�رة، كم� اأنه� 

مرتابطة ب�صكل وثيق؛ حيث اإنه ل ميكن اأن تتوفر بنية حتتية �صليمة للجودة –التي ت�صكل الأ�ص��س ال�صليم 

للتج�رة الع�ملية– دون توفر كل عن�صر من تلك العن��صر، على الرغم من اأنه� ميكن اأن تتواجد بدرج�ت 

متف�وتة من التطور.

اإذا رغبت الدول الن�مية يف جذب ال�صتثم�رات الأجنبية فال بد اأن ت�صل لقن�عة ب�أن البنية التحتية –

التي ت�صمل البنية التحتية للجودة– هي اأهم العوامل التي ينظر اإليه� امل�صتثمرون الأج�نب بعني العتب�ر.

عندم� نتطرق للحديث عن البنية التحتية الوطنية للجودة ف�إن اأقل م� يجب اأن توفره هو �صم�ن �صهولة 

معرفة املوا�سفات العاملية واللوائح الفنية، و�سمان توفر مقايي�ض ميكن التعويل على دقتها، واإن�ساء نظام 

ي�سمح باعتماد نتائج الختبارات ومرافق التوثيق، ب�سكل ي�سمن اأن حتظى النتائج التي يتم التو�سل اإليها 

معظم  ويف  �صواء،  حد  على  وامل�صتهلكني  ال�صن�ع�ت  للجودة  التحتية  البنية  تدعم  كم�  دويل،  ب�عرتاف 

�سبيل  فعلى  الدولية،  املتطلبات  متوافقة مع  فنية  ولوائح  تطبق موا�سفات  اأن  الدول  الأحيان يجب على 

املث�ل عندم� نكون ب�صدد ت�صدير منتج�ت زراعية وغذائية ل بد من حتقيق احلد الأدنى من اللتزام 

ب�ملوا�صف�ت  التقيد  يجب  كم�  الدولية،  ال�صالمة  وموا�صف�ت  النب�تية،  وال�صحة  ال�صحية،  ب�ملوا�صف�ت 

الأخرى، مثل تلك املوا�صف�ت املتعلقة ب�لتعبئة وو�صع املل�صق�ت التعريفية.

يجب اأن تعمل اأن�صطة املق�يي�س على درجة ع�لية من الدقة وتن�صب اإىل موا�صف�ت القي��س الدولية؛ 

لكي تتميز املق�يي�س واختب�رات الإنت�ج واجلودة ون�ص�ط�ت العتم�د ب�لدقة، ويتطلب ذلك توفر مع�مل 

تمهيد
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ملوا�صف�ت القي��س الفيزي�ئية، وتوفر املواد الكيمي�ئية ذات املرجعية املعتمدة، ب�لإ�ص�فة اإىل املق�يي�س 

الق�نونية وال�صن�عية وتوفر نظ�م للمع�يرة.

ونظًرا لأن اإر�ص�ل عين�ت اإىل اخل�رج غري من��صب من الن�حية القت�ص�دية فيف�صل اختب�ر املنتج�ت 

والعملي�ت حمليًّ�، وفًق� لالأ�ص�ليب املقبولة دوليًّ�، ويف مع�مل تتميز بتوافقه� مع موا�صف�ت التقييم الدولية.

يعد توفر نظام اعتماِد وتقييم التوافق اأمرا اأ�سا�سيًّا، وعالوة على تقييم التوافق مع املوا�سفات واللوائح 

الفنية -ويف الكثري من احل�لت- قد تتطلب قواعد التج�رة الدولية احل�صول على �صه�دة املنظمة الدولية 

وحتديد  املخ�طر  حتليل  ونظ�م   )ISO 14000( البيئية  الإدارة  نظ�م  )ISO 9000(�صه�دة  للمع�يري 

.)HACCP( نقاط التحكم احلرجة

اإن خمتلف �صه�دات اجلودة للمنتج�ت والأنظمة والعملي�ت التي ت�صدره� جه�ت التوثيق املحلية يجب 

اأن تكون مقبولة لدى الدول الأخرى؛ اإم� من خالل اتف�قي�ت العرتاف املتب�دل، اأو من خالل نظ�م اعتم�د 

ت�صمنه هيئ�ت دولية.

ميكن اأن ت�سمن البنية التحتية للجودة التوافق القانوين مع �سروط ال�سحة وال�سالمة والبيئة لأهداف 

ا بالن�سبة لال�ستهالك املحلي ل�سمان �سحة و�سالمة ال�سكان. الت�سدير، كما يجب اأن يتحقق ذلك اأي�سً

ن�صتعر�س يف الف�صول الت�لية عدة عن��صرهي: احل�جة لإن�ص�ء بنية حتتية للجودة، و�صف�ت كل عن�صر 

من العن��صر التي تتكون منه� تلك البنية التحتية للجودة، ودمج تلك العن��صر يف البنية التحتية الوطنية 

للجودة، وعالقة ذلك بنظ�م اجلودة الدويل املعمول به ح�ليًّ�.
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1- ما �حلاجة �لتي ميثلها �إن�ساء بنية حتتية وطنية للجودة؟

قيا�ض  ووحدات  املوا�سفات  ملواءمة  قوي  ودافع  ملحة  حاجة  هناك  تكن  مل  الزمن،  من  عقود  منذ 

اجلودة؛ حيث ك�نت التج�رة الدولية حمدودة النط�ق، كم� اأن امل�صنعني واملوردين ك�نوا ينحدرون من 

املنطقة القت�ص�دية نف�صه�.

اأم� يف اأي�من� هذه، فقد اأ�صبحت الآث�ر التي تعك�س النمو املطرد للتج�رة الع�ملية وا�صحة للعي�ن ب�صكل 

اأكرب، حيث تو�صعت العديد من ال�صرك�ت والقط�ع�ت ال�صن�عية يف هي�كله� التنظيمية، لتتخطى احلدود 

الوطنية والإقليمية، مم� ك�ن من �ص�أنه اأن يدفع اإىل ت�صكيل نظم اقت�ص�دية ع�ملية النط�ق، حتى �ص�ر من 

ال�صعب اليوم عزل هذه النظم الع�ملية عن عملية التنمية القت�ص�دية ]15[.

اإىل  تو�صلوا  اأن  اإىل  الأنظمة  وتطوير هذه  لتح�صني  قرون  امتداد  على  ال�صن�عية  البلدان  وقد عملت 

اخلروج بنظ�م فع�ل لتوحيد املوا�صف�ت واملق�يي�س وطرق الختب�ر ونظم اإدارة اجلودة املعروفة اخت�ص�ًرا 

ب��صم  )MSTQ( اأو م� �ص�به ذلك من اخت�ص�رات، وحني مت اإثب�ت الكف�ءة الفنية لهذه النظم عن طريق 

اإخ�ص�عه� للعديد من التقييم�ت واملق�رن�ت ال�صرورية ن�لت ا�صتحق�ق العرتاف به� من اأطراف متعددة. 

ويف املق�بل، ف�إن التن�ف�س القت�ص�دي للدول الن�مية مع نظرياته� ال�صن�عية يوجب على الأوىل اللح�ق 

الأغذية،  و�سالمة  الت�سدير،  ب�سروط  ال�سلة  ذات  املجالت  جميع  يف  ال�سناعية  الدول  بركب  �سريعا 

وحم�ية امل�صتهلك، وحتى امل�ص�ئل ال�صحية.

اأ وغري مت�صق، ودون اأية م�صوؤولي�ت  غري اأن النظرة الواقعية اإىل كثري من البلدان تظهر وجود نظ�م جمزَّ

يتم  حيث  فقط،  ثن�ئي  اأ�ص��س  على  الأطراف  لبع�س  مقبولة  املع�مل  هذه  تكون  وقد  وا�صحة،  مع�مل  اأو 

 .]28[ � اختب�ره� والإ�صراف عليه� من البلد امل�صتورد، اأو اأنه� قد تكون بب�ص�طة غري معرتف به� دوليًّ
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ماذ� نق�سد بالبنية �لتحتية للجودة؟

و�صرورية  حيوية  اأمورا  اجلودة  اإدارة  عملية  وكذلك  والختب�رات،  واملوا�صف�ت،  املق�يي�س،  تعترب 

للمنتج�ت وعملي�ت الإنت�ج، على الرغم من اأن امل�صتهلكني ل يدركون هذه احلقيقة دائًم�، غري اأن هوؤلء 

املنتج�ت  جودة  خرباء  من  عليه�  ق  امل�صدَّ اجلودة  عالم�ت  ي�صتخدمون  م�  غ�لًب�  اأنف�صهم  امل�صتهلكني 

املنتج من  ف�إن احلكم على جودة  ولالأ�صف  �صراء منتج معني،  ب�ص�أن  اتخ�ذ قرارات  كع�مل ح��صم عند 

َنى على اأ�ص�س �صلبية، ومث�ل على ذلك عندم� ل تتوافق املعدات التقنية التي  خالل هوؤلء امل�صتهلكني ُيبنْ

ي�صتخدمونه� مع املوا�صف�ت املعمول به� يف اخل�رج. 

وت�صري عب�رة البنية التحتية للجودة - واملعروفة اخت�ص�ًرا )QI( - اإىل جميع جوانب القي��س وتوحيد 

الهيئ�ت  ي�صمل  وهذا  والعتم�د،  الت�صديق  اإجراءات  ذلك  يف  مب�  اجلودة  واإدارة  والختب�ر،  املق�يي�س 

الع�مة واخل��صة والإط�ر التنظيمي الذي تعمل يف اإط�ره. 

ومن الوا�سح اأن الكيانات امل�ستهدفة من خالل هذه البنية التحتية هي:

•  ال�صرك�ت واملنتجون الذين يعملون يف قط�ع�ت الزراعة والغ�ب�ت، واحلرف اليدوية، وال�صيد والأعم�ل 	

مه خدم�ت موثوق به� خ��صة ب�لبنية التحتية للجودة.  التج�رية التي ت�صتفيد من قط�ع جت�ري تنظِّ

•  ال�صرك�ت ال�صغرى واملتو�صطة احلجم -على عك�س ال�صرك�ت الكربى- التي ل متيل اإىل اأي موا�صف�ت 	

اأو اختب�ر قدراته�، والتي ت�صتعني بدعم الهيئ�ت املركزية اخل��صة ب�لبنية التحتية للجودة، ويتمثل اأحد 

العوامل الرئي�صية يف عمل هذه ال�صرك�ت يف قدرته� على زي�دة مبيع�ت منتج�ته� عند تقدمي وثيقة 

تثبت جودة هذه املنتج�ت. 

• تقدميه� 	 مبعنى  الختب�ر  مرافق  على  تعتمد  التي  وال�صترياد  الت�صدير  وعملي�ت  املحلية   التج�رة 

للتفتي�س اأو التحقق من الكم اأو النوع. 

• يف 	 التكرار  جتنُّب  وب�لت�يل  التحتية،  البنية  هذه  على  العتم�د  ت�صتطيع  التي  التنظيمية   اجله�ت 

اخلدم�ت، ول �صيم� يف البلدان ذات املوارد املحدودة. 

•  دوائر البحث والتطوير يف امل�ص�ريع، حيث �صتتوفر لديهم القدرة على الو�صول جلميع مكون�ت �صم�ن 	

اجلودة. 
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•  الأو�ساط العلمية والأكادميية التي تعتمد على مقايي�ض وموا�سفات واإجراءات اختبار �سليمة ومعرتف 	

به� دوليًّ�. 

• املوؤ�س�سات املالية التي متيل ملنح القرو�ض والت�سهيالت للموؤ�س�سات احلائزة على �سهادات اجلودة.	

• � مغرية للمن�ص�آت امللتزمة مبوا�صف�ت اجلودة.	 �صرك�ت الت�أمني التي قد تقدم عرو�صً

• هيئ�ت التحكيم يف املن�زع�ت التج�رية، على ال�صعيدين الوطني والدويل.	

املن�ف�صة  ازدادت  كلم�  لأنه  ال�صك�ن؛  الواقع  يف  هم  امل�صتهدفة  الرئي�صية  املجموعة  ف�إن  واأخرًيا، 

وتطوًرا  فع�لية  اأكرث  وتوفرت حم�ية  الع�ملي  التج�ري  النظ�م  الندم�ج يف  وارتفع م�صتوى  ال�صرك�ت  بني 

للم�صتهلك والبيئة ف�إن ذلك �صيكون له اأثر اإيج�بي على �صوق العمل وم�صتوي�ت الدخل وم�صتوى املعي�صة 

.]13[
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1 - 1  حتديات �لتجارة �حلرة و�لعوملة:

حتتفظ جميع دول الع�مل بحقه� يف خو�س جتربة العوملة، مع الأخذ ب�لعتب�ر �صرورة تطوير قدراته� 

اأوًل على مواجهة التحدي�ت وال�صعوب�ت التي قد تنتج عنه� ]13[.  

وقد تواجه عملية اعتم�د املوا�صف�ت عوائق كثرية لتطبيقه�، ومن الأمثلة على ذلك يف البلدان الن�مية 

اأن اإجراءات الت�صديق تكون مكلفة، مم� يعني اأن اأ�صح�ب الأرا�صي الزراعية ال�صغرية ممن لي�س لديهم 

اإمك�نية احل�صول على امل�ص�عدة التقنية قد يفقدون ع�ملي المتي�ز والتفوق ب�صكل خطري؛ ف�ملوؤ�ص�ص�ت 

العامة اأ�سبحت غري قادرة على الدفاع عن م�سالح املنتجني، خا�سة املنتجني ال�سغار، والنتيجة هي اأنه 

يف كثري من احلالت ي�سبح �سغار املنتجني يف البلدان النامية معزولني متاًما عن عملية و�سع املوا�سفات 

ور�صده� ]27[. 

والتج�رة  والواردات  ال�ص�درات  على  فقط  املفرو�صة  القيود  هي  �ص�بًق�  اجلمركية  التعريف�ت  ك�نت 

حول  املف�و�ص�ت  يف  تنغم�س  احلكوم�ت  ك�نت  فحني  القت�ص�د؛  عوملة  مع  كله  ذلك  تغري  وقد  الدولية، 

القتطاعات اجلمركية، اأ�سبح الهتمام الآن ين�سب كليًّا على ما ي�سمى بالعوائق التقنية، اأو غري اجلمركية 

على التج�رة ]7[. 

اإن اتف�قية العوائق التقنية اأم�م التج�رة - التي ي�ص�ر اإليه� اأحي�ن� ب��صم ق�نون املوا�صف�ت- هي واحدة 

من الن�صو�س الق�نونية اخل��صة ب�تف�قية منظمة التج�رة الع�ملية التي تلزم اأع�ص�ء املنظمة ب�صم�ن اأن 

هذه الأنظمة واملوا�صف�ت غري اإلزامية، واأن اإجراءات تقييم املط�بقة ل ينجم عنه� عقب�ت غري مهمة 

تعرت�س م�ص�ر التج�رة ]34[.

ويعد اإن�ص�ء بنية حتتية وطنية للجودة اأمًرا �صروريًّ� لك�صر العوائق التقنية اأم�م التج�رة، ومن ثم ف�إن 

ا لتحقيق التك�مل بني الدول الأع�ص�ء يف النظ�م التج�ري الدويل ]13[.  هذه البنية التحتية ه�مة جدًّ

عني ومزودي اخلدمة املوؤهلني ف�إن تقييم واإقرار مط�بقة منتج�تهم للموا�صف�ت  وفيم� يتعّلق ب�مُل�صنِّ

الع�ملية ل�صه�دة »الآيزو«، ي�صمو مبنتج�تهم بطبيعة احل�ل عن املوردين الآخرين الذين ل يتمتعون ب�صمعة 

ك�سمعتهم، وعندما يتعلق الأمر بقطاع ال�سحة العامة وال�سالمة اأو البيئة فاإن تقييم املطابقة ي�سبح اأمًرا 

دين من املناف�سة على عقود  توجبه اللوائح احلكومية، وقد تقوم احلكومة مبنع بيع ال�سلع اأو با�ستبعاد امُلورِّ

امل�صرتي�ت احلكومية اإذا مل يح�صل هوؤلء على املوافقة والتقييم الر�صميني ]5[. 
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الكف�ءة  مو�صوع  اإىل  اأكرث  ت�صري  الأطراف  واملتعددة  الثن�ئية  التج�رة احلرة  اتف�قي�ت  اأ�صبحت  لقد 

التف�ق  ين�س  املث�ل:  �صبيل  فعلى  للجودة،  التحتية  للبنية  به� من خالل هي�كل مك�فئة  الفنية املعرتف 

ب�ص�أن العوائق التقنية اأم�م التج�رة )TBT( يف منظمة التج�رة الع�ملية )WTO( بو�صوح على اأن تكفل 

اأجهزة احلكومة املركزية قبول اإجراءات تقييم املط�بقة على اأ�ص��س الكف�ءة الفنية الالزمة، والتحقق 

من اللتزام بها من خالل منح الرتاخي�ض، وهذا هو ال�سرط الذي ل ميكن تطبيقه دون وجود بنية حتتية 

للجودة معرتف به� دوليًّ�، وج�ٍر العمل به� فعال ]28[.

منظمة التجارة العاملية - اتفاق العوائق التقنية اأمام التجارة، املادة 6: االعرتاف بتقييم املطابقة 

من قبل هيئات احلكومة املركزية – وتتطلب املادة 6.1.1 ما يلي:

1- كف�ءة تقنية وافية وم�صتمرة.

2- ثقة يف العتم�د على نت�ئج تقييم املط�بقة.

3- التحقق من اللتزام من خالل منح الرتاخي�ض.

4- توجيه�ت وتو�صي�ت متعلقة �ص�درة عن الهيئ�ت الدولية للموا�صف�ت. 

وب�لإ�ص�فة اإىل متطلب�ت جلنة منظمة التج�رة الع�ملية ب�ص�أن العوائق التقنية اأم�م التج�رة، واملعروفة 

وتدابري  ال�صحية  التدابري  ب�صوؤون  ُتعَنى  الع�ملية،  التج�رة  منظمة  اأخرى من  ف�إن جلنة   ،(TBT( ب��صم 

ال�صحـــــة النبــــــ�تية - )SPS)، تفر�س هي الأخــــــرى �صـل�صلة من املتطلب�ت، وتقرر يف نف�س الوقت اأنه: 

ًع� على التج�رة الدولية«. ».. ل يجب تطبيق التدابري ال�صحية وال�صحة النب�تية بطريقة قد ت�صكل قيًدا ُمقنَّ

وت�صمل هذه املتطلب�ت جوانب ذات �صلة بعملية التحكم، واإجراءات التفتي�س واحلجر ال�صحي... اإلخ، 

ويعتمد اللتزام ب�ملوا�صف�ت على بنية حتتية �صليمة للجودة ]30[.

اإن التف�قية اخل��صة بتطبيق تدابري ال�صحة النب�تية )SPS( حتدد القواعد الأ�ص��صية ل�صالمة الأغذية 

والأعالف احليوانية وموا�سفات ال�سحة النباتية، كما اأنها ت�سمح للبلدان بو�سع املوا�سفات اخلا�سة بها، 

�صريطة اأن ت�صتند اإىل اأ�ص�س علمية، ويجب تطبيقه� فقط ب�لقدر الالزم حلم�ية الإن�ص�ن واحليوان والنب�ت 

وال�صحة الع�مة، وينبغي األ تكون هذه القوانني ع�صوائية، كم� يجب األ تنطوي على متييز غري مربر بني 

البلدان التي ت�صود فيه� ظروف م�ص�بهة ]34[. 
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العوائق  ب�ص�أن  )التف�ق  مثل:  موؤخرا،  الأطراف عقدت  متعددة  اتف�قــــــــ�ت جتــــــــ�رية  اأ�صبحت  وقد 

واأمريك�  الدومينيك�ن  بجمهورية  اخل��صة  احلرة  التجـــــــــــــــ�رة  اتف�قية  يف  التجـــــــ�رة  اأم�م  الفنية 

الو�صــــــــطى( )DR-CAFTA-TBT( اأكرث دقة يف حتديد متطلب�ته�، فعلى �صبيل املث�ل: اتف�قية التج�رة 

احلرة اخل��صة بجمهورية الدومينيك�ن واأمريك� الو�صطى حتدد يف اله�م�س اأن اأية اإ�ص�رة اإىل تنظيم تقني 

معي�ري اأو اإجراء لتقييم املط�بقة �صي�صمل م� يتعلق ب�ملق�يي�س )امليرتولوجي�( ]12[.

واليوم هناك عدة م�ستويات من االلتزام باملوا�سفات منها:

• ا اأدنى 	  القوانني املحلية املتعلقة -على �صبيل املث�ل- ب�ل�صالمة وال�صجالت ال�صحية، والتي تعترب حدًّ

للولوج اإىل الأ�صواق الوطنية.

• اأو اأي �صركة حتدد 	  ال�صتج�بة للمط�لب الإ�ص�فية من عمالء حمليني، مثل: حمالت ال�صوبر م�ركت، 

املوا�صف�ت التي يجب اللتزام به� من ِقَبل مورديه�، وهي متطلب�ت ال�صوق املحلية.

•  القوانني الدولية، مثل: توجيهات الحتاد الأوروبي ولوائح اإدارة الأغذية والعقاقري بالوليات املتحدة، 	

واأنظمة ال�صالمة الغذائية، والتي تعترب متطلب�ت احلد الأدنى للو�صول اإىل الأ�صواق الدولية التي قد 

تختلف من جهة اإىل اأخرى.

•  مط�لب فردية اإ�ص�فية للعمالء الدوليني، كو�صط�ء جت�رة التجزئة الدولية )Eurep GAP(، والف�علني 	

يف القت�ص�د الع�ملي لتحقيق املوا�صف�ت الإ�ص�فية ل�صالمة الأغذية. 

البلدان  ب�لأخ�س يف  الت�م هو عملية �صعبة ومكلفة،  اللتزام  واإثب�ت  اإن حتقيق كل هذه املتطلب�ت، 

احلرة  الأعم�ل  قط�ع  لحتي�ج�ت  الفورية  ال�صتج�بة  على  ق�درة  للجودة،  حتتية  بنية  اإىل  تفتقر  التي 

ت�ص�عد  الوطنية، حتى  املوا�صف�ت  لتنظيم  هيئة  وجود  الأقل-  –على  يتطلب  ذاته  بحد  وهذا  اخل��صة، 

يف و�سع موا�سفات جديدة، ومنح حق الإفادة من املوا�سفات القائمة، والأهم من ذلك اأن هذه الهيئة 

ن اأ�صح�ب امل�ص�ريع من ا�صتخدام املوا�صف�ت لتلبية الحتي�ج�ت التي يتطلبه� عمالوؤهم املحليون  مُتكِّ

اآخر، فهو الذي �صيقوم مبهمة  اإن�ص�ء معهد وطني للمق�يي�س امليرتولوجي� هو مطلب  اأن  والدوليون، كم� 

احلف�ظ على موا�صف�ت القي��س الوطنية، مع اتب�ع نف�س املوا�صف�ت على ال�صعيد الدويل، وتطبيق ذلك 

على موا�صف�ت القي��س الث�نوية وال�صن�عية، ب�لإ�ص�فة اإىل تقدمي خدم�ت مع�يرة ُمَوثَّقة بتكلفة معقولة، 

اجلهة الثالثة التي ل غنى عنها هي هيئة وطنية ملنح الرتاخي�ض تعمل ل�سمان الكفاءة التقنية للمختربات 

اخلا�سة بهيئات التفتي�ض ومنح �سهادات اجلودة يف  الدولة ]3[.
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�صكل رقم )1(

هيئة وطنية لالعتم�د

مالحظة: يجب االنتباه اإال اأن اخلطط الوطنية ميكن اأن تختلف من بلد اإىل اآخر.

ومن منظور مث�يل، ف�إن هذه الهيئ�ت يجب اأن تكون هيئ�ت تقنية )ولي�صت �صي��صية!( واأن تكون م�صتقلة 

مت�ًم�، واأن تعمل مبفهوم اإدارة امل�ص�ريع، ويف الواقع، قد جند من وظيفتني اإىل ثالث وظ�ئف يف الهيئة 

الإدارة هي  تكون  املهام، مبعنى عندما  بني  وا�سح  يكون هناك ف�سل  يحدث عندما  قد  وذلك  نف�سها، 

اجلانب امل�سرتك الوحيد واأل تكون �سمن ت�سل�سٍل يف هرم �سيا�سي، واإذا مل يكن الأمر كذلك فاإن عاملي 

ال�ستقاللية والنزاهة املطلوبني دوليًّا لالعرتاف بالهيئة لن يتم حتقيقهما، ويف النقاط القادمة �سنتطرق 

ب�صكل اأكرب لهذا املو�صوع.
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1-2 �البتكار و�لقدرة �لتناف�سية:

والدراية  املعرفة  الإف�دة من  واملجتمع ككل على  املوؤ�ص�ص�ت  قدرة  ب�أنه�  البتك�ر  القدرة على  تعرف 

يف الأ�صواق الوطنية والدولية ]30[، والأمثلة احلديثة ن�صبيًّ� عن مو�صوع البتك�ر تتمثل يف اخرتاع اأجهزة 

الراديو الرتانز�صتور، وبط�ق�ت الئتم�ن اأو اخل�صم، والهواتف املحمولة، والتي اأدت اإىل تغيريات جذرية 

يف ع�دات وثق�ف�ت املجتمع�ت وتغيري طريقة حي�ة املاليني من الأ�صخ��س يف جميع اأنح�ء الع�مل.

اأعطــــى اختــــــراع بط�قة الئتمـــــ�ن الذي عر�صــــــه »بنك اأوف اأمريك�« يف ع�م 1958، عدًدا ل يح�صى 

التج�رة  يف  الندم�ج  واإمك�نية  والفوري،  ال�صــــهل  الئتمـــ�ن  على  احل�صول  على  القدرَة  الب�صر  من 

الدولية ]10[. 

�صل�صلة  عن  عب�رة  يكون  فقد  الإنرتنت-  -مثل  تكنولوجية  طفرة  البتك�ر  يكون  اأن  ب�ل�صرورة  ولي�س 

من التغيريات تطراأ على الطريقة التي يتم القي�م ب�لأعم�ل من خالله� -مثل مبداأ »الت�صنيع املرن اأو 

تعديالت  اأو  الإنت�ج،  تكلفة خط  وخف�س  لزي�دة اجلودة  مرة،  لأول  »تويوت�«  �صركة  تبنته  الذي  الر�صيق« 

على الأفك�ر اأو التقني�ت الق�ئمة، مثل الأ�صقف »اخل�صراء« التي يتم بن�وؤه� مع طبقة نه�ئية من النب�ت�ت 

والرتبة الطبيعية اأو ال�صطن�عية ب�عتب�ره� ع�زًل ]6[.

يف الهند، مت التو�صل لخرتاع جديد �صمي »ج�يبور فوت« )قدم ج�يبور(، وهو عب�رة عن طرف �صن�عي 

ي�سمح للهنود بجلو�ض القرف�ساء ب�سكل مريح، وامل�سي حفاًة، كما هو احلال بالن�سبة لالأعراف الهندية 

.]6[

وينبغي على البلدان الن�مية اأن تركز على البتك�ر يف املج�لت التي متثل ح�ليًّ� ارتف�ًع� يف تك�ليف 

ال�صترياد وتوؤدي اإىل اأ�صرار بيئية ع�لية، مثل الط�قة والوقود والنقل، وبع�س ا�صتخدام�ت البال�صتيك، 

ومك�فحة الآف�ت واحل�صرات... اإلخ.
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1-3 دخول �الأ�سو�ق �لدولية مع �حلفاظ على �الأ�سو�ق �ملحلية

ويف تطبيق مفهوم العوملة، ف�إن امل�ص�ركة يف الأ�صواق اأ�صبحت تعتمد ب�صكل اأكرب على جودة املنتج�ت 

واخلدم�ت بدل من الرتكيز على اأ�صع�ره�، ويف العديد من ال�صرك�ت غ�لب� م� تكون القدرة على املن�ف�صة 

ملق�يي�س  الأدنى  احلد  مع  تتوافق  ل   - اإجراءاته�  حتى  بل   - وخدم�ته�  منتج�ته�  لكون  نظًرا  حمدودة؛ 

الدولية، ل  اأو  التج�رية املحلية  الوقت احل��صر �صرورة حتمية يف املع�مالت  اأ�صبحت يف  التي  اجلودة 

� على احلرف وامل�ص�ريع ال�صغرية واملتو�صطة احلجم،  �صيم� يف الأ�صواق املنظمة، وهذا الأمر ينطبق اأي�صً

ويرجع جزئي� اإىل عدم وجود معلوم�ت ك�فية وبنية حتتية وطنية من��صبة للجودة تعمل وفًق� للموا�صف�ت 

الدولية ]3[. 

وت�ص�هم اخلدم�ت التي تقدمه� بع�س هيئ�ت البنية التحتية للجودة يف زي�دة القدرة التن�ف�صية وبن�ء 

الإنت�ج على اأ�ص��س تق�صيم العمل اإىل اأجزاء، وتقوم بدور ه�م يف اإن�ص�ء الأ�صواق الإقليمية، وال�صم�ح لل�صلع 

ب�لتداول دوليًّ�، وتعد من اأهم الأدوات امل�صتخدمة لتفكيك العوائق التقنية اأم�م التج�رة ]13[.

واإىل ج�نب هذا، ف�إن تن�صيق اإجراءات تقييم املط�بقة يف جميع اأنح�ء الع�مل له فوائد بعيدة املدى 

على التج�رة الدولية ب�صفة ع�مة؛ ف�لتف�ق بني الدول اأو املن�طق على القبول املتب�دل ملتطلب�ت واأ�ص�ليب 

التقييم والتفتي�س اأو اختب�ر النت�ئج وم� اإىل ذلك، ي�ص�عد يف تقلي�س اأو اإزالة م� ي�صمى العوائق التقنية  

املعيقة للتج�رة، وهذه هي الإجراءات اأو املتطلب�ت املتعلقة ب�ل�صترياد والولوج اإىل الأ�صواق التي تختلف 

من بلد اإىل اآخر، ورمب� متنع دخول املنتج�ت الأجنبية ]5[.

ت�ص�عد البنية التحتية الوطنية للجودة - )QI(، على تعزيز التنمية امل�صتدامة من خالل دعم القط�ع 

اخلا�ض عرب فتح اأبواب املناف�سة اأمام ال�سركات. 

الأ�صواق  متطلب�ت  تلبية  الن�مية  البلدان  يف  املنِتجني  على  يجب  الت�صدير  ملتطلب�ت  ولال�صتج�بة 

دليل  وال�صحة، كم� يجب عليهم تقدمي  البيئي  والتوافق  والدقة  وال�صالمة  امل�صتهدفة من حيث اجلودة 

بنية  وجود  ي�سرتط  فاإنه  بالتايل  الزراعية،  املنتجات  على  ا  اأي�سً هذا  وينطبق  منها،  كلٍّ  على  به  موثوق 

حتتية للجودة تلبي املوا�صف�ت الدولية، وتراقب عملي�ت الإنت�ج، وتوفر الدلئل املطلوبة، واإذا ك�نت هذه 

اأدلة مقبولة، مم�  ثة، فهذا قد يعني عدم وجود  اأو غري حمدَّ اأو غري مطبقة  البنية التحتية غري ج�هزة 

ا اأمام التجارة، بالفعل، ونظرا للعدد املتزايد من املوا�سفات واللوائح الفنية  ي�سكل حاجًزا وعائقا تقنيًّ

التي يفر�صه� ال�صوق واملتطلب�ت التي اأ�صحى �صقفه� اأعلى من اأي وقت م�صى، ف�إن العوائق الفنية اأم�م 
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التج�رة اأ�صبحت ق�صية ذات اأهمية على نحو متزايد، ومتثل هذه العوائق عقبة رئي�صية للحد من الفقر 

من خالل التج�رة ]13[. 

ومن اأجل خلق اأ�سواق اإقليمية، فاإن هناك حاجة اإىل لوائح موحدة، كما اأن اللوائح واملوا�سفات الوطنية 

حتتاج اإىل تن�سيق ومواءمة اأو اأن يتم ال�ستعا�سة عنها باللوائح واملوا�سفات الإقليمية، ويف الوقت نف�سه، 

الالزمة  والإدارية  الفنية  ال�سروط  لو�سع  بنية حتتية وطنية مقبولة خا�سة باجلودة؛ وذلك  اإن�ساء  يجب 

لختب�ر ومراقبة هذه املوا�صف�ت، ولعل عملية تو�صيع الحت�د الأوروبي هو مث�ل لكيفية تو�صع نط�ق هذه 

العملية، واإىل اأي مدى حتت�ج هذه العملية للوقت، وامل�صورة والتكلفة امل�دية ]13[.
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وب�لن�صبة لل�صوق املحلية، ف�لبنية التحتية الوطنية للجودة لديه� وظيفة وق�ئية من بني وظ�ئفه� الأخرى، 

فهي توفر الهيكل الالزم ملراقبة ال�صوق ب�صكل فع�ل وحم�ية امل�صتهلك، ول�صم�ن التج�رة الع�دلة، يجب اأن 

تخ�صع الواردات واملنتج�ت املحلية ب�صكل دقيق و�ص�رم لنف�س القواعد، مم� يرتتب عليه حم�ية املنتجني 

املحليني، ويف الوقت نف�صه توفري حوافز لزي�دة قدرتهم التن�ف�صية، ولهذا الغر�س، ف�إن املنتج�ت -�صواء 

امل�صتوردة اأو املنتجة حملي�- يجب اأن تخ�صع لفح�س دقيق للت�أكد من اأنه� مط�بقة لقواعد ال�صالمة اأو 

وذلك  والطول(  واحلجم  )الوزن  الكمية  القي��ص�ت   � اأي�صً الفح�س  ويتطلب  مواد خطرة،  اأي  من  خ�لية 

حلم�ية املنتجني )�صغ�ر امل�صتثمرين يف كثري من الأحي�ن( اأو امل�صتهلكني من تهمة تلفيق الأ�صع�ر، وخلق 

الظروف الالزمة للتج�رة الع�دلة، وب�لت�يل العدالة الجتم�عية ]13[.
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1-4 حماية �مل�ستهلك )�ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة(: 

الهيئة الت�صريعية الوطنية هي امل�صوؤولة عن حتديد امل�صتوى املطلوب حلم�ية البالد واأفراده�، وينبغي 

تن�سيق جميع اللوائح والقوانني املتعلقة يف �سبيل تعزيز هذه احلماية بقدر الإمكان مع التو�سيات الإقليمية 

الوطنية  التحتية  للبنية  التقنية  القدرات  العتب�ر  يف  توؤخذ  اأن  يجب  القوانني  هذه  ولتطبيق  والدولية، 

للجودة، ويجب اأن تطبق هذه اللوائح على كل من ال�سلع واخلدمات املنتجة حمليا، اأو امل�ستوردة.

اأو اخلدم�ت، وقد  اأ�ص��ًص� لختي�ر املنتج�ت  ي�صتفيد امل�صتهلكون من تقييم املط�بقة؛ لأنه يوفُر لهم 

يبني لديهم هذا التقييم املزيد من الثقة يف املنتج�ت اأو اخلدم�ت التي حتمل عالمَة اأو �صه�دَة املط�بقة 

التي ت�صهد على اجلودة وال�صالمة اأو غريه� من اخل�ص�ئ�س  املرغوبة ]5[.

وفيم� يتعلق بتطوير النظ�م الق�نوين، ف�إن القواعد الفنية مطلوبة للتعرف اإىل دور القي��س الو�صعي 

ونظم الختب�ر، ولتقدمي الن�صو�س الق�نونية اخل��صة ب�لأعم�ل التج�رية خ��صة فيم� يتعلق بحم�ية �صحة 

و�صالمة امل�صتهلك والبيئة، وينبغي اإدراج هذه القواعد حتت �صقف النظ�م القت�ص�دي والق�نوين. 

ا؟ ما �لذي يجعل تعزيز �لبنية �لتحتية �لوطنية للجودة �أمًر� �سروريًّ

من منظور حم�ية امل�صتهلك، يعد ذلك اأمًرا �صروري� فيم� يتعلق ب�ملج�لت الت�لية:

• ال�صحة	

• ال�صالمة و�صالمة الأغذية	

• البيئة	
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�صكل رقم )2(

اليومية  الطبية  املم�ر�صة  �صم�ت  من  رئي�صية  �صمة  هي  واملوا�صف�ت  ف�ملق�يي�س  املث�ل،  �صبيل  وعلى 

)درجة حرارة اجل�صم، و�صغط الدم، وتكوين الدم وغريه�(، ف�لأطب�ء يتوجب عليهم ت�صخي�س وعالج 

الأمرا�س، كم� اأنهم مط�لبون ب�تخ�ذ القرارات املن��صبة فيم� يتطلبه العالج، ولذا ف�إن القي��ص�ت اخلط�أ، 

والقرارات اخلط�أ الن�جمة عنه�، تت�صبب يف اأح�صن الأحوال يف تك�ليف اإ�ص�فية، ويف اأ�صواأ الأحوال، ميكن 

اأن تكون �ص�رة ب�ل�صحة اأو حتى ق�تلة.

 وكجزء من فع�لية حم�ية البيئة وامل�صتهلك يجب اختب�ر املنتج�ت واملعدات التقنية التي ت�صكل خطًرا 

وفًق�  �صلط�ت م�صتقلة  قبل  الهيئ�ت املخت�صة، كم� يجب ترخي�صه� من  قبل  ال�صالمة من  حمتمال على 

لالأنظمة التقنية املالئمة، وينبغي ر�صد ا�صتخدامه� )الو�صول اإىل الأ�صواق ور�صده�(.

يلقي الكثريون ب�للوم على التغريات املن�خية؛ لت�صببه� يف العديد من الكوارث الطبيعية احل�لية، مثل: 

اجلف�ف والفي�ص�ن�ت والأع��صري وموج�ت املد البحري، كم� حتتدم الزي�دة املطردة يف ن�صبة الإ�ص�بة 

ب�صرط�ن اجللد مع تزايد الأ�صعة فوق البنف�صجية، ب�لتزامن مع ال�صرر الذي يلحق بطبقة الأوزون، ويعزى 

هذا ال�صرر اإىل زي�دة التلوث، فنحن – مثال - ن�صتخدم الكثري من الط�قة لتربيد الأجواء يف ال�صيف 

وينتج عن ذلك �صيف اأكرث حرارة، مم� يتطلب املزيد من التربيد، وهذا ي�صكل دوامة ل نه�ية له� من 

ال�ستهالك، وترتبط العديد من اللوائح فيما يتعلق با�ستخدام املوارد الطبيعية، وتاأثري الأن�سطة الب�سرية 

على البيئة مبوا�سفات قابلة للقيا�ض )مثل الأنظمة املتعلقة با�ستهالك املياه، واملوارد، والطاقة، والقيود 

التحكم بهذه  اأن يتم  الع�دمة(، ويجب  النف�ي�ت واملي�ه  املفرو�صة على كمية امللوث�ت املنبعثة من غ�ز 

الن�صب ملراقبة اللتزام ب�ملوا�صف�ت البيئية ذات ال�صلة، كم� يجب و�صع املوا�صف�ت اأو تكييفه� وفر�س 

البنية التحتية للجودة الإطار التقني الالزم لهذه  اللوائح، وحتدد  عقوبات يف حالة عدم المتثال لتلك 

العملية ]13[.
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1-5 م�ساعدة �لو�سطاء و�جلهات �لتنظيمية يف �أد�ء مهامهم:

ف�إن على  اإىل ذلك،  الوطنية وم�  والبيئة والأرا�صي  اأ�ص��ص� بحم�ية امل�صتهلكني  نظًرا لدوره� املتعلق 

الهيئات التنظيمية يف الوزارات اأن حتدد اللوائح الفنية والإ�سراف على تنفيذها، وميكن توظيف البنية 

هيئة  مثل:  اخل��س  القط�ع  كي�ن�ت  ت�صمل  والتي   - امله�م  مل�ص�عدتهم يف هذه  الوطنية  للجودة  التحتية 

ذراعهم  ب�عتب�ره�  ذلك-  اإىل  وم�  التوثيق  وجه�ت  املع�يرة،  وخمتربات  العتم�د،  وهيئة  املوا�صف�ت، 

التقنية لتنفيذ هذه اللوائح، وهذا يتيح للوزارات املعنية حت�سني الإفادة من مواردها املحدودة من خالل 

جتنب زي�دة غري مربرة للك�در الوظيفي املدرب واملختربات يف ح�ل عدم وجود ح�جة ملحة ل�صتمرار 

وجوده� �صمني�، وميكن لهذه الوزارات اأن تركز على اأعم�له� الأ�ص��صية ل�صم�ن اأداء النظ�م من خالل 

اإدارته من دون تبنيه� لتقنية خ��صة به� لبنية حتتية للجودة.

وال�صالمة  الإجراءات  لفر�س  و�صيلة  يعطيهم  الذي  املط�بقة  تقييم  من  التنظيمية  اجله�ت  وت�صتفيد 

احلكومية وكذلك الت�صريع�ت البيئية ]5[.

اأو يف كل من  الإقليمي  ال�صعيد  �صواء على  املتو�صط،  امل�صتوى  الو�صط�ء عب�رة عن منظم�ت يف  ويكون 

البلدان املختلفة على حد �صواء، مثل:

• هيئ�ت املق�يي�س )امليرتولوجي�( الق�نونية اخل��صة ب�مل�صتهلك اأو ال�صحة اأو حم�ية البيئة.	

• احلجم.	 واملتو�صطة  ال�صغرية  لل�صرك�ت  �صيم�  ول  ال�صرورية،  اخلدم�ت  توفر  املع�يرة:   خدم�ت 

مع�هد املق�يي�س )امليرتولوجي�( الوطنية: حتتفظ مبوا�صف�ت القي��س الوطنية يف البلد ل�صتخدامه� 

كمرجع، و�صم�ن مترير التدابري الالزمة، واإجراء املق�رن�ت على امل�صتوى الدويل. 

• منظم�ت املوا�صف�ت ومراكز املعلوم�ت: وهي بدوره� تقوم بتذليل العقب�ت التقنية لت�صهل التج�رة، 	

ون�صر املعلوم�ت ب�ص�أن القواعد الفنية الدولية، وتوفري اإمك�نية الو�صول اإىل امل�ص�در ذات ال�صلة. 

• مع�هد الختب�ر: تقوم ب�إجراء اختب�رات مهنية وم�صتقلة على املنتج�ت، مثل املواد الغذائية بغر�س 	

حم�ية امل�صتهلك.

• هيئ�ت العتم�د: ُتقيِّم جه�ت التوثيق وخدم�ت املع�يرة والختب�ر، وب�لت�يل ت�صمن العتم�د الدويل 	

والبيئة  اجلودة  اإدارة  مثل  عدة،  جم�لت  يف  متزايد  نحو  على  مطلوبة  اأ�صحت  التي  لل�صه�دات 

وال�صحة، وال�صالمة يف العمل، والنظ�فة.
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• تلك 	 الإدارة، وتطور  ب�لق�ص�ي� املتعلقة ب�جلودة ونظم  جمعي�ت اجلودة: جتمع املعلوم�ت اخل��صة 

الدراية، وتقدم خدم�ته� من مدربني واأ�صح�ب العتم�د على تدريب الع�ملني من مهنيي اجلودة. 

• اأن تعمل كحلقة و�صل بني 	 غرف التج�رة ورابط�ت ال�صن�عة ب�عتب�رهم ممثلي ال�صن�ع�ت: ميكن 

اأع�ص�ئه� وغريهم من الو�صط�ء، وميكن اأن تقوم مب�ص�عفة اجلهود من خالل رفع م�صتوى الوعي.

يجب اأن تكون تدابري امل�ص�عدة م�صحوبة وم�صبوقة -يف بع�س احل�لت- ب�أن�صطة على م�صتوى �صي��صي 

البلدان  يف  والق�نوين  ال�صي��صي  الإط�ر  ي�صعون  الذين  القرار  �ص�نعي  التدابري  هذه  وت�صتهدف  ع�ٍل، 

واملن�طق املختلفة ]13[.

1-6 �مل�ساهمة يف �لتنمية �القت�سادية:

ينظر للبنية التحتية للجودة ب�عتب�ره� جزءا من البنية التحتية الالزمة للبلد ككل، مع نف�س امل�صتوى 

الطبية  واملدار�س واخلدم�ت  ال�صريعة  والطرق اخل�رجية  الطرق  ل�صبكة  اإعط�وؤه  يتم  الذي  الأهمية  من 

قدرة  حتى  اأو  تنمية  حتقيق  ميكن  ل  ب�جلودة  اخل��صة  التحتية  البنية  فبدون  ذلك،  اإىل  وم�  الأ�ص��صية 

العلوم  لتعزيز خلق وتطبيق  واإن مل يكن ك�فًي�،   ،� التحتية املالئمة �صرًط� �صروريًّ البنية  تن�ف�صية، وتعد 

تعزيز  يكون  اأن  على  الأ�ص��صي  الهتم�م  ين�صبَّ  اأن  ويجب   ،]32[ التنمية  يف  والبتك�ر  والتكنولوجي� 

وم�ص�عدة ال�صرك�ت ال�صغرية واملتو�صطة احلجم لأنه�؛ -خالف� ملعظم ال�صرك�ت الكربى- ع�دة ل متتلك 

�مل�ستفيدون و�مل�ساهمون:

• هيئ�ت املق�يي�س )امليرتولوجي�( الق�نونية.	

• جه�ت تقدمي خدم�ت املع�يرة.	

• املع�هد الوطنية للقي��س.	

• منظم�ت املوا�صف�ت ومراكز املعلوم�ت.	

• مع�هد الختب�ر.	

• هيئات العتماد ومنح الرتاخي�ض.	

• جمعي�ت اجلودة.	

• الغرف التج�رية والرابط�ت ال�صن�عية.	



36

القدرة واملوارد لتنفيذ جميع ال�صوابط الالزمة ل�صم�ن اجلودة مبفرده� ويجب اأن تعتمد على اخلدم�ت 

اخل�رجية ]13[.

ا ؟ ما الذي يجعل تعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة اأمًرا �سروريًّ

من منظور التنمية القت�ص�دية:

خللق منتج�ت من�ف�صة يف:

 • الأ�صواق الوطنية

 • الأ�صواق الدولية

�صكل رقم )3(

اإذا رغب املنتجون يف طرح منتج�ت من�ف�صة، يجب اأن حتظى بنف�س خ�ص�ئ�س املنتج�ت املن�صو�س 

عليه� يف الوث�ئق املعي�رية لالأ�صواق امل�صتهدفة ويجب عليهم اجتي�ز كل الختب�رات ذات ال�صلة، ويف كثري 

من الأحيان، ل يكون هناك اإملام كاف بهذه املتطلبات، والأمر الأكرث �سعوبة هو اإثبات املطابقة مع هذه 

يتم العرتاف  اإذا مل  اأو  اأ�صال،  اإذا ك�نت هيئ�ت املق�يي�س والختب�ر غري ق�ئمة  والقواعد،  املوا�صف�ت 

ب�لنت�ئج ب�صبب عدم تنفيذ �صل�صلة من الختب�رات وفق� للموا�صف�ت الدولية. 

34 
 

  األسواق الوطنية  •
  األسواق الدولية • 

 
  )3(رقم شكل 

  
إذا رغب المنتجون في طرح منتجات منافسة، يجب أن تحظى بنفس خصائص المنتجات 
المنصوص عليها في الوثائق المعيارية لألسواق المستهدفة ويجب عليهم اجتياز كل االختبارات 

واألمر األكثر  ،في كثير من األحيان، ال يكون هناك إلمام كاف بهذه المتطلباتو  ،ذات الصلة
هو إثبات المطابقة مع هذه المواصفات والقواعد، إذا كانت هيئات المقاييس واالختبار صعوبة 

غير قائمة أصال، أو إذا لم يتم االعتراف بالنتائج بسبب عدم تنفيذ سلسلة من االختبارات وفقا 
   .للمواصفات الدولية

  

ذات الصلة على لذا يجب متابعة أوجه النقص هذه على مستوى أعلى، واالفتقار إلى الخبرات 
 ،على البلدان النامية أن تشارك في صياغة النظم الدولية يجعل من الصعبالمستوى التقني قد 

 ،وتكتمل الحلقة المفرغة ألن مصالح هذه البلدان ال يتم أخذها في الحسبان بالشكل المناسب
في االقتصاد قدرتها التنافسية والتنويع في اقتصاداتها وكذلك اندماجها  يصيبنتيجة لذلك، و 

   .الكثير من الخلل العالمي
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لذا يجب مت�بعة اأوجه النق�س هذه على م�صتوى اأعلى، والفتق�ر اإىل اخلربات ذات ال�صلة على امل�صتوى 

التقني قد يجعل من ال�سعب على البلدان النامية اأن ت�سارك يف �سياغة النظم الدولية، وتكتمل احللقة 

ونتيجة لذلك، ي�سيب  بال�سكل املنا�سب،  اأخذها يف احل�سبان  يتم  البلدان ل  املفرغة لأن م�سالح هذه 

قدرته� التن�ف�صية والتنويع يف اقت�ص�داته� وكذلك اندم�جه� يف القت�ص�د الع�ملي الكثري من اخللل. 

امل�ستدامة  التنمية  تعزيز  على  اجلودة  اإدارة  ونظم  االختبار  وطرق  واملقايي�س  املوا�سفات  وت�ساعد 

ب�سورة رئي�سية عن طريق:

• متهيد الطريق نحو مزيد من التك�مل بني البلدان ال�صريكة يف �صبيل نظ�م جت�ري ع�ملي اأكرث عدالة. 	

• اإن�ص�ء الهيئ�ت والت�أثري على البيئة اخل��صة على امل�صتوى الوطني	

املهمة  هي  التنمية  اأهداف  مع  تتوافق  بحيث  واملجتمع  التج�رية  لالأعم�ل  املحلية  البيئة  ت�صكيل  اإن 

الرئي�صية للهيئة الت�صريعية، وتلقى على ع�تق الدولة مهمة تنظيم الأمور املتعلقة بنظ�م تطبيق املق�يي�س 

املنظم�ت  م�صوؤولي�ت  وتنظيم  بل  وال�صالمة،  والبيئة  ال�صحة  على  للمح�فظة  واملوا�صف�ت  والأنظمة 

احلكومية واخل��صة، كم� اأن الدول التي ترتكز يف هيكلته� ب�صكل فع�ل على عدد كبري من هيئ�ت البنية 

وتطبيق  العاملية  ال�سيا�سات  ت�سريع  اإطار  يف  مواطنيها  م�سالح  عن  التعبري  على  اأجدر  للجودة  التحتية 

اأنظمته�، ورغم ذلك ل حتت�ج كل امله�م املتعلقة ب�لبنية التحتية للجودة اإىل اأن تقوم به� هيئ�ت الدولة، 

اأخرى، كم�  فعن طريق تخفيف عبء هذه امله�م عن الإدارة الع�مة، ميكن حترير قدراته� لأداء مه�م 

� ب�جلم�ع�ت املعنية  ميكن ملوؤ�ص�ص�ت الدولة اأن تت�صجع على ا�صتخدام املوارد الع�مة مب�صوؤولية وتدفع اأي�صً

لأخذ زم�م املب�درة يف هذه املج�لت ]13[.
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1-7 �مل�ساعدة يف حتقيق �لتكامل �الإقليمي:

للم�ص�عدة يف جم�ل البنية التحتية للجودة اأثر اإيج�بي على عملي�ت التك�مل الإقليمي، وميكن للحوار 

املن�صب يف البداية على امل�ص�ئل الفنية، اأن يكون له ت�أثري كبري يف بن�ء الثقة، ومن ثم ف�إن هذا ميكن اأن 

يعزز توثيق الت�ص�لت على امل�صتوى ال�صي��صي، ويحت�ج اإن�ص�ء بنية حتتية وطنية، �صكلت ب�لك�مل ب�لت�ص�ع 

والعمق الالزمني، اإىل ال�صتثم�ر يف املوارد والعالق�ت على املدى البعيد، ويف كثري من البلدان، يكون هذا 

الأمر غري مفيد اأو حتى غري ممكن، غري اأن التع�ون الإقليمي ميكنه التعوي�س عن هذا من خالل اتف�ق�ت 

لال�ستخدام امل�سرتك لبنية حتتية متكاملة، اأو عن طريق تعزيز احلوار بني اخلرباء على �سبيل املثال ل 

احل�صر، ونتيجة لذلك، ميكن اأن يدعم هذا النوع من امل�ص�عدة يف تنمية املن�طق القت�ص�دية الإقليمية، 

وكمث�ل على ذلك، ك�ن لالحت�د الأوروبي بف�صل تن�صيق التوجيه�ت نقطة ا�صتف�ص�ر واحدة و�صلطة اإبالغ 

وحيدة �صمن اتف�ق ال�صحة وال�صحة النب�تية.

بديلة  لتكون  الإقليمي،  امل�صتوى  على  هيكلة  تبني  اأن  الأخرية  ال�صنوات  يف  ثبت  فقد  العك�س،  وعلى 

ت�صل  عندم�  املطلوبة  ب�لتح�صين�ت  الحتف�ظ  يتم  ولذلك  ك�ف،  غري  اأمر  امل�صتقلة  الوطنية  للهي�كل 

مق�يي�س امل�ص�عدة اخل�رجية اإىل نه�يته�، وينبغي الأخذ بعني العتب�ر اأن ال�صتمرارية ذات اأهمية حيوية 

يف اإن�ص�ء البنى التحتية للجودة ]13[.
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2- �لبنية �لتحتية للجودة: عر�ض خمت�سر و�سياق �لعمل:

يتطلب نظ�م الإنت�ج ال�صن�عي الق�ئم على الف�صل بني العمل والتب�دل الدويل لل�صلع والب�ص�ئع توافَق 

املواد اخل�م واملكون�ت وعملي�ت الت�صنيع مع موا�صف�ت جودة معينة وحمددة �صلًف�.

�صكل رقم )4(
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�صكل رقم )5(

ون�صبة  الأبع�د  يف  تتمثل  التي  اخلوا�س  اأعاله-  املبني  املث�ل  يف  ورد  كم�   - املوا�صف�ت  نظ�م  يحدد 

التف�وت امل�صموح به� يف ت�صميم املكتب واأدراجه، كم� يجب اتب�ع قواعد الأم�ن وقوانني حم�ية الع�مل 

اأثناء ت�سنيع املكاتب، قد تكون هناك قوانني تفر�ض ا�ستخدام اأنواع معينة من املواد اخلام، على �سبيل 

حمظوًرا،  بالنقرا�ض  املهددة  الأ�سجار  ا�ستخدام  في�سبح  اخل�سب،  من  املكاتب  كانت  اإذا  املثال.. 

وي�صمن نظ�م القي��س دقة املق�يي�س، بحيث تتوافق جميع الأجزاء مع بع�صه� البع�س على النحو املطلوب، 

عالوة على اأنه ميكنن� من خالل الختب�رات حتليل واكت�ص�ف اخلوا�س و�ص�ئر اخل�ص�ئ�س الأخرى مثل 

جودة املواد اخل�م وجودة املنتج النه�ئي، وت�صتمل اإدارة اجلودة عن�صريني اأ�ص��صيني؛ العن�صر الأول هو 

)التوثيق(، وي�سري هذا امل�سطلح اإىل توافق موا�سفات املنتج مع املوا�سفات املطبقة لهذه املنتجات، 

 � ويف هذه احل�لة تكون مكون�ت املكتب واملك�تب ذاته�؛ والعن�صر الث�ين هو )العتم�د( وهو الإقرار ر�صميًّ

ب�لكف�ءة الفنية جله�ت اإ�صدار �صه�دات التوثيق، ومع�مل الختب�رات، اأو مع�مل املع�يرة، وبهذا ال�صكل 

ت�صعر جميع الأطراف امل�صرتكة يف ت�صنيع املك�تب بتوفر الثقة والقدرة على العتم�د على �صرك�ئه�.
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 �صكل رقم )6(

تعد خدم�ت اجلودة التي ميكن العتم�د عليه� مطلًب� �صروريًّ� لتنويع الإنت�ج وخلق قيمة م�ص�فة ب�صورة 

دائمة، اإىل ج�نب ت�أكيد التن�ف�صية وحقوق ال�صرك�ت، وينطبق هذا ب�صورة خ��صة على ال�صرك�ت ال�صغرية 

واملتو�صطة التي يتعني عليه� العتم�د على اخلدم�ت التي توفره� البنية التحتية الوطنية للجودة. 

اإن ال�صكل املوؤ�ص�صي الذي �صتكون عليه البنية التحتية للجودة وجمموعة اخلدم�ت التي يتم توفريه� 

من خالل العن��صر الفردية يجب اأن ت�صع يف العتب�ر احتي�ج�ت وموارد وحمدودية اإمك�ني�ت الدولة ]13[. 

تعمل القواعد واالإر�سادات على التاأكد من: 

• �صم�ن توفري منتج�ت اآمنة تكون �صحية و�صديقة للبيئة.	

• �صم�ن جودة اأف�صل ميكن التعويل عليه�.	

• �صم�ن وجود توافق جت�ري اأف�صل بني املنتج�ت.	

• �صم�ن وجود تن�غم اأكرب يف تقدمي اخلدم�ت. 	
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• �صم�ن ت�صهيل احل�صول على الب�ص�ئع واخلدم�ت مع تعدده� وتنوعه�. 	

• �صم�ن توفري معلوم�ت اأف�صل عن املنتج. 	

• �صم�ن توفري منتج�ت ذات تكلفة اأقل، وتن�ف�صية اأكرب، وب�أ�صع�ر اأقل للم�صتهلك ]17[. 	

ال�سحة واحلفاظ على  ال�سالمة وحلماية  للحفاظ على  للجودة  الوطنية  التحتية  للبنية  هناك حاجة 

البيئة، ويجب اأن تتوافق املنتج�ت واخلدم�ت عند ا�صترياده� مع الحتي�ج�ت املحلية التي ميكن التحقق 

منها، وتتحقق العدالة يف املعامالت التجارية نتيجة العمل يف ظل ظروف متماثلة ملنح امل�سدرين الثقة 

يف كونهم متوافقني مع احتي�ج�ت ال�صوق املق�صود واملوا�صف�ت الأ�ص��صية الختي�رية الأخرى مثل:- 

• 	 )ISO 9000( اأنظمة اإدارة اجلودة

• 	 )ISO 14000( اأنظمة الإدارة البيئية

• 	 )ISO 22000( اأنظمة �صالمة الأغذية

• 	)HACCP( نظام حتليل املخاطر وحتديد نقاط التحكم احلرجة

• املم�ر�ص�ت الت�صنيعية اجليدة ]3[.	

مع  والتوافق  الفنية  الكف�ءة  لدعم  ت�صعى  بل  عق�بيًّ�  نظ�ًم�  لي�صت  للجودة  الوطنية  التحتية  البنية 

املتطلب�ت الع�ملية، وي�صمل هذا النظ�ُم علَم املق�يي�س واملوا�صف�ت والختب�ر واإدارة اجلودة بعن�صريه�، 

وهو  له  مب�سط  اخت�سار  وهناك   ،)MSTQ( بنظ�م وا�صع  نط�ق  على  وُيعرف  والعتم�د،  التوثيق  وهم� 

)QI(، اأي »البنية التحتية للجودة« التي متثل نظ�ًم� رئي�صيًّ� اختي�ريًّ�، جتعل الكف�ءة الفنية من هذا النظ�م 

لل�صن�ع�ت  ومكلفة ميكن  متم�ثلة  اأنظمة  اإعداد  وبدل من  التطبيق�ت  اأنواع  �صتى  عليه يف  يعتمد  نظ�ًم� 

وامل�صتهلك والقط�ع الع�م والهيئ�ت التنظيمية الإف�دة من هذا النظ�م يف اأغرا�س تتعلق ب�جلودة وحم�ية 

امل�ستهلك عند تطبيق هذا النظام على اأكمل وجه مع اعرتاف احلكومات به �سيقلل ا�ستهالك املوارد يف 

كل وزارة اإىل احلد الأدنى، ويقوم بتوفري جميع اأنواع اخلدم�ت واملنتج�ت. 

على الرغم من اختالف املتطلب�ت يف اأجزاء ال�صي�رة، اأو املنتج�ت الزراعية، اأو الرع�ية ال�صحية، 

تطبيقه  ومبجرد  القط�ع�ت،  هذه  جميع  يف  ع�م  ب�صكل  للجودة  التحتية  البنية  نظ�م  تطبيق  ميكن  ف�إنه 

والعرتاف به عامليًّا ي�سبح من ال�سهل تو�سيع نطاقه لي�سمل جميع املنتجات واخلدمات الأخرى اأو تعديله 

وفًق� ملتطلب�ت جديدة.
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مت اإعداد هذا النظ�م ليكون اختي�ريًّ� يف الأ�ص��س، ويتبع املتطلب�ت الفنية التي يتعني ال�صتع�نة به� من 

قبل الهيئ�ت التنظيمية، ليتم تطبيقه اإجب�رًي�، وبذلك يت�صنى جتنب الزدواجية.                    

 تت�صف املق�يي�س الفنية والقي��س الق�نوين بطبيعة اإلزامية بن�س تعريفهم، ومع ذلك يجب اأن ت�صري 

الأجزاء الإلزامية اإىل مثيالته� الختي�رية، وا�صتخدام بنيته� التحتية الفنية املوجودة ب�لفعل.

�صكل رقم )7(

اجلوانب  املتعددة  عن��صره�  بجميع  واملتن��صق  اجليد  النظ�م  ذات  للجودة  التحتية  البنية  حتت�ج 

اإىل دعم وقبول قويني من جميع القط�ع�ت امل�صتفيدة؛ لكي تتطور على الوجه الأمثل، ولكي تفي بجميع 

التوقع�ت املرجوة منه� من خالل اأنظمة �صم�ن اجلودة يف ك�فة املج�لت وثيقة ال�صلة، مثل: خمتلف 

املج�لت ال�صن�عية وال�صحية والبيئية ومع�جلة الأغذية والأمور املتعلقة ب�ل�صالمة اإىل اآخره، واإل �صيكون 

هناك ما يحول دون تطوير عنا�سر البنية التحتية للجودة وت�سبح جمرد حلول منعزلة ي�ستخدمها قطاع 

للجودة مثل  التحتية  البنية  ب�إر�ص�ء دع�ئم عن��صر  القوية  ال�صن�عة  اأو قط�ع�ت  الوزارات  وتهتم  بعينه، 

مع�مل الختب�رات اأو املع�يرة خلدمة عمالئهم، دون اللتف�ت اإىل حقيقة اأنهم بذلك يكر�صون م�ص�در 

وط�ق�ت ه�ئلة لإن�ص�ء اأنظمة متم�ثلة، لتقوم بخدمة الأهداف نف�صه�، مع الأخذ يف العتب�ر اأن نظ�م البنية 

التحتية للجودة بجميع عن��صره يحت�ج موارد م�لية وب�صرية ه�ئلة، ووفًق� للخربات ال�ص�بقة يف هذا املج�ل 

�صي�صتغرق هذا النظ�م من خم�س اإىل ع�صر �صنوات حتى يتم قبوله من خالل التف�قي�ت الدولية، ويجب اأن 

ترتكز اجلهود للعمل على تطبيق نظ�م موحد للبنية التحتية الوطنية للجودة.
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البنية التحتية الوطنية للجودة: 

حتت�ج اأنظمة اجلودة يف املوؤ�ص�ص�ت ومع�مل الختب�ر واملع�يرة اإىل بنية حتتية وطنية ق�درة على حتقيق 

م� يلي:

• �صم�ن �صهولة تتبع مع�مل املع�يرة )مثل: توفر معهد وطني للمق�يي�س(.	

• �صم�ن وجود اعتم�د دويل معرتف به )على �صبيل املث�ل من خالل هيئة العتم�د الوطنية(.	

•  التوافق مع املتطلب�ت الدولية )مثل موا�صف�ت الآيزو(.	

• تتبع موا�صف�ت القي��ص�ت الوطنية.	

• ال�سرتاك يف مقارنات بينية على امل�ستوى الدويل.	

• العرتاف املتب�دل بني الدول.	

2-1 عنا�سر �لبنية �لتحتية للجودة:

اأن  يت�سح  القادمة، بحيث  الأبواب  للجودة يف  التحتية  البنية  تف�سيليًّا جلميع عنا�سر  �سنقدم و�سفا 

جميع هذه العن��صر وثيقة ال�صلة ببع�صه� البع�س ول ميكن تطبيق اأحده� ب�صكل ميكن التعويل عليه دون 

تطبيق �ص�ئر العن��صر الأخرى ب�صورة متك�ملة وب�عرتاف دويل. 

ر املوا�صف�ت املوحدة اإط�َر عمل ذا مرجعية اأو لغة فنية م�صرتكة بني املوردين وعمالئهم، وهذا  توفِّ

  .
)21(

ي�صهل التج�رة ونقل التكنولوجي� 

ومن هذا املنطلق ميكن توظيف املوا�صف�ت املوحدة، على �صبيل املث�ل، لو�صف احل�لة التقنية والإ�ص�رة 

التي يجب  الأولية وحتديد املوا�سفات  التقنية ت�سري يف الجتاه ال�سحيح يف املرحلة  التطورات  اأن  اإىل 

توافره� يف املنتج والطريقة املثلى للقي�م بذلك، والعمل على ت�صهيل التب�دل الداخلي للعن��صر الفنية، 

وحتديد املوا�سفات الفنية لختبار املنتج، وهذا مينح امل�ساركني يف ال�سوق قاعدة موحدة لتقييم جودة 

للمعلوم�ت  ال�صريع  النت�ص�ر  املوحدة على  املوا�صف�ت  تعمل  كم�  لذلك،  وفًق�  الب�ص�ئع  وت�صنيف  املنتج 

التقنية وبهذا جنعل ال�صرك�ت ال�صغرية واملتو�صطة اأكرث قدرة على التن�ف�س والبتك�ر ]13[.
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املوا�صف�ت املوحدة ل تعوق البتك�ر اأو التن�ف�صية بل تعد اأ�ص��ًص� لكليهم�، الق�ب�س واملقب�س املط�بق�ن 

للموا�سفات ل مينعان اأحًدا من اإنتاج اأجهزة جديدة وجيدة ومبتكرة، بل اأدى ذلك اإىل اأنه اأ�سبح باإمكان 

اأي فرد يف نف�س الدولة اأو عدة دول �صراء اأي جه�ز يعمل ب�لكهرب�ء وهو على يقني ب�أنه ي�صتطيع توفري ط�قة 

كهرب�ئية له ]11[. 

هل �ص�ألت نف�صك من قبل مل�ذا ميكنك ا�صتخدام بط�قتك البنكية يف كل مك�ن يف الع�مل تقريًب�؟

هذا املثـــــ�ل وغريه من الأمثلة الأخرى التي تدل على توفري و�صــــ�ئل الراحة للم�صتهلكني يف احلي�ة 

 )ISO( اليومية م� هي اإل نت�ج املوا�صف�ت الدولية املوحدة التي حددته� املنظمة الدولية للموا�صف�ت

و�صرك�وؤه� ]17[. 

الفنية  اللوائح  بني  من  لأنها  والت�سريعي؛  القت�سادي  النظام  من  اأ�سا�سيًّا  جزءا  املوا�سفات  ُتعد 

وال�صحة  البيئة  حم�ية  مثل  اله�مة،  املج�لت  من  العديد  يف  رئي�ًص�  عن�صًرا  ت�صكل  وب�لت�يل  الإلزامية، 

وال�صالمة يف العمل.

امله�م الأ�ص��صية ملنظمة املوا�صف�ت هي دعم عملي�ت املع�يرة والعمل على زي�دة التن�صيق والتن�غم 

)مع موا�صف�ت العمل احل�لية على �صبيل املث�ل(، ويقوم القط�ع اخل��س ب�إدارة هذه الأنظمة يف الغ�لب 

� اأن  ب�صورة �صحيحة وبذلك ن�صمن م�ص�ركة قوية لل�صن�عة واملجموع�ت املعنية الأخرى، كم� ميكن اأي�صً

ت�سبح منظمات املوا�سفات معاهد عامة ]13[.

لدعم  املق�يي�س  دقة  على  كبري  ب�صكل  جديدة  معرفية  �صن�ع�ت  وظهور  التج�رة  عوملة  زي�دة  تعتمد 

تطوره� ]19[.

القي��ص�ت لي�صت ظ�هرة طبيعية، بل يجب اأن يتم حتديده� وو�صفه� والتعريف به�، وهذا لي�س ب�ل�صيء 

اجلديد كما هو مو�سح يف ال�سكل رقم )8(، فهذه هي مه�م املعهد الوطني للمق�يي�س يف هذه الآونة، ويتم 

ن�صر القي��ص�ت بني امل�صتخدمني اختي�ريًّ� عرب �صبكة مع�مل املع�يرة التي ح�صلت على �صه�دة العتم�د 

� خدمة التحقق من �صحة  كدليل على كف�ءته�، ويف جم�ل علم القي��س الق�نوين تتوىل هذه املهمة اأي�صً

البي�ن�ت التي تقوم بفح�س اأجهزة القي��س اخل��صعة للرق�بة الق�نونية، لبي�ن مدى مط�بقته� للموا�صف�ت 

وتوقيع اجلزاء على املخ�لفني ]13[. 
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 �صكل رقم )8(

� ي�صتمل على  قد يكون الختب�ر هو اأكرث الطرق �صيوًع� يف تقييم مط�بقة املنتج للموا�صف�ت، وهو اأي�صً

اأن�صطة اأخرى، مثل: القي��س واملع�يرة، حيث يوفر الختب�ر القواعد الرئي�صية ل�ص�ئر الطرق الأخرى، فعلى 

�صبيل املث�ل ف�إن الختب�ر هو التقنية الأ�ص��صية امل�صتخدمة يف توثيق املنتج ]16[.

ت�سبح اإجراءات احلماية واملعايرة بال معنى يف حالة عدم خ�سوع املنتج لالختبار ل�سمان مطابقته 

للموا�صف�ت حيث تتنوع الختب�رات بتنوع املج�لت التي يجب اأن تخ�صع فيه� للرق�بة، وميكن اأن ترتاوح 

املنتج  مُينح  الختبار  اجتياز  واإذا مت  معملية خا�سة،  اختبارات  اإىل  املجردة  بالعني  ب�سيط  من فح�ض 

مميزة  عالمة  اأو  الختبار  اجتياز  عالمة  ال�سيارات  منح  عند  يحدث  مثلما  بالفح�ض  اخلا�ض  اخلتم 

لأجهزة القي��س ]13[.
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اعتبــــــ�ره�  التي ميكن  الأخــــــــــــــرى  املوؤ�صـــــــ�ص�ت  اأو  للمع�مل  العــــــــــ�مة  املوا�صف�ت  مت حتـــــــــديد 

املوا�صف�ت  ملنظمة  امل�صرتكة  الوثيقـــــــة  يف  عينـــ�ت  واأخذ  واملعــــ�يرة  الختبـــــ�رات  لإجــــراء  موؤهلة 

.]16[   )ISO/IEC 17025(الدولية

اأهداف اإدارة اجلودة تتمثل يف منع حدوث الأخط�ء، و�صم�ن حت�صني جودة املنتج وعملي�ت الإنت�ج.

يتم اإ�سدار �سهادة تثبت اأن نظام اإدارة اجلودة ي�سري يف الجتاه ال�سحيح من خالل اإجراءات التوثيق، 

ولقد تزايد الطلب على تقدمي هذه ال�صه�دة قبل توقيع العقود؛ حيث يوؤخذ معي�ر )ISO 9001( ك�أ�ص��س؛ 

لأنه اأكرث املوا�صف�ت الدولية ا�صتخداًم� على ال�صعيد الدويل كنظ�م لإدارة اجلودة ]13[.

 عندم� يقرر الق�ئمون على اأحد امل�صروع�ت التج�رية التي حققت جن�ًح� يف الأ�صواق املحلية من�ف�صة 

م�صروع�ت اأخرى عن طريق ت�صدير منتج�تهم اإىل الأ�صواق اخل�رجية تواجههم م�صكلة وهي اأن منتجهم 

اأن يفي  ب�إمك�نه  اأن  واإثب�ت  العمالء امل�صتقبليني،  ثقة  ويتعني عليه ك�صب  الأ�صواق،  تلك  غري معروف يف 

ب�حتي�ج�تهم، وللقي�م بذلك يتعني عليهم دعم منتج�تهم بنظ�م دويل لإدارة اجلودة ُمعرتف به وهو معي�ر 

�صه�دة  ب�إ�صدار  وتقوم  امل�صـــــروع،  نظ�م  بتقييم  م�صـــــــتقلة متخ�ص�صة  هيئـــــــة  وتقوم   ،)ISO 9001(

وميكن  عليه�  يعتمد  كموؤ�ص�صة  نف�صه  امل�صروع  وليثبت  امل�صتقبليني،  العمالء  ثقة  لك�صب   )ISO 9001(

الوثوق به� ]20[.

املرتفعة  الكلفة  ذات  املتعددة  الختب�رات  هي  امل�صدرين  تواجه  التي  الرئي�صية  ال�صعوب�ت  اإحدى 

و�صه�دة توثيق املنتج، حيث اإن اإجراءات تقييم املط�بقة التي تت�صم ب�لتمييز وعدم ال�صف�فية قد تكون 

اأدوات فع�لة حلم�ية الإنت�ج الوطني، وقد متثل عراقيل فنية اأم�م التج�رة يف نف�س الوقت. 

اإن وجود مم�ر�ص�ت تقييم ومط�بقة للموا�صف�ت فع�لة وموثوق به� وتت�صم ب�ل�صف�فية هو مفت�ح ت�صهيل 

جت�رة الب�ص�ئع واخلدم�ت مع �صم�ن حم�ية وطنية منظمة ومتوازنة ومن�ف�صة �صن�عية ع�دلة ]7[.

يعتمد تقييم مط�بقة املنتج�ت على اختب�ر منظم لفح�س م� اإذا ك�ن املنتج اأو عملية الإنت�ج مط�بقة 

ا  اأي�سً هناك  املعيارية،  امل�ستندات  اأو  املوحدة  املوا�سفات  يف  حمدد  هو  ملا  وفًقا  معينة  ملوا�سفات 

م�صتقل  ث�لث  طرف  ق�م  واإذا  املنتج�ت،  مط�بقة  تقييم  لهيئ�ت  ال�صرورية  املتطلب�ت  حتدد  موا�صف�ت 

ب�إجراء الختب�ر يتم اإ�صدار �صه�دة مط�بقة املنتج�ت، وتختلف هذه ال�صه�دة عن �صه�دة مط�بقة املنتج 

التي يحرره� امل�صنع اأو امل�صتهلك كجزء من اتف�قية التوريد، ويف الغ�لب يتعني تقدمي �صه�دة مط�بقة 



50

التي حتمل  ف�إن املنتج�ت  �صبيل املث�ل  ب�لأ�صواق، وعلى  اأو قبل طرح املنتج  العقد  اإبرام  املنتج�ت قبل 

التي حتمل تلك  للمنتج�ت  الأوروبي  اأن هذا املنتج مط�بق ملوا�صف�ت الحت�د  اإىل  عالمة )CE( ت�صري 

العالمة ]13[.

تقييم الطرف الأول: هذا م�سطلح فني ي�ستخدم عندما تقوم موؤ�س�سة التوريد نف�سها بتقييم مطابقة 

املنتج للموا�سفات اأو املتطلبات اأو اللوائح الفنية، وبعبارة اأخرى يعترب هذا تقييما ذاتيا، وُيعرف باإقرار 

املورد مبط�بقة املنتج للموا�صف�ت.

املنتج  مطابقة  بتقييم  التوريد  موؤ�س�سة  عميل  قيام  اإىل  امل�سطلح  هذا  ي�سري  الثاين:  الطرف  تقييم 

للموا�صف�ت، فعلى �صبيل املث�ل يقوم املورد بدعوة العميل امل�صتقبلي لختب�ر مط�بقة املنتج للموا�صف�ت.

املنتج  بتقييم  والعميل  املورد  عن  بعيًدا  م�صتقلة  هيئة  تقوم  احل�لة  هذه  يف  الث�لث:  الطرف  تقييم 

ومط�بقته للموا�صف�ت ]16[.

 )VDE( وهى عالمة اأمل�نية تخ�س ال�صالمة، عالمة )GS( من الأمثلة على عالم�ت التوثيق عالمة

التي تخ�س الأجهزة الكهرب�ئية والإلكرتونية والك�بالت، ويتم اإ�صدار هذه ال�صه�دة عند اإمت�م اإجراءات 

� اإىل اأن عملي�ت الت�صنيع و�صالمة املنتج�ت يتم فح�صه� ب�صورة دورية ]13[. التوثيق بنج�ح، وت�صري اأي�صً

ت�صجع اتف�قية العوائق التقنية اأم�م التج�رة على العرتاف بنت�ئج تقييم مط�بقة املنتج للموا�صف�ت 

ال�ص�درة من اجله�ت الأخرى كو�صيلة للحد من العقب�ت اأم�م التج�رة، وتوؤكد اأن الثقة يف نت�ئج تقييم 

مط�بقة املنتج ل بد اأن تعتمد على ا�صتمرارية اعتم�د جه�ت تقييم املط�بقة  كمطلب اأ�ص��صي لالعرتاف 

ب�لتقييم ]7[.

م�   � �صخ�صً اأو  هيئًة  ب�أن  ر�صمي�  ب�لعرتاف  املخت�صة  ال�صلطة  مبوجبه  تقوم  اإجراء  هو  العتم�د  اإن 

طريق  عن  دولية  موا�صف�ت  على  ق�ئم  ر�صمي  ت�أكيد  مبث�بة  ذلك  ويعد   ،]21[ معينة  مبه�م  للقي�م  موؤهل 

طرف ث�لث م�صتقل يقر ب�أن جهة م� موؤهلة للقي�م مبه�م بعينه�، والعتم�د هو و�صيلة لبن�ء الثقة يف العمل 

ونتائج الختبارات ومعامل املعايرة ومرافق الفح�ض والتوثيق )جهات اختبار مطابقة املنتجات(، ومُينح 

العتم�د لفرتة زمنية حمددة، وي�صتمل على موا�صف�ت رق�بية ت�صهل العرتاف املتب�دل ب�صه�دات مط�بقة 

املنتج للموا�صف�ت كم� يعمل على ت�صجيع التج�رة الدولية ]13[. 



51

يعمل العتم�د على تقليل خم�طر امل�صروع�ت التج�رية عن طريق ت�أكيد اأن الهيئ�ت املعتمدة موؤهلة 

للقيام بالعمل املنوط بها، والعتماد املمنوح من قبل اأع�ساء املنتدى الدويل ي�سمن للم�ستهلكني ا�ستقالَل 

وكف�ءَة اجله�ت احل��صلة على العتم�د، كم� ي�صمن قي�م اجلهة بتقدمي خدم�ته� بكف�ءة ع�لية يف اأ�صرع 

وقت وب�أقل تكلفة ]1[.

يتم ت�صييد هيئ�ت العتم�د يف الكثري من دول الع�مل من قبل احلكوم�ت اأو بت�صجيع منه� وذلك بهدف 

من  العتم�د  يقلل  كم�  املخت�صة،  اجله�ت  لرق�بة  الدولة  يف  التوثيق  جه�ت  خ�صوع  �صم�ن  وهو  رئي�س 

العمالء عن طريق رق�بة دورية بحيث  اأو  التج�رية  اأو امل�ص�ريع  له� احلكومة  تتعر�س  التي قد  املخ�طر 

ت�صمن كف�ءة وا�صتقالل جه�ت التوثيق]1[. 

ي�سبح م�ستخدمو �سهادات التوثيق/الت�سجيل يف ماأمن من اخلدمات ال�سيئة، فهم ي�سعرون بالر�سا؛ 

الدويل  املنتدى  اأع�ص�ء  اأحد  قبل  من  اعتم�ده  مت  بخدم�ته  ب�ل�صتع�نة  ق�موا  الذي  التوثيق  مرفق  لأن 

د الق�ئمني على العمل به�،  لالعتم�د، وتقوم هيئ�ت العتم�د بزي�رة جه�ت التوثيق ب�صورة منتظمة، وتَفقُّ

هيئ�ت  ُتلزم  به�،  العمل  على  والق�ئمني  اجلهة  كف�ءة  ل�صم�ن  والتدقيق  الفح�س  بعملي�ت  يقومون  وهم 

�سغوط  حتت  الوقوع  اأو  امل�سالح  يف  تعار�ض  وجود  بعدم  العتماد  ل�سهادات  املانحة  اجلهات  العتماد 

لال�صتف�دة مم� قد يعود عليه� من قرار اإ�صدار ال�صه�دة ]1[. 
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2-2 �لعالقات �لبينية بني عنا�سر �لبنية �لتحتية للجودة:

يجب اأن يكون وا�سًحا اأن جميع عنا�سر البنية التحتية للجودة وثيقة ال�سلة ببع�سها. 

• يف ظل ا�صتخدام الأبع�د ون�صب التف�وت امل�صموح به� ل ميكن حتديد املعي�ر دون اللجوء اإىل مرجعية 	

مق�يي�س موثوق به�. 

• يجب اأن يتم توحيد املوا�صف�ت دوليًّ�؛ لتجنب ازدواجية الأنظمة املكلفة. 	

• يجب اأن يخ�سع املنتج لالختبار؛ لتحديد مدى مطابقته للموا�سفات املحددة واللوائح الفنية. 	

• اأن تتم اإجراءات الختب�ر وفًق� ملوا�صف�ت موحدة واعتم�ده� على مق�يي�س 	 يتطلب التوافق الدويل 

موثوق به�. 

• يجب اأن تقوم عملية العتماد على املوا�سفات الدولية، وهو الإجراء الذي ت�سبح مبقت�ساه عملية 	

العتماد برمتها جديرة بالثقة، مما ي�سمح بوجود جتارة دولية وتناف�سية.

2-3 �لتكامل �لعاملي:

يعد التع�ون الدويل اأداة فع�لة يف التغلب على حواجز التج�رة الفنية، ولقد اأدت الزي�دة يف التج�رة 

الدولية للمنتج�ت ال�صن�عية يف منت�صف القرن الت��صع ع�صر اإىل اإن�ص�ء اتف�قية املرت ع�م 1875، حيث 

ك�ن الغر�س منه� تقدمي نظ�م دويل للمع�يرة، ووحدات القي��س والعمل على تطويره، ويرتكز عمل تلك 

التفاقية حاليًّا على �سمان قيام معاهد القيا�ض الوطنية بعملها يف القيا�ض واملعايرة ب�سكل �سحيح، وذلك 

عن طريق بن�ء ج�صور للثقة من خالل توحيد القي��ص�ت، وهذا ي�صمن وجود قي��ص�ت دولية موحدة، وي�صهل 

العرتاف املتب�دل ب�ملق�يي�س واملع�يرة.

هيئ�ت  ت�صتطيع  وثيق،  اإقليمي  تع�ون  اإىل  احل�جة  اإىل  الع�مة  الوطنية  للمع�هد  الكبري  العدد  ي�صري 

الإقليم  داخل  القي��ص�ت  دقة  الإقليمية على �صم�ن  املق�يي�س  وتعمل منظم�ت  عليه،  العتم�د  املق�يي�س 

والعمل على ت�صجيع ا�صتخدام املق�يي�س الوطنية والإقليمية والقدرات املعي�رية ]13[. 

 ،(SIM( اأمريك�  بلدان  داخل  القي��س  اأنظمة  مثل:  الإقليمية،  املق�يي�س  منظم�ت  من  العديد  توجد 

والحت�د الأوروبي للمق�يي�س واملع�يرة )EUROMET)، واحت�د مق�يي�س ال�صرق الأو�صط و�صم�ل اإفريقي� 

)MENAMET)، واحت�د جنوب اإفريقي� لتطوير املجتمع�ت ومت�بعة القي��ص�ت )SADCMET)، واحت�د 

 .(APMP( وبرن�مج املق�يي�س الآ�صيوب��صيفيكي ،(COOMET( مع�هد القي��س الوطني اليورو-اآ�صيوي
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يف اأواخر الأربعيني�ت دعت احل�جة اإىل التف�ق على موا�صف�ت دولية موحدة، مم� اأدى اإىل اإن�ص�ء هيئة 

التقني�ت الكهرب�ئية )IEC(، واملنظمة الدولية للموا�صف�ت )ISO(، وعلى الرغم من اأن )70%( من 

اأع�ص�ء املنظمة الدولية للموا�صف�ت من الدول الن�مية اإل اأن اجلهود املبذولة من قبل هوؤلء الأع�ص�ء م� 

زالت �صئيلة اإىل حد م� ]13[. 

الدول  يف  العتم�د  واحت�د   ،)EA( الأوروبي  العتم�د  احت�د  لالعتم�د  الإقليمية  املنظم�ت  ت�صمل 

لتنمية  اإفريقي�  جنوب  اعتم�د  واحت�د   ،)PAC( الب��صيفيكي  العتم�د  واحت�د   ،)LAAC( الأمريكية 

.]1[ (SADCA( املجتمع�ت

والهيئة   ،)IAF( لالعتم�د  الدويل  املنتدى  -مثل  الدولية  املنظم�ت  اعتم�د  هيئ�ت  �صجعت  وقد 

ببع�صه�  ال�صلة  وثيقة  اإقليمية  منظم�ت  اإن�ص�ء  على   -)ILAC( املختربات  لعتم�د  الدولية  التع�ونية 

البع�س، كم� عملت على بن�ء الثقة يف كف�ءة اأع�ص�ئه� وذلك لت�صهيل العرتاف الدويل ب�صه�دات العتم�د. 

وعلى ال�صعيد الأوروبي، ت�صجع املنظمة الأوروبية للجودة تطوير اأنظمة اإدارة اجلودة كم� تعمل على 

وال�صحة  والبيئة  دوليًّ� يف جم�ل اجلودة  به�  موؤهلة ومعرتف  متن��صقة مع هيئ�ت  تدريب  برامج  تطوير 

وال�صالمة املهنية. 

ومن خالل منظمة التج�رة الع�ملية تقوم اللج�ن وثيقة ال�صلة ب�لبنية التحتية للجودة مثل جلنة العوائق 

الفنية اأم�م التج�رة )TBT( وجلنة التدابري ال�صحية وال�صحة النب�تية )SPS( ب�لدعوة لعقد منتدى 

ملن�ق�صة اأ�صئلة تتعلق ب�لتع�ون الفني يف هذا املج�ل كم� دعت اإىل اإجراء حتليل لالحتي�ج�ت والعمل على 

تعوق  التي  الفنية  العقب�ت  على  التغلب  اأجل  من  الأع�ص�ء  الدول  بني  واخلربات  املعلوم�ت  تب�دل  زي�دة 

التج�رة، كم� يدعو اأع�ص�ء منظمة التج�رة الع�ملية اإىل ت�صجيع اإن�ص�ء بنية حتتية من��صبة يف الدول الن�مية 

مل�ص�عدته� على تنفيذ هذه التف�قي�ت ]13[. 

اإن الهدف املرجو على املدى البعيد هو جتنب تعدد املوا�صف�ت والقوانني والختب�رات والعتم�دات، 

وهناك تاأكيد بالغ على مفهوم يطلق عليه »خدمات متعددة يف مكان واحد«؛ وذلك لتحقيق القبول العاملي. 
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من اأجل حتقيق القبول العاملي ملفهوم »خدمات متعددة يف مكان واحد« ينبغي وجود: 

• منتج واحد < لئحة فنية ع�ملية. 	

• منتج واحد < معي�ر ع�ملي موحد مكتوب. 	

• منتج واحد < اعتم�د ع�ملي.	

• منتج واحد < اختب�رات اأو قي��ص�ت ع�ملية. 	

متعددة  »خدم�ت  عن��صر  جميع  على  وي�صتمل  ع�مليًّ�،  مقبول  نظ�م  اإىل  الطموح  الهدف  هذا  يحت�ج 

يف مك�ن واحد«، وتقوم بتنفيذه منظم�ت دولية فنية موؤهلة ومعرتف به�، واإذا ق�م كل اقت�ص�د بتطبيق 

النظ�م نف�صه على ال�صعيد املحلي �صيكون من ال�صهل نيل القبول، ف�لق�عدة ال�صحيحة للنج�ح تتحقق 

بوجود اأنظمة نزيهة ل تخ�سع لأي �سغوط خارجية، وتقوم املنظمات الإقليمية اأو الدولية بالعرتاف بهذه 

الأنظمة الق�ئمة على الكف�ءة التقنية التي يقوم بتقييمه� النظراء بحيث ل ميكن التف�و�س على النت�ئج 

على ال�صعيد ال�صي��صي ]28[. 

2-4 تاأثري �لبنية �لتحتية للجودة على �سال�سل �أنظمة �لقيمة )�الإنتاج �أو �لتوريد(:

على الرغم من �صهولة تقدير تكلفة بن�ء وت�صغيل نظ�م البنية التحتية للجودة ب�صورة ن�صبية، اإل اأنه 

زي�دة  الوطنية على  التحتية  البنية  ت�ص�عد  كم�  علين� من حتقيقه�،  �صتعود  التي  الفوائد  ي�صعب حتديد 

التن�ف�صية يف عملي�ت الت�صنيع وتو�صيل اخلدم�ت الذي يوؤدي بدوره اإىل زي�دة الإنت�جية، كم� ي�ص�عد على 

خلق فر�س عمل وت�صجيع ال�صتثم�ر، ب�لإ�ص�فة اإىل ت�صجيع الإف�دة من املوارد الطبيعية على الوجه الأمثل 

دون اإ�صراف، وي�ص�عد نظ�م البنية التحتية الوطنية للجودة على حت�صني اأحوال الرع�ية ال�صحية، وي�صمن 

توزيًع� ع�دل للرثوة القومية ]13[. 

رمبا تكون هناك حاجة لتقييم طرف ثالث يف قطاعات بعينها وفًقا للوائح احلكومية، ويقوم العميل 

وبني  وخدم�ته�  منتج�ته�  بني  للتمييز  كو�صيلة  النظ�م  هذا  ب�ختي�ر  التوريد  منظمة  تقوم  اأو  بتحديده� 

املنتج�ت واخلدم�ت الأخرى املوجودة ب�لأ�صواق ]16[. 
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2-5 �لبنية �لتحتية �لوطنية للجودة كاأد�ة يف يد �لهيئات �لتنظيمية:

التي  اللوائح الفنية مبوجب القانون وخا�سة يف املجالت  تعمل الهيئة التنظيمية على �سمان تطبيق 

تتعلق برف�هية ال�صك�ن، مثل ال�صحة، وال�صالمة، والبيئة، وتتواجد الهيئة التنظيمية يف الوزارات و�ص�ئر 

الهيئ�ت الر�صمية الأخرى. 

جميع  توفري  املج�لت  بهذه  عمله�  يرتبط  التي  الر�صمية  الهيئ�ت  لك�فة  للغ�ية  الع�صري  من  �صيكون 

التحتية  للبنية  ال�صليم  ف�لنظ�م  �؛  �صروريًّ اأمًرا  لي�س  وهذا  الر�صمية،  الهيئ�ت  جلميع  املطلوبة  املوارد 

الوطنية للجودة ميكنه الوف�ء بجميع هذه املتطلب�ت املختلفة، وبعيًدا عن الن�حية الفنية، ي�صتطيع مرفق 

املع�يرة توفري معلوم�ت معرتف به� على امل�صتوى الدويل فيم� يتعلق ب�ملوا�صف�ت املوجودة فعال، وعالوة 

على ذلك ميكن للهيئات التنظيمية ا�ستخدام املوا�سفات كاأ�سا�ض للوائح الفنية، ويتعني عليهم تنفيذها 

والأجهزة  والأدوية  والأطعمة  الزراعية  املنتج�ت  و�صالمة  املوا�صف�ت �صحة  وتخ�س هذه  اأوط�نهم،  يف 

الطبية والتغليف واملل�صق�ت التعريفية ب�ملنتج ومق�يي�س ال�صالمة واملعدات وم�صتوي�ت التلوث التي ميكن 

التغ��صي عنه� وعملي�ت الإنت�ج ال�صديقة للبيئة اإىل اآخره، ويتم تكليف الوزارات غري املوائمة بتطبيق 

هذه املوا�صف�ت، مثل: وزارة الزراعة، ووزارة ال�صحة، ووزارة العمل، ووزارة البيئة. 

كم� يجب اأن تخ�صع املق�يي�س �صواء ك�نت فيزي�ئية اأو كيمي�ئية لرق�بة املعهد الوطني للمق�يي�س؛ حتى 

الدولية  القي��س  ملوا�صف�ت  املق�يي�س  مط�بقة  ت�صمن  حتقق  عملي�ت  خالل  من  بكف�ءته�  الوثوق  ميكن 

اإحدى  اإذا كان هناك �سيء يزن كيلو جراًما واحًدا يف  اأنه  اأننا بب�ساطة ميكننا القول  اأي  املعرتف بها، 

� يف مدينة اأخرى يف ظل ظروف متم�ثلة، ويتعني على جميع  املدن ف�صيكون وزنه كيلو جراًم� واحًدا اأي�صً

عملية  ل�صم�ن  الوطني  القي��س  نظ�م  على  العتم�د  الق�نونية  املق�يي�س  عن  امل�صوؤولة  الوطنية  الهيئ�ت 

الرق�بة. 

ت�صتطيع مع�مل الختب�ر املعتمدة اإجراء التح�ليل يف جم�ل تخ�ص�صه� بعيًدا عن املنتج�ت املطلوب 

حتليله�، بحيث يكون الغر�س الأ�ص��صي هو التحكم يف عملية الإنت�ج واختب�ر اأو حتليل املنتج مع تطبيق 

اللوائح الفنية اأو ما �سابه. 

كما اأن نف�ض اجلهات املعتمدة التي متنح �سهادَة مطابقة املنتج لأغرا�ض جتارية، تقوم مبنح �سهادة 

مطابقة املنتج للوائح الفنية التي يفر�سها القانون املحلي. 
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اختلفت  واإن  نف�سه،  ال�سبيل  ت�ستخدم  والإجبارية  الختيارية  الإجراءات  من  كالًّ  اأن  ذلك  من  يت�سح 

وجهة كل منهما، وعندما ي�سبح من املمكن العتماد على نظام البنية التحتية الوطنية للجودة �سيكون 

من املمكن حترير الهيئ�ت التنظيمية من ت�ص�عف التكلفة التي تتعلق ب�ملوارد الب�صرية وغري الب�صرية. 

�لنتائج: 

• يجب اأن تتخذ اللوائح الفنية من موا�سفات الآيزو والتو�سيات اخلا�سة بالأغذية اأ�سا�ًسا لها، وتقوم 	

امل�صوؤولة  الوزارات  تقوم  ب�لغة، حيث  بدقة  الوطنية  املوا�صف�ت  بتطوير  الوطنية  املوا�صف�ت  هيئة 

التجارة  ملنظمة  التابعة  التجارة  اأمام  الفنية  العوائق  جلنة  مع  والتوا�سل  الفنية،  اللوائح  باإ�سدار 

يتعلق  فيم�  الع�ملية،  التج�رة  ملنظمة  الت�بعة  النب�تية  وال�صحة  ال�صحية  التدابري  وجلنة  الع�ملية، 

ب�ملوا�صف�ت ال�صحية وال�صحة النب�تية. 

• يجب اأن تخ�صع املق�يي�س الفيزي�ئية والكيمي�ئية لرق�بة املعهد الوطني للمق�يي�س، و)مع�مل املع�يرة 	

الوطنية ذات املرجعية املعتمدة(، حتت اإ�صراف املكتب الدويل لالأوزان واملق�يي�س. 

• يجب اأن جُترى الختب�رات والتح�ليل يف مع�مل معتمدة. 	

• يجب اأن تكون الهيئ�ت امل�نحة لل�صه�دات هيئ�ت معتمدًة.	

• الدولية 	 الدويل من املنظمة  الوطنية ب�لعرتاف به� على امل�صتوى  تتمتع هيئ�ت العتم�د  اأن  ل بد 

لعتم�د املختربات، واملنتدى الدويل لالعتم�د، فيم� يخت�س بك�فة اأنواع العتم�دات املطلوبة. 

• به� 	 املعرتف  )بعن��صره�  للجودة  الوطنية  التحتية  البنية  ا�صتخدام  التنظيمية  الهيئ�ت  على  يجب 

دوليًّ�(.
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3- �لعنا�سر �لفنية �خلم�سة  للبنية �لتحتية �لوطنية للجودة: 

من جمموعة العنا�سر اخلم�سة التي تقوم عليها البنية التحتية للجودة تت�سف ثالثة عنا�سر 

امل�صتوى  على  فعليًّ�  تنظيمه�  نوعه�؛ حيث مت  من  فريدة  ب�أنه�  والعتم�د(،  واملق�يي�س  )املوا�صف�ت 

املتب�دل  العرتاف  اتف�قي�ت  خالل  من  الأخرى،  القت�ص�دي�ت  مع  توافقه�  ل�صم�ن  والدويل  الإقليمي 

)MRAs( التي تقوم على اأ�ص��س تقييم النظراء على امل�صتوى الدويل، بحيث يكون كل اقت�ص�د م�صوؤول 

تقدمه�،  التي  اخلدم�ت  عر�س  اأ�ص�ليب  وتطوير  الوطنية،  القت�ص�دية  والكي�ن�ت  املوؤ�ص�ص�ت  تنمية  عن 

وذلك طبًق� للتعليم�ت والتوجيه�ت الدولية، اأم� العن�صران الآخران: )الختب�ر  والتوثيق( فيجب اأن يكون� 

مت�حني مل�صتخدمي البنية التحتية الوطنية للجودة، وهم� مت�صالن بنظ�م اجلودة، من خالل ا�صتخدام 

املع�يري التي تفر�صه� الهيئة الوطنية للموا�صف�ت، ولهم نت�ئج قي��س م�صل�صلة للمعهد الوطني للقي��س، 

واأن تكون كف�ءتهم� التقنية معتمدة من هيئة العتم�د الوطنية. 

يقدمه�  اأن  ميكن  التي  واخلدم�ت  العن��صر،  هذه  من  عن�صر  كل  مه�م  الت�لية  الأق�ص�م  وتعر�س 

للم�صتخدمني )�صل�صلة القيمة الإنت�جية(، وكيف ميكن اأن تن�صجم مع اخلطة الدولية احل�لية، وميثل كلَّ 

عن�صٍر ر�صٌم بي�ينٌّ واحد اأو جمموعة من الر�صوم البي�نية، بحيث تكون �صل�صلة القيمة اأو ال�صل�صلة الإنت�جية 

داخل جميع الر�صوم�ت البي�نية مو�صحة على العمود جهة اليمني، مع ت�أكيد اأن هذا النظ�م ين��صب جميع 

املنتجات والعمليات، بينما تو�سح التفا�سيل املبينة على العمود جهة الي�سار النظام الإقليمي اأو الدويل 

الأ�ص��صي الذي يحكم كل ح�لة، اأم� عن الكتلة التي تتو�صط الر�صم فهي متثل العن��صر الوطنية، وت�صري 

الأ�صهم اإىل اأثر العن��صر الوطنية يف الربط بني �صال�صل القيمة الوطنية والعرتاف الدويل، واأخرًيا ت�صري 

الأ�صهم املو�صحة ب�للون الأ�صود اإىل الإجراءات والأعم�ل الإلزامية. 

3-1 توحيد �ملو��سفات:

يجب الأخذ يف العتب�ر اأن وظيفة املوا�صف�ت الأ�ص��صية هي تقدمي الت�صهيالت، ولي�س فر�س املعوق�ت، 

لكي يتم العرتاف بعمل هيئة املوا�صف�ت كمهمة وطنية، ولتف�دي اأي التب��س ب�صبب الن�ص�ط�ت التن�ف�صية 

اأو بني عمل الوزارات يجب اإ�صدار ق�نون للموا�صف�ت الوطنية، ويكون منوًط� به حتديد طريقة  املحلية 

اإن�ص�ء معهد وطني للموا�صف�ت، وبي�ن مه�مه، وحتديد ك�فة املع�يري التي يجب اللتزام به� على امل�صتوى 

الوطني، كم� ميكن اعتب�ر املعهد الوطني للموا�صف�ت كي�ًن� اأو موؤ�ص�صة ع�مة اأو خ��صة ط�مل� اأنه موؤ�ص�صة 

الوطني  املعهد  ف�إن  الدويل،  امل�صتوى  على  اأم�  احلكومية،  اجله�ت  من  ر�صميًّ�  به  ومعرتف  ق�نونية 
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للموا�صف�ت ميثل الدولة الت�بع له� داخل املنظم�ت الدولية، ومنه� –على �صبيل املث�ل- املنظمة الدولية 

للمع�يري )ISO(، وهيئة الد�صتور الغذائي )Codex Alimentarius(، اأو املنظم�ت الإقليمية للمع�يري 

التي ت�صم جلنة املع�يري يف البلدان الأمريكية )COPANT( يف الن�صف الغربي من الع�مل ]28[. 

3-1-1 �ملو��سفات )�لبيئة �لتطوعية(:

اإن الأن�صطة والأعم�ل اخل��صة ب�لبنية التحتية للجودة )QI( التي يفرت�س تطبيقه� على نط�ق وا�صع، 

مب� متثله من نظم اإدارة اجلودة واأف�صل املم�ر�ص�ت والتطبيق�ت العملية وال�صه�دات والعتم�دات، تعتمد 

على اإجم�ع اآراء ك�فة الأطراف امل�ص�ركة على الثوابت واملع�يري املتفق عليه� والتزام�ته� املحتملة، وذلك 

مب� ي�صمن اأن جميع مكون�ت واأجزاء املنتج – بغ�س النظر عن م�صدره– تتن��صب مع بع�صه� البع�س، 

� على الإجراءات املتبعة  واأنه� -جميع�- على نف�س امل�صتوى من اجلودة والدقة، وميكن تطبيق ذلك اأي�صً

لت�صنيع منتج�ت معينة، وكذلك عند و�صع املع�يري العملية القي��صية وم� اإىل ذلك ]28[.

 املوا�سفة:

املوا�سفة هي الوثيقة املعتمدة من هيئة معرتف بها، وتو�سح القواعد والإر�سادات واملعايري اخلا�سة 

ب�ملنتج�ت اأو العملي�ت ذات ال�صلة واأ�ص�ليب الإنت�ج، ول يعد التوافق معه اأمًرا اإلزاميًّ�]31[. 

القي��ص�ت  مق�رنة  جعل  بهدف  الإر�ص�دية  والتوجيه�ت  الفنية  واملوا�صف�ت  للمع�يري  احل�جة  وتربز 

ومع�يري اجلودة تتمتع ب��صتقاللية ت�مة عن املنظمة التي تنفذه�، وعلى الرغم من اأن العن��صر ال�ص�بقة 

� اإل اأنه� ت�صكل اأ�ص��ًص� اإلزاميًّ� يتكون من ثالثة عن��صر، هي: القي��ص�ت، والختب�رات،  ت�صكل اتف�ًق� تطوعيًّ

ف�إن  ال�صي��صية  املق��صد  اإىل  ب�لإ�ص�فة  اإذ  م�صرتكة؛  اأهداف  لتحقيق  بينه�  التن�صيق  ويتحتم  واجلودة، 

الع�م )املعهد الوطني  اأو القط�ع  اإم� للقط�ع اخل��س  ت�بعة  العن��صر يتطلب وجود موؤ�ص�صة  تطبيق هذه 

مبجموعة  جمهزة  تكون  التي  للموا�صف�ت(  الوطني  املكتب  ب��صم  �ص�بًق�  يعرف  ك�ن  م�  اأو  للموا�صف�ت 

وت�صمل:  الع�ملي،  امل�صتوى  على  متط�بق  ب�صكل  املحددة،  امله�م  مع  للتوافق  الالزمة  واملوارد  الع�ملني 

حتديد الأولوي�ت ح�صب الأهمية وجتميع املجموع�ت التي له� اهتم�م�ت م�صرتكة )ت�صكيل واإدارة جل�ن 

)مكتب  وطنية  موا�صف�ت  ب�عتب�ره�  وتطبيقه�  )املوافقة(،  التف�صيلية  امل�صودات  تبني  املوا�صف�ت(، 

املعلوم�ت ومكتبة املع�يري ومكتب الإ�صدارات(.

وعلى اعتب�ر اأن الإجراءات الالزمة لتطبيق كل اأنواع املوا�صف�ت التي يجب اأن تتم وفًق� للتوجيه�ت 
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الدولية املوحدة، ف�إن وجود معهد وطني واحد فقط للموا�صف�ت لكل دولة يعد اأمًرا �صروريًّ� ومقبول من 

الن�حية القت�ص�دية؛ لتجنب ازدواجية املجهودات املبذولة يف هذا ال�صدد، وميكن الو�صول اإىل الكف�ءة 

الفنية من خالل جل�ن املوا�صف�ت املختلفة التي ت�صم جمموعة من اخلرباء من خمتلف املج�لت التي 

ت�صم -على �صبيل املث�ل- املوا�صف�ت ال�صن�عية وموا�صف�ت الأغذية واملوا�صف�ت واملع�يري ال�صحية، 

وكذلك املع�يري البيئية القي��صية، وت�صمن هذه الهيكلة تطوير ك�فة املوا�صف�ت الوطنية وفًق� لإجراءات 

موحدة، على اأن يتم ذلك على يد خرباء متخ�ص�صني، وكذلك يتم ت�صجيله� يف ق�عدة البي�ن�ت الوطنية، 

كم� ميكن لأي م�صتخدم على النط�ق الوطني اأو الدويل الطالع على اأحدث واأ�صمل املعلوم�ت يف مك�ن 

واحد ]28[. 

�صبيل  -على  الإنت�ج  قط�ع  ق�م  ف�إذا  الإنت�ج،  تك�ليف  خلف�س  و�صيلة  املوا�صف�ت  تكون  اأن  ميكن  كم� 

املث�ل- بتحديد موا�صف�ت الأبواب الداخلية ميكن ل�صن�عة البن�ء وامل�صتخدم النه�ئي الإف�دة من ذلك، 

مكان  من  حمليًّا  امل�سنعة  الأبواب  تبديل  وميكن  خا�سة،  اأبواب  لت�سميم  حاجة  هناك  تكون  ل  بحيث 

-على  مدار�س  جمموعة  لبن�ء  من�ق�صة  بطرح  حكومية  جهة  اأي  تقوم  فعندم�  م�صكلة،  اأدنى  دون  لآخر 

�سبيل املثال- فبدل من حتديد موا�سفات تف�سيلية لالأبواب الداخلية، ميكن اأن تن�ض �سروط املناق�سة 

على اأن تكون الأبواب م�صنعة وفًق� ملع�يري ال�صن�عة املحلية، يفيد ذلك يف تخفي�س تك�ليف الت�صنيع، 

وجتنب ت�أخر ت�صليم امل�صروع، كم� ميكن تطبيق نف�س املوا�صف�ت ال�صن�عية للمن�ق�صة على موا�صري املي�ه 

وموا�صري ال�صرف والتو�صيالت الكهربية، وكذلك مواد بن�ء الأ�صقف والأر�صي�ت وغري ذلك. 

يجب على هيئ�ت تطوير املوا�صف�ت اللتزام مبم�ر�ص�ت العمل اجليد فيم� يخت�س بتطبيق م� يعرف 

ب�ص�أن   )WTO( الع�ملية  التج�رة  منظمة  لتف�قية   3 رقم  امللحق  يف  املبني  املوا�صف�ت«  »ق�نون  ب��صم 

العوائق الفنية اأم�م التج�رة ]31[. 
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�صكل رقم )9(

والختب�رات،  القي��س،  مع�يري  اإىل  ب�لنظر   � وخ�صو�صً للموا�صف�ت،  فع�ل  نظ�م  غي�ب  ح�لة  يف  اأم� 

الغ�ية  واجلودة هي  والختب�رات  القي��ص�ت  نط�ق�ت  تكون  الوطنية  املج�لت  اجلودة يف جميع  ومع�يري 

امل�صتهلك  اأو خدم�ت حم�ية  ال�صن�عية  للخدم�ت  العن��صر املوفرة  ولي�صت هي  النه�ئية يف حد ذاته�، 

.]28[

وعلى اجل�نب الآخر فرمب� تكون التج�رة على امل�صتوى الدويل للعديد من ال�صن�ع�ت غري ممكنة يف 

ح�لة تطبيق الدول ملوا�صف�ت خمتلفة، فال ميكن -على �صبيل املث�ل- اأن تتوافر جم�لت تع�ون جت�ري 

على امل�صتوى الدويل يف جم�لت الت�ص�لت الال�صلكية وتكنولوجي� املعلوم�ت واخلدم�ت البنكية وامل�لية 

اإذا مل تتط�بق القواعد واملوا�صف�ت القي��صية التي حتكم جميع تلك املج�لت. 
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مت ت�صميم بط�ق�ت الئتم�ن وبط�ق�ت اله�تف والبط�ق�ت الذكية املتع�رف عليه� ح�ليًّ� طبًق� للمع�يري 

الدولية التي و�صعته� منظمة املع�يري الدولية )ISO( التي تق�صي ب�أن تكون تلك البط�ق�ت ذات �صمك 

 .]1[ � )0.76 مم(، وهذا يعني اأن هذه البط�ق�ت ميكن ا�صتخدامه� ع�مليًّ

ويف الوقت احل�يل لن تقوم كل دولة ب��صتحداث مع�يري خ��صة للجودة، ولكن كل م� عليه� هو تطبيق 

املع�يري الدولية التي منه� –مثال- مع�يري منظمة املع�يري الدولية )ISO(، بحيث تكون املوا�صف�ت التي 

�، ويكون اخلي�ر الأمثل هو جمرد تطبيقه� على النظم الداخلية للدولة،  تتبن�ه� الدولة متفًق� عليه� ع�مليًّ

اأم� عملي�ت التن�صيق اأو املط�بقة الالحقة فال داعي له� ]28[. 

امل�صتوى  على  الإف�دة  مل�ص�عفة  جديدة  موا�صف�ت  ا�صتحداث  هو  الهدف  يكون  احل�لت،  بع�س  ويف 

املحلي اإذ ميكن- مثال- ا�صتحداث بع�س املع�يري اجلديدة للحوم )الالم�( يف دول الإنديز يف اأمريك� 

لديه�  يتوافر  ل  الدولة  ك�نت  اإذا  �صرورية  –اأحي�ًن�-  للمع�يري  الداخلية  التعديالت  فتكون  اجلنوبية، 

القدرات التقنية الالزمة لتطبيق املع�يري الدولية.

 ورمب� يربز الو�صع نف�صه يف قط�ع�ت معينة، حيث تكون التوجيه�ت الإر�ص�دية الدولية غري �ص�درة عن 

املنظمة الدولية للمع�يري، ففي قط�ع الأغذية –مثال- جند اأن املوا�صف�ت القي��صية لالأغذية م�صدره� 

 .)Codex Alimentarius( هيئة الد�صتور الغذائي
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وقد ق�مت منظمة الأغذية والزراعة )FAO( ب�لتع�ون مع منظم ال�صحة الع�ملية )WHO( بت�أ�صي�س 

قي��صية  موا�صف�ت  و�صع  بغر�س  1963؛  ع�م  يف   )Codex  Alimentarius( الغذائي  الد�صتور  هيئة 

لالأغذية، وو�صع التعليم�ت الإر�ص�دية والن�صو�س املتعلقة به�، وت�صم قوانني وقواعد املم�ر�صة اجليدة 

العاملية،  ال�سحة  ومنظمة  والزراعة  الأغذية  منظمة  بني  امل�سرتك  الغذائية  املوا�سفات  برنامج  �سمن 

التج�رية  وت�أكيد املم�ر�صة  امل�صتهلك  اأ�ص��صي يف حم�ية �صحة  ب�صكل  الربن�مج  اأهداف هذا  وقد متثلت 

ال�سحيحة فيما يتعلق ب�سفقات الأغذية التجارية، وكذلك تعزيز التعاون امل�سرتك بني اجلهود املبذولة 

من ج�نب املنظم�ت الدولية احلكومية وغري احلكومية يف حتديد املوا�صف�ت الغذائية ]28[.

3-1-2 �للو�ئح �لفنية )�لبيئة �الإلز�مية(: 

يف بع�س املج�لت املتعلقة ب�لأمن اأو ال�صحة اأو الق�ص�ي� املتعلقة بحم�ية البيئة اأو حم�ية امل�صتهلك 

الختيارية  للتطبيقات  )موا�سفة(  ا�ستخدام م�سطلح  يتم  وبينما  اإلزامية،  الإر�سادية  التوجيهات  تكون 

يجب ا�ستخدام ا�سطالح )اللوائح الفنية( الذي يتنا�سب مع التطبيقات الإلزامية، وبالتايل فاإن تطبيق 

وفر�ض اللوائح الفنية الإلزامية يعد مهمة �سيادية تقوم بها الدولة، مما يعني اأن الهيئات احلكومية –اأو 

كما  اخت�سا�ساته،  ح�سب  كلٌّ  الفنية،  اللوائح  تطبيق  عن  امل�سوؤولة  هي  ُتعترب  ع�مة–  ب�صفة  الوزارات 

يجب حتديد اجلهة املرجعية التي تخت�س بكل جم�ل من جم�لت املوا�صف�ت القي��صية؛ وذلك لتف�دي 

ازدواجية املجهودات املبذولة قدر الإمك�ن، ويف ح�لة عدم وجود موا�صف�ت لأحد املج�لت داخل الدولة 

حتديد  على  للموا�صف�ت  الوطني  املعهد  حتث  اأن  املعنية  التنظيمية  اجلهة  على  ينبغي  تطبيقه�،  ليتم 

موا�صف�ت قي��صية يخت�س به� هذا املج�ل، ومن ثم اإح�لة املوا�صف�ت املقررة اإىل الوزارة املعنية التي 

رمبا  نف�سها  القيا�سية  املوا�سفات  اأو  املوا�سفات  اأن جزًءا من  يعني  وهذا  الفنية  اللوائح  باإ�سدار  تقوم 

تتحول اإىل لوائح وقوانني فنية، بحيث يقوم ممثلو الوزارات املعنية بالعمل جاهدين على تنظيم جلان 

القيا�سية احلديثة؛ لعتماد �سفتها اجلديدة كلوائح ونظم  اأجزاء من املوا�سفات  للموا�سفات، لختيار 

فنية يف امل�صتقبل لدى الوزارة املعنية ]28[. 

ل�سناعة  موا�سفات  هناك  التايل:  املثال  خالل  من  الفنية  واللوائح  املوا�سفات  بني  الفرق  ويت�سح 

زج�ج�ت  ببيع  تخت�س  �صركة  لأي  – ب�لت�يل-  فيمكن  الزج�ج�ت،  اأغطية  ل�صن�عة  واأخرى  الزج�ج�ت 

د اآخر مع مراع�ة التن��صب  د و�صراء اأغطية الزج�ج�ت من ُمَورِّ املي�ه املعدنية �صراء الزج�ج�ت من ُمَورِّ

بني املنتجني، ومن ج�نب اآخر- وبغر�س حم�ية �صحة امل�صتهلك- ف�إن وزارة ال�صحة تهتم ب�لت�أكيد على 
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اأن املياه املعدنية املباعة للم�ستهلك ل حتتوي على ملوثات، فتقوم الوزارة بتحديد لوائح ونظم فنية عامة 

للمنتج، ت�صمل حتديد املواد التي ُت�صنع منه� الزج�ج�ت واأغطية الزج�ج�ت والرتكيز الأمثل للعن��صر 

الداخلة يف تكوين املي�ه املعدنية. 

الالئحة الفنية:

الإنت�ج  اأ�ص�ليب  اأو  الإنت�جية  العملية  اأو  املنتج  موا�صف�ت  يحدد  الذي  امل�صتند  هي  الفنية  الالئحة 

� اأن يت�صمن امل�صتند ب�صكل  الذي يت�صمن القواعد والنظم الإدارية ويعد م�صتنًدا اإلزاميًّ�، كم� يجوز اأي�صً

ح�سري �سروَط و�سوابَط عمليات التعبئة والت�سويق وو�سَع العالمة التجارية على املنتج والعملية الإنتاجية 

واأ�صلوب الإنت�ج ]31[. 

وبعد عر�ض مفاهيم املوا�سفات الختيارية واللوائح الفنية يت�سح اأنهما خمتلفان ومنف�سالن متاًما، 

التي  احل�لت  بع�س  وجود  من  الرغم  على  وذلك  املوا�صف�ت،  لنوع  امل�صدرة  اأو  املعنية  اجلهة  ح�صب 

تت�صف ب�لزدواجية اأو التن�ق�س ويتم ا�صتبع�ده� ]28[. 
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�صكل رقم )10(

�صلطة  اإن�ص�ء  التف�ق  على  املوقعة  الدول  على  ينبغي  الع�ملية  التج�رة  منظمة  اتف�ق  لأحك�م  وطبًق� 

الإبالغ الوطنية )NNA(، بحيث تكون اإحدى الهيئ�ت احلكومية امل�صوؤولة عن تطبيق اإجراءات الإبالغ 

اأم�م التج�رة وهيئة التدابري ال�صحية  اأع�ص�ء اتف�قية العوائق الفنية  اأو الإخط�ر التي تتمثل يف اإخط�ر 

وال�سحة النباتية يف منظمة التجارة العاملية يف جنيف باللوائح الفنية املعتمدة.

وب�لإ�ص�فة اإىل م� تقدم، ف�إنه يلزم تعيني م� ُيعرف بـ)نقطة ال�صتف�ص�ر( وهي النقطة التي يتقدم بع�س 

الأع�ص�ء املعنيني ب��صتف�ص�راتهم من خالله� لتتم الإج�بة عليه� ب�صورة موثقة ]28[. 
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�صكل رقم )11(

3-1-3 �ملعايري �الإ�سافية �لتي يحددها �مل�سرتي )�لبيئة �لتطوعية(:

اإ�ص�فية، ورمب� تكون هذه  الأ�صواق اللتزاَم مبع�يري  اأو  العمالء  رمب� يعني وجود قط�ع�ت معينة من 

املع�يري اأو املوا�صف�ت خمتلفة اأو م�ص�فة اإىل املع�يري الوطنية والقواعد والقوانني الفنية. 

نه�ئية  اأو  ولكن مبوا�صف�ت خ�رجية  �صراء مك�تب خ�صبية  املث�ل- يف  �صبيل  فقد يرغب عميل -على 

معينة، واآخر يرغب يف �صراء قطع من الأث�ث ذات األوان معينة يف التنجيد، بينم� يرغب عميل اآخر يف 

�سراء الأغذية املحفوظة ولكنه ي�سرتط اأن حتتوي على نوع معني من �سل�سة الطماطم وغري ذلك، فجميع 

م� �صبق ي�صري اإىل م� ُيعرف ب�ملتطلب�ت اخل��صة للعميل داخل �صوق معينة. 

�، فمثال �صرك�ت �صن�عة ال�صي�رات التي تقوم ب�صراء  ورمب� ت�صع بع�س ال�صرك�ت ا�صرتاط�ت معينة اأي�صً
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دين رمبا ت�سرتط اأن تكون قطع الغيار م�سنوعة من مواد بعينها، وفًقا ملوا�سفات  قطع غيار من اأحد امُلَورِّ

خ��صة فيم� يتعلق مبق�ومة الت�آكل واملت�نة والقوة وغريه�. 

وفيما يتعّلق بتجار التجزئة فقد اأ�سبحوا قوة ل ي�ستهان بها داخل ال�سوق؛ فهناك عدد من جتار التجزئة 

الأوروبيني – مثال - الذين ي�صرتطون موا�صف�ت اإ�ص�فية لالأغذية، مثل مع�يري جمموعة جت�ر التجزئة 

الأوروبيني املنتجني– املم�ر�ص�ت الزراعية اجليدة )Eurep GAP( وتخت�س مبج�ل جت�رة املنتج�ت 

الزراعية، مثل اخل�صراوات والفواكه والنب�ت�ت والزهور وم� اإىل ذلك. 

�- تطلب جمموع�ٌت معينٌة اللتزاَم به�، مثل املع�يري  – اأي�صً كم� توجد ح�ليًّ� مع�يري قي��صية اأخرى 

البيئية، وقواعد ال�سلوك احل�سن، والوفاء باللتزامات الجتماعية وغريها. 

3-2 �لقيا�ض، و�ملعايرة، و�لقيا�ض �لقانوين:

ميكن ا�ستنتاج مهام ووظيفة القيا�س ب�سهولة من خالل النقاط التالية: 

• ل ميكن اأن تتوافر اجلودة دون مراقبة للجودة. 	

• ل ميكن اأن تتوافر مراقبة للجودة دون قي��ص�ت. 	

• ل ميكن اأن تتوافر القي��ص�ت دون مع�يرة. 	

• ل ميكن اأن تتوافر املع�يرة دون وجود خمتربات ومع�مل معتمدة. 	

• ل ميكن اأن تتوافر املختربات املعتمدة دون تتبع املن�ص�أ. 	

• ل ميكن اأن تتوافر نظم تتبع املن�ص�أ دون مع�يري القي��س. 	

• ل ميكن اأن تتوافر مع�يري القي��س دون قي��س. 	

3-2-1 هيكل �لقيا�ض: 

مُيكن تعريف القي��س -بب�ص�طة- ب�أنه العلم الذي يهتم ب�لقي��ص�ت ال�صحيحة واملوثوق به�، ويف بع�س 

احل�لت ينبغي التمييز بني القي��س العلمي )و�صع مع�يري القي��س الأولية اأو طرق القي��س الأولية(، وبني 

القي��س ال�صن�عي )الذي ي�صم مراقبة و�صي�نة الآلت، واأجهزة القي��س امل�صتخدمة يف ال�صن�عة مب� يف 

ذلك مع�يرة اأجهزة القي��س(، وبني القي��س الق�نوين )الذي يقوم على التحقق من الأدوات امل�صتخدمة 

يف التعامالت التجارية، طبًقا للمعايري التي حتددها اللوائح الفنية(.
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املختلفة،  املج�لت  من  العديد  على  نت�ئجه�  توؤثر  كم�  اليومية،  حي�تن�  من  جزًءا  القي��ص�ت  وتعترب 

وبغ�س النظر عن اأهداف حم�ية امل�صتهلك يف التع�مالت الق�نونية )راجع القي��س الق�نوين املبني اأدن�ه(، 

ف�إن القي��ص�ت الدقيقة يف جم�لت تعيني م�صتوى اجلودة تربز اأهميته� ب�صورة كبرية ب�لنظر اإىل الإنت�ج 

تعريف  ولكن يجب  الدويل،  امل�صتوى  دون املحليون على  وامُلَورِّ الع�ملية  ال�صرك�ت  به  تقوم  الذي  الع�ملي 

النظم والوحدات قبل التعر�س جل�نب القي��ص�ت، حيث تظهر احل�جة اإىل التن��صق والتوفيق بني و�صع 

� �صمن الأطر ال�صي��صية، ولقد  النظم املتع�دلة الع�ملية لي�س فقط ب�لن�صبة للمج�لت التقنية، ولكن اأي�صً

بداأ التن�صيق ب�لفعل يف ب�ري�س يف ع�م 1875 من خالل اتف�قية املرت. 

ُتعرف )اتف�قية املرت( ب�أنه�: مع�هدة دبلوم��صية واملفو�س ب�صلطته� ويعمل مبوجبه� كل من: املوؤمتر 

الدويل  واملكتب   )CIPM( واملق�يي�س  لالأوزان  الدولية  واللجنة   )CGPM( واملق�يي�س  لالأوزان  الع�م 

� فيم� يتعلق  لالأوزان واملق�يي�س )BIPM(، حيث تعمل جميعه� �صمن اأطر املق�يي�س الع�ملية، وخ�صو�صً

بتطبيق املوا�صف�ت القي��صية بغر�س الو�صول اإىل م�صتوى اأعلى من الدقة والتنوع يف ظل احل�جة للت�أكيد 

على التك�فوؤ بني مع�يري القي��س الوطنية.

�- ت�أ�صي�س  ولقد وّقع ممثلون ل�صبع ع�صرة دولة على التف�قية يف ب�ري�س يف ع�م 1875، وت�صمنت -اأي�صً

املكتب الدويل لالأوزان واملقايي�ض وحتديد الأ�س�ض التي �ستقوم عليها الأن�سطة املنوط باأدائها املكتب، 

بني  يجمع  دائم،  تنظيمي  هيكل  بت�أ�صي�س  املرت(  )اتف�قية  اهتمت  كم�  والإدارة،  التمويل  نظم  وت�صمل 

احلكوم�ت الأع�ص�ء؛ لتن�صيق جهودهم يف جميع املج�لت التي تتعلق بوحدات القي��س. 

ولقد اعتمد املوؤمتر الع�م لالأوزان واملق�يي�س يف جل�صته احل�دية ع�صرة ا�صم نظ�م الوحدات الدويل 

واخت�ص�ره )SI( لإطالقه على النظ�م العملي املقرتح لوحدات القي��س. 

�- قواعد النظم الأولية والوحدات امل�صتقة وبع�س  كم� و�صع املوؤمتر يف جل�صته احل�دية ع�صرة -اأي�صً

ال�صوابط الأخرى، ولقد متثلت الوحدات الأ�ص��صية يف الختي�ر بني �صبع وحدات حمددة املع�مل، وتعد هذه 

الوحدات -طبًق� لأحك�م التف�قية- منف�صلة مت�ًم� عن بع�صه� وم�صتقلة الأبع�د، وهي: املرت، والكيلوجرام، 

والث�نية، والأمبري، والكلفن، واجلزيء، والكنديال، وتعرف الوحدات امل�صتقة طبًق� لقوانني علم اجلرب 

باأنها تلك الوحدات التي تنتج عن ارتباط الوحدات الأ�سا�سية اأو الرتباط بني الكميات املتناظرة ]28، 29[. 
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للقي��س  اإقليمية  منظم�ت  ت�أ�صي�س  مت  فلقد  واملق�يي�س،  لالأوزان  الدولية  اللجنة  ت�أ�صي�س  ج�نب  واإىل 

القي��س  اأم� فيم� يتعلق بنظم  القي��صية للمنظم�ت الإقليمية،  )RMO(؛ للمق�رنة والتن�صيق بني النظم 

اخل��صة ب�ملنظم�ت الإقليمية للدول الآ�صيوية فيطلق عليه� ا�صم الربن�مج الآ�صيوي الب��صيفيكي للقي��س 

)APMP(، وهو الذي ُيعرف يف اأمريك� الالتينية ب��صم )SIM( اأو الربن�مج الدويل للقي��س.

ول�صم�ن مط�بقة اأبع�د قطع غي�ر ال�صي�رات للموا�صف�ت املطلوبة ب�ل�صبط اأو مراقبة ن�صبة امللوث�ت 

يف املواد الغذائية ل بد اأن يتوافر يف املق�يي�س امل�صتوى الالزم من الدقة، كم� يجب الأخذ يف العـتب�ر 

اأن لكــل مقي��س احتم�ل »لل�صك«، وب�ملثل ف�إن احتم�ل ال�صك ل بد اأن يوجد يف نت�ئج الختب�رات والأبح�ث 

التحليلية وذلك ب�صبب الختالف�ت والنحراف�ت الإح�ص�ئية والأخط�ء الب�صرية والفنية ]28[. 

نت�ئج  نف�س  تعطي  اأو م�ص�عف�تهم،  ك�صورهم،  اأو  الث�نية،  اأو  املرت،  اأو  الكيلوجرام،  اأن  ت�صمن  فكيف 

القي��س بغ�س النظر عمن يقوم بعملية القي��س اأو املك�ن اأو الظروف البيئية اأو خ�ص�ئ�س اأدوات القي��س؟ 
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�صكل رقم )12(

ويت�صكل القي��س على هيئة بنية هرمية وا�صحة يتم تطبيقه� يف جميع دول الع�مل، ويتم دعم التوافق 

معه� من خالل املنظم�ت الإقليمية، ويقوم املكتب الدويل لالأوزان واملق�يي�س بتن�صيقه�؛ ب�عتب�ره� نظ�ًم� 

ع�مليًّ� للقي��س مع توافر اعرتاف متب�دل وقبول لنت�ئج القي��س التي ُيقدمه� الأع�ص�ء.
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�صكل رقم )13(

وُتعرف مع�يري القي��س الأ�ص��صية ب�أنه� ذلك النوع من املق�يي�س امل�دية اأو اأدوات اأو نظم القي��س اأو 

ل الوحدات القي��صية التي ل حتت�ج اإىل تتبع مرجعيته�، اأم� ب�لن�صبة  ف اأو ُت�صكِّ املواد املرجعية التي ُتعرِّ

للم�ستويات الأخرى )الثانية، والثالثة، والرابعة... اإلخ(، كما هو مو�سح يف ال�سكل ]13[، فهي التي تتطلب 

ب�ل�صرورة التبعية ملعي�ر القي��س الأ�ص��صي، مع الأخذ يف العتب�ر اأن احتم�لت ال�صك يف املق�يي�س تتخذ 

ترتيًبا تنازليًّا، ورمبا ي�ستدعي اللتزام مبعايري القيا�ض الأ�سا�سية وجود �سروط م�سددة و�سارمة، فمعاهد 

القي��س داخل بع�س الدول التي تع�ين من انخف��س يف معدلت الطلب على عملية القي��س، اأو توجد فيه� 

احتم�لت لل�صك منخف�صة ن�صبيًّ� رمب� ل تتبنى مع�يري القي��س الأ�ص��صية كمع�يري وطنية ط�مل� اأن مع�يري 

اإنه  اأحد مع�هد القي��س الدولية الذي يعتمد على املع�يري الأ�ص��صية، حيث  القي��س التي تلتزم به� تتبع 

من ال�صروري اأن تكون لهذه الدول تبعية قي��صية موثوق به�، و�صت�صمن املق�رن�ت البينية للمق�يي�س تواُفَر 

م�صتوى الكف�ءة الفنية الالزمة لديه�. 
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ففي املث�ل املبني اأعاله تتبع مع�يري القي��س الوطنية يف املعهد الوطني للقي��س يف اإحدى الدول الن�مية 

املعهد الأمل�ين للقي��س الذي يعترب اأن التج�صيد احلقيقي للكف�ءة هو اللتزام ب�إجراءات املق�رن�ت البينية 

الدولية للمق�يي�س، وب�لت�يل ف�إن الدولة التي لديه� معهد وطني للقي��س يف طور النمو تربهن على كف�ءته� 

من خالل امل�ص�ركة يف املق�رنة البينية للمق�يي�س على امل�صتوى الدويل/الإقليمي. 

�صكل رقم )14( 

يف الر�سم البياين املو�سح اأعاله جند املعاهد الوطنية للقي��س ممثلة على �صكل دوائر، بحيث متثل 

الدوائر البي�ص�ء املع�هد الوطنية للقي��س التي ُت�صهم يف عقد املق�رن�ت الأ�ص��صية الإقليمية، اأم� الدوائر 

الدولية  ب�للجنة  اخل��صة  املق�رن�ت  عقد  يف  ت�صهم  التي  للقي��س  الوطنية  املع�هد  اإىل  فت�صري  ال�صوداء 

لالأوزان واملقايي�ض، اأما الدوائر التي تنق�سم اإىل بي�ساء و�سوداء فت�سري اإىل املعاهد الوطنية التي ت�سرتك 

يف كال نوعي املق�رن�ت، وب�لت�يل تعد مبث�بة حلقة ربط بني اللج�ن الدولية لالأوزان واملق�يي�س واملق�رن�ت 

الإقليمية، اأم� املق�رن�ت البينية الثن�ئية فهي ممثلة ب�ملربع�ت. 



74

لقبول  اأ�ص��صيني  �صرطني  ُيعَترَبان  املق�يي�س  بني  للمق�رن�ت  اإيج�بية  نت�ئج  وتوافر  النظراء  تقييم  اإن 

الع�صو اجلديد، اإل اأن املعي�ر الأهم لي�س توافر درجة ع�لية من الدقة بل توافر اأعلى درج�ت الثقة يف 

اإمك�ني�ت املع�يرة والقي��س )CMC( �صمن ق�عدة البي�ن�ت  اإدراج  اإمك�ني�ت القي��س املعلنة، ولقد مت 

ويتم حتديث  الإنرتنت،  �صبكة  على  واملوجودة  ب�ري�س،  واملق�يي�س يف  لالأوزان  الدويل  ب�ملكتب  اخل��صة 

تلك  لكل دولة  الوطنية  القي��س  اإنه� تبني كف�ءات  ب�صكل دوري، حيث  وتو�صيع نط�ق�ته�  البي�ن�ت  ق�عدة 

التي تتعلق بقي��س كمي�ت امل�دة التي امتدت موؤخًرا لت�صمل اخل�ص�ئ�س الكيمي�ئية التي تتعلق ب�لقدرات 

هذه  تلعب  كم�  احليوية،  وامل�ص�دات  احل�صرية  واملبيدات  الثقيلة  املع�دن  كمية  حتديد  مثل  التحليلية، 

املواد  امللوث�ت يف  ن�صبة  بتقييم  الأمر  يتعلق  الدولية عندم�  التج�رة  دوًرا حموريًّ� يف جم�لت  البي�ن�ت 

الغذائية اأو املنتج�ت الزراعية التي حتت�ج اإىل ا�صت�صدار ال�صه�دات املعتمدة دوليًّ�، ولذلك فقد اأ�صبحت 

اتف�قي�ت التج�رة احلرة ُتويِل مزيًدا من الهتم�م لتقييم الكف�ءة القي��صية. 

كم� ميكن تعريف احتي�ج�ت القي��س اخل��صة مبج�ل ال�صن�عة ب�أنه� املتعلقة مبج�لت جودة املنتج 

وترتبط  املطلوبة،  ب�ملوا�صف�ت  كت�بية  تق�رير  �صمن  حتدد  التي  العمالء  ومتطلب�ت  الت�صنيع  وعملية 

يف  املن�ص�أ  َتَتبُّع  ُنُظم  بوجود  وغريه�   )ISO9000–ISO/IEC 17025( الدولية  اجلودة  موا�صف�ت 

َتَتبُّع املن�ص�أ )ويجب عدم اخللط بني تتبع املن�ص�أ وم�صدر امل�صتندات يف  املق�يي�س، وي�صري مفهوم ُنُظم 

جم�ل الأغذية وفًق� ملفهوم »من املزرعة اإىل م�ئدة الطع�م« - راجع الف�صل اخل�م�س من الكت�ب( اإىل 

�صل�صلة مت�صلة من مق�رنة املق�يي�س التي تقوم به� اأدوات قي��س ع�لية الدقة )معدل منخف�س لحتم�لت 

ال�صك(، بداية من الأدوات امل�صتخدمة يف ال�صن�عة وو�صول اإىل املع�يري الوطنية للقي��س، ويطلق على 

ال�صتخدام املتكرر ملقي��س ُمعنّي بغر�س مق�رنة اأدوات واأجهزة القي��س ل�صم�ن الدقة الع�لية يف القي��س 

ا�صم »املع�يرة« ]28[. 
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�صكل رقم )16( 
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3-2-2 �ملعهد �لوطني للقيا�ض 

اإن لكل دولة -ب�صفة ع�مة- معهًدا وطنيً� للقي��س )NMI( ت�بًع� له�، يكون م�صوؤول عن و�صع ومراقبة 

دقة  م�صتوى  النظر عن  وبغ�سِّ  والكيمي�ئية،  الفيزي�ئية  للمق�يي�س  الوطنية  القي��صية  املوا�صف�ت  تطبيق 

املع�يري واملوا�صف�ت الفيزي�ئية التي تتبن�ه� الدولة )املع�يري الرئي�صية( - مبجرد اإعالن مع�يري القي��س 

عن�صًرا   -� اأي�صً  - املع�يرة  ن�ص�ط�ت  ُتَعدُّ  كم�  الدول،  كف�ءات  جت�صد  ف�إنه�  الوطنية-  املع�يري  ب�صفته� 

اأ�ص��صيًّ� يف ت�صكيل نظم القي��س الوطنية، وكذلك نظ�م اجلودة الوطنية، ونظًرا لأن املعهد الوطني للقي��س 

يعد من الهيئ�ت الوطنية اله�مة، ولأنه ميثل ركًن� اأ�ص��صيًّ� لتطبيق نظم اجلودة املحلية، فقد ا�صتدعى ذلك 

اإىل تعريف بت�أ�صي�س املعهد والوظ�ئف  اأحك�م ق�نون اجلودة الوطني، ب�لإ�ص�فة  �صرورة ت�صمينه �صمن 

واملهام املنوط بها وو�سعه املوؤ�س�سي �سمن ن�ض قانون القيا�ض الوطني ]28[. 

كم� ُيعترب املعهد الوطني للقي��س املوؤ�ص�صة التي تتوىل م�صوؤولية الت�أكد من �صحة امل�صتندات والوث�ئق 

�- مبه�م احل�صول على وحدات القي��س  املرجعية اخل��صة ب�ملوا�صف�ت القي��صية وحفظه�، وتقوم -اأي�صً

الأ�ص��صية واأعلى م�صتوي�ت املع�يرة وحفظه� وحتديده�، كم� اأنه يقدم خدم�ِت َتَتبُِّع َمن�ص�أ النظم الوطنية 

اختب�ر  واإجراءات  القي��صي  ب�لأداء  يتعلق  فيم�  الوطنية  الفنية  والتعليم�ت  التوجيه�ت  تطبيق  وي�صمن 

اأدوات واأجهزة القي��س اخل��صعة لل�صوابط الق�نونية، عالوة على ذلك ف�إنن� عندم� ننظر لالأمر من وجهة 

نظر امل�صنعني ف�إن املعهد ي�صمن اأن ت�صتويف املنتج�ت ال�صن�عية جميع املوا�صف�ت الدولية يف تطبيق 

عملي�ت القي��س والختب�رات. 
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املهام الرئي�سية املنوط بتنفيذها املعهد الوطني للقيا�س:

• القي��س 	 مع�يري  بتحديد  يقوم  بحيث  الأ�ص��صية،  للمق�يي�س  خمترًبا  للقي��س  الوطني  املعهد  مُيثل 

الأ�سا�سية ون�سر املعايري الدقيقة يف خمتلف اأرجاء املجال ال�سناعي ويف اأو�ساط امل�ستخدمني يف 

الدولة. 

• ل�صبك�ت 	 الفني  الدعم  وتقدمي  الوطنية،  املق�يي�س  بنظم  اللتزام  ومت�بعة  بتحديد  املعهد  يقوم 

خمتربات املرحلة الث�نية والث�لثة. 

• يقدم خدم�ت تتبع املن�ص�أ للنظ�م الوطني و�صوًل اإىل النظم الدولية. 	
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• يقدم املعهد الدعم الفني يف املج�ل ال�صن�عي يف كل م� يتعلق ب�ملق�يي�س ومواد الت�صنيع واملع�يرة 	

والبي�ن�ت؛ وذلك بغر�س تتبع الأ�ص�س واملن�ص�أ الذي تبنى عليه املق�يي�س. 

• وال�سناعية 	 الأكادميية  الأو�ساط  داخل  التكنولوجي  والتحول  التحديث  عملية  يف  املعهد  ي�سهم 

ال�صن�عية  املج�لت  يف  املطلوبة  والتكنولوجية  العلمية  التحتية  البنية  بتدعيم  وذلك  واحلكومية، 

مل�ص�عدة املنتج�ت الوطنية على املن�ف�صة يف الأ�صواق الع�ملية. 

• يدعم املعهد عملية اإعداد مع�يري مرجعية ونظ�م وطني للمع�يري. 	

• يقوم املعهد مبه�م التن�صيق الدويل والتوفيق بني املق�يي�س. 	

• الع�ملية 	 القي��س  الإقليمية )RMO( ونظم  القي��س  له� �صمن منظم�ت  الت�بع  الدولة  ميثل املعهد 

التي يقوم ب�إعداده� املكتب الوطني لالأوزان واملق�يي�س. 

• ي�سارك املعهد يف و�سع املقايي�ض املقارنة على امل�ستوى الدويل.	

• الوطني 	 امل�صتوى  على  املق�رنة  مق�يي�س  بتنظيم  الوطني  العتم�د  هيئة  مع  ب�لتع�ون  املعهد  يقوم 

وتقدميه� ملختربات املع�يرة داخل الدولة. 
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3-2-3 معامل �ملعايرة:

ينبغي مالحظة اأن وجود مع�يرة ي�صوبه� اخلط�أ ميكن اأن يرتتب عليه وقوع م�صكالت غ�ية يف اخلطورة، 

ووقوع حوادث فيجب جتنب حدوث مثل تلك الأمور.

القي��س  مع�يري  ون�صر  حتديد  هي  للقي��س  الوطني  للمعهد  الرئي�صة  املهمة  اأن  ب�لذكر  اجلدير  ومن 

داخل الدولة ومع�يرة اأدوات القي��س، فب�لنظر اإىل القت�ص�دي�ت حمدودة احلجم التي يوجد فيه� معدل 

منخف�س للطلب على املع�يرة ميكن للمعهد الوطني للقي��س تلبية ك�فة الحتي�ج�ت تقريًب�، اإل اأن الأمر 
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يختلف مع الدول ال�صن�عية؛ ف�أمل�ني� -على �صبيل املث�ل- التي ت�صتخدم فيه� املاليني من اأجهزة القي��س 

يف املج�ل ال�صن�عي ميكن تتبع من�ص�أ تلك الأدوات، و�صول للمعهد الأمل�ين للقي��س -وهو هيئة القي��س 

الوطنية- التي تقوم مبع�يرة اأجهزة القي��س ذات الدقة الع�لية، اأم� بخ�صو�س الأدوات واأجهزة القي��س 

ذات امل�صتوي�ت الأقل دقة، فيتم حتويله� ملختربات املرحلة الث�نية والث�لثة، وب�لت�يل ف�إن وجود عدد من 

خمتربات الدرجة الث�نية يف دول الع�مل يعترب من العن��صر اله�مة لتلبية هذا النوع من الطلب�ت املقدمة 

من العمالء ]28[. 

من املمكن اأن تكون خمتربات املع�يرة موؤ�ص�ص�ت تتبع القط�ع اخل��س اأو الع�م، وتقوم مبع�يرة وَتَتبُّع 

من�ص�أ املوا�صف�ت الث�نوية اأو املوا�صف�ت القي��صية العملية، و�صول اإىل املعهد الوطني للقي��س، وذلك من 

�صن�عي  قي��س  لأداة  املن�ص�أ  تتبع  �صل�صلة  وتظل  العمالء،  لدى  امل�صتخدمة  القي��س  اأدوات  مع�يرة  خالل 

و�سول ملعيار القيا�ض الوطني �سل�سلة م�سمونة على الرغم من وجود بع�ض ال�سكوك املقبولة ]28[.

وب�لإ�ص�فة اإىل اإمك�نية تتبع املع�يري املرجعية امل�صتعملة لتحديد املع�يري للم�صتخدم يجب على خمترب 

املع�يرة تطبيق نظ�م للجودة وفًق� للمنظمة الدولية للمع�يري )ISO/IEC 17025(، وميكنه ت�أكيد كف�ءته 

التقنية من خالل اعتم�د نط�ق عمل املع�يرة الذي يقدمه لعمالئه. 
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�صكل رقم )19(

:)MIC( 3-2-4 �لقيا�ض يف �لكيمياء

، لكن مع تزايد الرتكيز على  ارتبطت البنية التحتية للقي��س فيم� م�صى ب�ملق�يي�س الفيزي�ئية وح�صبنْ

الكيمي�ئي  التحليل  ة  موثوقيَّ اأهمية  تزايدت  ب�جلين�ت  والتالعب  والغذائية  وال�صحية  البيئية  املج�لت 

ب�صكل كبري ]28[. 

نتيجة لتحول اهتم�م الراأي الع�م الأوروبي نحو ا�صتطالع النت�ئج والت�أثريات غري املتوقعة التي ميكن اأن 

ِدَثه� ا�صتخدام البذور املعدلة وراثيًّ� وتن�ول الأغذية املعدلة وراثيًّ� تزايدت املط�لب بو�صع مل�صق�ت  ُيحنْ

الذي �صكل خطًرا كبرًيا على ال�ص�درات  الأمر  الأغذية،  اأو  البذور  اإىل املحتوى من هذه  اإلزامية ت�صري 



82

الكندية من بذور لفت ال�سلجم )الكانول( والقمح والبطاط�ض )حيث اإن زراعة الكانول وحدها متثل 2 

ملي�ر دولر ب�صعر اجلملة يف املزارع(، وط�مل� اأن العقب�ت واحلواجز الفنية اأم�م التج�رة ل بد اأن يتم 

الغذائية  املنتج�ت  اأو  ال�صلع  يف   )GMO( وراثيًّ�  املعدلة  الك�ئن�ت  حمتوى  قي��س  اأ�ص��س  على  تقييمه� 

ا اأمًرا بالَغ الأهمية للمجال  فقد اأ�سبح العتماد على معايري القيا�ض املن�سفة والدقيقة املعرتف بها دوليًّ

الزراعي يف كندا، ومن املتوقع اأن يتوقف يف امل�صتقبل قبول ال�صوق لأي منتج معدل وراثيًّ� م� مل ميكن تتبع 

من�صئه� على مع�يرة القي��س الدولية ]19[.

ول ميكن تطبيق الت�صل�صل الهرمي املعهود على املع�يري الفيزي�ئية يف جم�ل الكيمي�ء؛ لوجود الآلف 

من العوامل التي ل ميكن ربطه� بوحدات القي��س املعروفة )SI(، كم� ينبغي حتديد موا�صف�ت معي�رية 

ع نظ�م جديد مكمل للنظ�م الدويل للوحدات  اأخرى تتعلق ب�ملج�ل الكيمي�ئي معرتف به� ع�مليًّ�، ولقد ُو�صِ

ُيعرف ب��صم »املواد املرجعية املعتمدة« اأو »النظم الأ�ص��صية«، وكم� هو احل�ل للكمي�ت الفيزي�ئية، ف�إن 

القي��ص�ت الأخرى التي ت�صمل املق�رن�ت البينية بني املع�هد الوطنية للقي��س واإمك�ني�ت املع�يرة والقي��س 

املعلنة )CMCs( ون�صر النت�ئج على موقع املكتب الدويل لالأوزان والقي��س واللج�ن الفنية الع�ملية اأو 

الإقليمية هي اأمور يتم العمل به� فعال. 

الوطنية و�صَع  القي��س  الفيزي�ئية- حت�ول مع�هد  الوحدات  ا�صتخدام  الدول -عالوة على  ويف بع�س 

املتحدة  الولي�ت  يف  والتكنولوجي�  للمع�يري  الوطني  املعهد  ح�ل  هو  وهذا  كيمي�ئية،  قي��ٍس  مع�يرِي 

الأمريكية )NIST(، واملركز املك�صيكي للقي��س )CENAM(، ومعهد البحوث الكوري للمع�يري والعلوم 

 .)KRISS(

كم� يوجد خي�ر اآخر ين��صب مع�هد القي��س الوطنية التي تفتقر للمعرفة الك�ملة ب�لقي��ص�ت الكيمي�ئية 

بت�صكيل �صبكة مكونة من جمموعة  اأن تقوم تلك املع�هد  اأو كيفية احل�صول على املواد املرجعية، وهو 

اتف�قية  على  عني  املوقِّ اأحَد  ب�صفته  للقي��س  الوطني  املعهد  يقوم  احل�لة  هذه  ويف  »املتخ�ص�صني«،  من 

العرتاف املتب�دل الت�بعة للمكتب الدويل لالأوزان واملق�يي�س بتخ�صي�س خمتربات ذات كف�ءة ع�لية، 

تقوم  الدولة، بحيث  اأطر عمل وجم�لت معينة داخل  الوطنية املرجعية �صمن  لتقوم مبه�م املختربات 

الدولة  الدولة مب� يف ذلك مهمة متثيل  داخل  للقي��س  الوطني  املعهد  املخت�صة مبه�م  املختربات  هذه 

على امل�صتوى الع�ملي، ومث�ل لذلك الدور الذي ق�مت به اللجنة ال�صت�ص�رية جلودة املواد اإىل ج�نب مه�م 

امل�ص�ركة يف القي��ص�ت املق�رنة الدولية واإعالن الكف�ءات القي��صية للدولة الت�بع له�. 
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يف ال�صكل ]20[ ي�سري امل�سطلح املخت�سر )PM( اإىل طرق القي��س الأ�ص��صية )الطرق ع�لية الدقة( 

التي ُتَعد معايرَي قيا�ض اأ�سا�سية، اأما امل�سطلح املخت�سر )CRM( في�صري اإىل املواد املرجعية املعتمدة 

نظم  مت�ثل  التي  الكف�ءة  اختب�رات  فهي   )PT( وكذلك  املرجعية،  القي��صية  املوا�صف�ت  تع�دل  التي 

املق�رن�ت البينية. 

املخترب  دمج  اأخرًيا  مت  ولكن  الأمر،  لهذا  الوحيَد  املث�َل  قريب-  وقت  اإىل   - اأ�صرتالي�  ظلت  لقد 

املخ�ص�س للقي��ص�ت الكيمي�ئية )MIC(، مع املعهد الوطني للقيا�ض، لي�سبح )املعهد الوطني للقيا�ض 

يف اأ�صرتالي�( )NMIA(، ويقوم بجميع الأدوار وامله�م املتعلقة مبج�ل القي��س يف اأ�صرتالي�. 

كم� يوجد نظ�م فع�ل يف اأمل�ني� للقي��س يف جم�ل الكيمي�ء، حيث قرر معهد القي��ص�ت الوطني الأمل�ين 

تعيني عدة مع�هد اأخرى للمواد املرجعية واملع�مالت الطبية والبيئية. 
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املتطلبات الرئي�سية لهذه العملية هي:

• تعريف �صوابط ومع�يري التخ�صي�س. 	

• تعريف عملية الختي�ر والنتق�ء. 	

• اإعداد عقد ملزم ق�نوًن�. 	

• مت�بعة التنفيذ.	



85

�صكل رقم )22( 

 

النظ�م  �صيعمل  �صنوات-  عدة  تنفيذه  ي�صتغرق  قد  الذي  الأمر  وهو  النظ�م-  هذا  تطبيق  ح�لة  ويف 

اجلديد وفًق� لل�صكل رقم ]20[ اأو – كم� هو احل�ل يف اأمل�ني�- �صيعمل وفًق� لل�صكل رقم ]23[. 



86

�صكل رقم )23( 

وب�لنظر اإىل اإمك�ني�ت تطوير الأعم�ل التي تقوم به� مع�هد القي��س الوطنية متثل �صبك�ت العمل يف 

جم�ل القي��س الكيمي�ئي فر�صًة عظيمًة لال�صتف�دة من كف�ءات عمل املختربات املوجودة فعال يف جم�ل 

املع�مالت الكيمي�ئية )وت�صمل جم�لت الأمن الغذائي والبيئة واملع�دن والوقود احلفري وغريه�( للتوافق 

مع �سروط الت�سدير للخارج وحماية امل�ستهلك.

لديه� عن  الكيمي�ئي  القي��س  نظم  بتطوير  ح�ليًّ�  تقوم  التي  للدول  وت�صيلي منوذجني  ت�يالند  وتعترب 

طريق �صبك�ت العمل املتخ�ص�صة يف جم�ل القي��س الكيمي�ئي، ولكن الف�رق الوحيد هو اأن ت�يالند لديه� 

-ب�لفعل- معهد وطني لقي��س الكمي�ت الفيزي�ئية وبع�س الكمي�ت الكيمي�ئية، ويرغب املعهد يف تو�صعة 

نط�ق عمله على امل�صتوى الوطني من خالل مع�هد متخ�ص�صة يف جم�لت تكميلية، اأم� ت�صيلي فال متتلك 



87

معهًدا وطنيًّ� للقي��س، ولكنه� تعتمد على �صبكة عمل مكونة من عدد من املختربات التي ت�أخذ على ع�تقه� 

موؤخًرا  امتدت  التي  الفيزي�ئية  القي��ص�ت  يف  املتخ�ص�صة   )LCPN( الوطنية  القي��س  مع�يري  تطبيق 

لتتع�ون مع عدد من املختربات املرجعية املتخ�ص�صة يف جم�ل القي��ص�ت الكيمي�ئية يف �صبيل حتقيق 

طموح�ته� يف ت�أ�صي�س »معهد افرتا�صي للقي��ص�ت الوطنية« يع�دل املع�هد الوطنية التقليدية للقي��ص�ت. 

وطبًق� لنظ�م اعتم�د املنظمة الدولية للمع�يري)ISO/ICE 17025( ف�إن مفهوم تتبُّع من�ص�أ القي��ص�ت 

القي��س  اأدوات  مع�يرة  نظم  تطبيق   � اأي�صً يجب  كم�  الكيمي�ئية،  القي��ص�ت  على   � اأي�صً ُيطّبق  اأن  يجب 

واملوا�صف�ت القي��صية الوطنية على القي��ص�ت الكيمي�ئية ]28[. 

وقد ق�م املكتب الدويل لالأوزان والقي��س بتعيني جلنة ا�صت�ص�رية جلودة املواد )CCQM(، ت�صم بع�س 

والتحليالت  الأ�سطح  والغازات وحتليل  الع�سوية  الع�سوية وغري  التحليالت  املجموعات املتخ�س�سة يف 

البيولوجية، وملعرفة املزيد من التف��صيل عن فئ�ت قي��س كمي�ت امل�دة التي حتدده� اللجنة ال�صت�ص�رية 

جلودة املواد راجع امللحق )اأ(. 

نظًرا  الكيمي�ئية؛  القي��س  مع�يري  لتطوير  حمددة  طريقة  اأو  منهجية  توجد  ل  اأنه  من  الرغم  وعلى 

لختالف املتطلب�ت الوطنية من دولة لأخرى، اإل اأن القت�ص�دي�ت اخل��صة بكل دولة هي امل�صوؤولة عن 

حتديد طرق تطوير القي��س املوثوق ونظم تتبع املن�ص�أ اخل��صة ب�لقي��ص�ت الكيمي�ئية املطلوبة يف ال�صوق 

كم�  واخل�صراوات،  واخلمور  البحرية  امل�أكولت  مثل  ت�صديره�  يتم  التي  الرئي�صية  للمنتج�ت  املحتملة 

الدوائية،  وامل�صتح�صرات  والغذاء  ال�صرب  مبي�ه  كبري  ب�صكل  الوطنية  امل�صتهلك  حم�ية  اأهداف  ترتبط 

واملعايري  القيا�سات  من  الآلف  هناك  اأن  اإل  العدد  قليلة  تبدو  الفيزيائية  القيا�سية  املعايري  اأن  وبرغم 

عملي�ت  اإجن�ز  يف  تفيد  التي  الأولوي�ت  حتديد  عن  غنى  ول  العتب�ر،  يف  اأخذه�  يجب  التي  الكيمي�ئية 

القي��س. 
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3-2-5 �لقيا�ض �لقانوين:

اأو الذي ميالأ خزان �صي�رته ب�لوقود من  ب�لن�صبة للم�صتهلك الذي يقوم ب�صراء كيلوجرام من ال�صكر 

تقدير  على  لالعتم�د  م�صطر  ف�إنه  الأمت�ر،  بح�ص�ب  تعمل  اأجرة  �صي�رة  ي�صتقل  من  اأو  البنزين،  حمطة 

الكمي�ت التي يتم عر�صه� عليه عندم� ي�صدد قيمة املنتج اأو اخلدمة، ونظًرا ل�صتح�لة ت�أكد امل�صتهلكني من 

ك�فة التع�مالت التج�رية على اأ�ص�س فردية ف�إنهم بح�جة ملن يتوىل م�صوؤولية حم�يتهم، وب�لت�يل اأ�صبحت 

املهمة ال�صي�دية التي تقع على ع�تق احلكومة هي حم�ية امل�صتهلك من اأي خ�ص�ئر غري مق�صودة اأو ن�جتة 

عن الحتي�ل، ويعني ذلك اأن مراقبة نت�ئج القي��س ال�صحيحة والع�دلة تعد من ال�صوابط الق�نونية على 

ال�صفق�ت وكذلك فر�س الغرام�ت على املخ�لفني ]28[. 



90

وخالًفا ملا ذكرناه ب�ساأن معايرة اأدوات القيا�ض التي تعترب من �سروط حتقيق اجلودة، فاإن القائمني 

على تطبيق القي��س الق�نوين يقومون ب�لتحقق من اأدوات القي��س، وذلك من خالل التحقق من اأن القيمة 

الناجتة تدخل �سمن اإطار الحتمالت امل�سموح بها -على �سبيل املثال- �سمن اللوائح الفنية ]28[. 

املعايرة )القيا�س ال�سناعي(: 

الدقة؛  ع�لية  القي��س  ومع�يري  اأدوات  بني  املق�رنة  بغر�س  تتم  التي  املتكررة  القي��ص�ت  به�  وُيق�صد 

بهدف احل�صول على معلوم�ت عن الت�صحيح�ت الالزمة واحتم�لت ال�صك التي يجب اأخذه� يف العتب�ر 

عند تقييم اأدوات القي��س. 

التحقق )القيا�س القانوين(:

يق�صد به التحقق من اأن القيمة التي تظهره� اأدوات القي��س تدخل �صمن اإط�ر الحتم�لت امل�صموح 

بها، واملحددة �سمن اللوائح الفنية )مقبولة اأو غري مقبولة(. 

وعلى الرغم من اأن الق�ئمني على عملية التحقق من النت�ئج يعتمدون على البنية التحتية الفنية اخل��صة 

بهم، ب�صكل ي�صمن �صهولة تنقلهم للقي�م بعملي�ت التحقق يف املوقع، اإل اأن مع�يري التحقق لديهم يجب 

� خمترب املع�يرة يف  تتبعه� و�صول ملع�يري القي��س الوطنية يف املعهد الوطني للقي��س، وهذا م� يفعله اأي�صً

املج�ل ال�صن�عي ]28[. 

التو�صي�ت  و�صرح  الدويل،  التن�صيق  مبه�م   )OIML( الق�نونية  للمق�يي�س  الدولية  املنظمة  تقوم 

املقرتحة للقي��ص�ت املعي�رية وكذلك الإجراءات اخل��صة ب�لتحقق من �صحة النت�ئج، ويف بع�س الق�رات 

للقي��س  الب��صيفيكي  الآ�صيوي  املنتدى  منظمة  وت�صمل  الإقليمية،  املنظم�ت  بع�س  ت�أ�صي�س  ب�لفعل  مت 

يف  القي��س  لأنظمة  الت�بعة  الق�نوين  القي��س  جم�ل  يف  العمل  وجمموعة   ،]28[  )APLMF( الق�نوين 

.)SIM( البلدان الأمريكية
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 ،(Codex Alimentarius(اأم� ب�لنظر اإىل جم�لت العمل الأخرى التي ت�صم هيئة الد�صتور الغذائي

فيمكن اأن يتبنى معهد املع�يري الوطنية التو�صي�ت التي ت�صهم به� املنظمة الدولية للمق�يي�س الق�نونية 

ب�عتب�ره� موا�صف�ت وطنية للدولة، وبعد ذلك تقوم الوزارة امل�صوؤولة عن حم�ية امل�صتهلك اأو ال�صفق�ت 

الرجوع  الالزمة من خالل  الفنية  اللوائح  باإ�سدار  املثال-  �سبيل  على  التجارة  وزارة  -ولتكن  القانونية 

للموا�صف�ت الوطنية ]28[. 
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3-3 �الختبار:

وحتديد  واملحتوى  اخل�ص�ئ�س  لدرا�صة  و�صيلة  املج�لت-  جلميع  – ب�لن�صبة  الختب�ر  عملية  تعترب 

مع�يري تقييم جودة املنتج�ت اأو املكون�ت اأو املواد، وب�لطبع ف�إن طرق الفح�س والختب�ر واأدوات التحليل 

واأجهزة الختب�ر تختلف ب�ختالف جم�ل الختب�ر املق�صود )يف املج�لت الكيمي�ئية وامل�يكروبيولوجية 

به�  املعرتف  التوجيه�ت  على  اأنواعه�  ب�صتى  الختب�رات  جميع  تعتمد  اأن  ويجب  وغريه�(،  والفيزي�ئية 

عامليًّا والتي ُتعَنى بتحديد كيفية اإجراء الختبار وال�سروط التي ينبغي توافرها للقيام به، وبالتايل تربز 

من جديد اأهمية دور التوحيد القي��صي بحيث يتم توحيد طرق القي��س يف الختب�رات ل�صم�ن احل�صول 

على نت�ئج ت�صهل مق�رنته� وتت�صف بق�بلية تكراره� ]28[. 

وتعتمد موثوقية الختب�رات التي يتم اإجراوؤه� على التنفيذ الدقيق لالختب�رات ودقة معدات الختب�ر 

وتعتمد تلك الدقة على املع�يرة التي ميكن تتبعه� ]28[.
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 � ومُيكن ال�صتف�دة من نت�ئج الختب�رات لتحقيق العديد من الأغرا�س، اإذا ك�ن الختب�ر عمال اعتي�ديًّ

�صمن مراحل العملية الإنت�جية واأحَد عن��صر ُنُظم اجلودة، يتم عمل الختب�ر داخل خمترب داخلي �صغري 

د والعميل  احلجم ت�بع لل�صركة مع الرتكيز على الطلب املحلي اأو الداخلي فقط، ويف هذه احل�لة ميثل امُلَورِّ

امل�لك نف�صه، وهو م� يعني عدم تدخل اأي طرف ث�لث، ول ي�صتلزم الأمر تقييًم� خ�رجيًّ�، كم� ميكن دمج 

الفنية مطلًب� �صمن  الكف�ءة  ُتَعد  اإذ  ال�صركة،  داخل   )ISO 9000( نظ�م اجلودة الداخلي يف  املخترب 

� يف )ISO 9000( توافر القدرة على تتبع  اأي�صً ال�صركة، ومن املطلوب  �صي��ص�ت اجلودة املقررة لدى 

املق�يي�س والختب�رات ]28[. 

من  جمموعة  اأو  منتج  لكل  للغ�ية،  مكلف  اأمر  املطلوبة  الختب�رات  ك�فة  لإجراء  مع�مل  اإن�ص�ء  اإن  

املتخ�ص�صة،  اخل�رجية  املختربات  مع  التع�مل  الأف�صل  فمن  ولذا  احلكومية،  الوك�لت  اأو  امل�صتهلكني 

القط�ع  املختربات  هذه  تتبع  اأن  ميكن  لذا  وح�صب،  متوافرة  غري  خدم�ت  تقدم  التي  املع�مل  واإن�ص�ء 

اخلا�ض اأو الهيئات احلكومية، ولكن ُي�سرتط اأن تكون هذه املختربات حا�سلة على العتمادات الالزمة 

لأداء العمل املطلوب، فمختربات الفح�س التج�رية تعر�س خدم�ته� العلمية على العمالء الذين يرغبون 

فيه�، ويف هذه احل�لة يثق العميل يف نت�ئج الختب�ر التي يقدمه� املخترب اإذا برهن املخترب على كف�ءته 

التقنية ب�صكل ل يتطرق اإليه اأدنى �صك، ونظًرا لأن العميل ع�دًة ل يكون لدية اأية و�صيلة للتقييم ف�إن احلل 

الأمثل هو ال�صتع�نة بطرف ث�لث يقوم بعملية التقييم طبًق� ملع�يري تقرره� هيئة معرتف بكف�ءته�.
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لقد مت و�صع وتن�صيق هذا النظ�م ع�مليًّ� لدى تعريف اإدارة اجلودة ومع�يري الكف�ءة التقنية من خالل 

املع�يري الدولية للمنظمة الدولية للمع�يري )ISO/IEC 17025(؛ اإذ ُتطبق بدقة على ك�فة مع�مل الختب�ر 

 )ISO/IEC 15189( واملع�يرة، ب��صتثن�ء واحد يتعلق ب�ملع�مل الطبية؛ حيث يتم تطبيق مع�يري املنظمة

للوف�ء مبتطلب�ت ذلك املج�ل ب�صكل اأف�صل، وتقوم هيئة العتم�د املخت�صة بعملية التقييم واملراقبة ]28[.
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اأية  اأن ين�سئ معامل لالختبارات ح�سب حاجة الدولة، ول يجوز منح  اأو اخلا�ض  ميكن للقطاع العام 

ا�صتثن�ءات اأو امتي�زات لأي خمترب اإل ب�عتم�د، ووفًق� ملع�يري الكف�ءة املقررة للعمالء، بغ�س النظر عن 

� اأو غري حكومي.  كونه خمترًبا حكوميًّ

عندم� يتم اختب�ر عينة يف خم�صة مع�مل -على �صبيل املث�ل- ويتم التو�صل لنت�ئج خمتلفة ُيعد ذلك 

م�صيعة للموارد، وينتج عن عدم توافق النت�ئج فقدان الثقة، وهو �صبب وجيه لإخ�ص�ع املختربات لعملية 

العتم�د. 

ا- باأنه و�سيلة لفر�س و�سمان االلتزام بتطبيق اللوائح الفنية.  كما ُيعرف االختبار –اأي�سً

ميكن ا�ستخدام تقارير الختبار لأغرا�ض اإلزامية اأو اختيارية )تطوعية(، �سرط اللتزام بالإجراءات 

التي تقررها اجلهة التنظيمية التي حتددها اللوائح الفنية، ولتفادي ازدواجية البنية الختبارية، يتعني 

اخل��س–  اأو  الع�م  للقط�ع  ت�بًع�  ك�ن  –�صواء  املخترب  خدم�ت  من  ال�صتف�دة  التنظيمية  الهيئ�ت  على 

ب�سرط اأن يكون حا�سال على اعتماد من هيئة معرتف بها دوليًّا؛ اإذ املعيار الأهم هنا هو »الكفاءة الفنية 

طبًق� للمع�يري الدولية«، ويجب اأن تلتزم به الهيئ�ت التنظيمية ]28[.
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القيا�ض والعتماد ف�سي�سبح من امل�ستحيل  القيا�سي وعلم  التوحيد  تتوافر مكونات  فاإن مل  واإجمال، 

وجود هيكل ُيعتَمد عليه لإجراء الختب�رات يحظى ب�عرتاف دويل يف نط�ق �صي��صة اجلودة.

3-4 �لتوثيق: 

وميكن  التقييم،  عملية  خالل  املكتوبة  املع�يري  يف  املحددة  ب�ملتطلب�ت  الوف�ء  مبث�بة  التوثيق  يكون 

اللتزام  �صم�ن  مثل  ع�مليًّ�،  املطبقة  التقييم  واإجراءات  املع�يري  ب��صتخدام  العرتاف  على  احل�صول 

على  قي��ًص�  التقييم  عملية  وتكون  الكت�بية،  املعي�رية  املوا�صف�ت  تفر�صه�  التي  والقوانني  ب�ل�صوابط 

للمع�يري  الدولية  املنظمة  موا�صف�ت  ع�مليًّ�  بتطبيقه�  املعرتف  التقييم  لإجراءات  وطبًق�  املوا�صف�ت 

)ISO(، والتو�صي�ت اخل��صة بهيئة الد�صتور الغذائي وغريه�، ويف و�صع مم�ثل ملوقف مع�مل الختب�ر 

واملع�يرة ف�إن احل�صول على تقييم طرف ث�لث لكف�ءة هيئة التوثيق والزي�رات التي تقوم به� هيئة العتم�د 

بهدف املراقبة الدورية، �صي�صمن �صحة العتم�د عليه�، و�صي�صهل ح�صوله� على العرتاف الدويل ]28[. 

تقييم املطابقة: 

وُيق�صد به قي��س مدى تط�بق موا�صف�ت املنتج اأو املواد اأو اخلدم�ت اأو النظم اأو الع�ملني مع املع�يري 

اأو اللوائح الفنية ذات ال�سلة ]25[. 



97

وثمة اأنواع خمتلفة من التوثيق، نذكر منها: 

3-4-1 توثيق نظم �الإد�رة:

وتوثيق  هيكلة  اإىل  تهدف  اإجراءات  َنّفذ  قد  الدرا�صة  مو�صع  امل�صروع  اأن  ب�إثب�ت  الإدارة  نظم  تهتم 

� اإىل تقدمي خدم�ت اأو منتج�ت جيدة، ف�إن  العملي�ت الإدارية، وعلى الرغم من اأن ذلك ل يوؤدي تلق�ئيًّ

توافر هيكلية داخلية وا�صحة وم�صتقلة عن �صخ�صية املوظفني ي�صهم يف جتنب العديد من الأخط�ء، اإذ 

ل توثيق ك�فة العملي�ت وحتديد وتتبع الأخط�ء؛ بهدف اتخ�ذ الإجراءات الت�صحيحية الالزمة ]28[. ُي�صهِّ

ا�ست�سدار  هيئات  من  عليها  ق  وامل�سدَّ عامليًّا  بها  املعرتف  االإدارية  النظم  على  اأمثلة  يلي  وفيما 

االعتماد: 

• 	.)ISO 9000( نظم اإدارة اجلودة طبًق� ل�صل�صلة املنظمة الدولية للمع�يري

• 	.)ISO 14000( نظم الإدارة البيئية طبًق� ل�صل�صلة املنظمة الدولية للمع�يري

• 	  .)OHSAS 18000(  نظم ال�صحة وال�صالمة املهنية طبًق� ملنظومة ال�صحة وال�صالمة املهنية

• 	.(HACCP( النظم ال�سحية: نظام حتليل املخاطر وحتديد نقاط التحكم احلرجة

• املم�ر�ص�ت اجليدة واأعم�ل الت�صنيع اجليدة )GMP) وغريه�. 	

وعلى الرغم من اأن ا�صت�صدار بع�س ال�صه�دات يتم طبًق� ملع�يري املنظمة الدولية للمع�يري )الآيزو( 

اإل اأنه ي�سرتط ل�ست�سدار �سهادات اأخرى اللتزام باملوا�سفات التي تقررها منظمات اأخرى، مثل منظمة 

الأغذية والزراعة، ومنظمة ال�صحة الع�ملية، وكذلك هيئة املع�يري الدولية لالأغذية، اإل اأنه مُيكن لهيئة 

التوثيق نف�صه� امل�ص�دقة على كال النوعني من التوثيق. 

�صه�دة  ا�صتحداث  اإىل  الغذائي  الد�صتور  وهيئة   )ISO( للمع�يري الدولية  املنظمة  بني  التن�صيق  اأدى 

اجلودة )ISO 22000(، وهي مزيج من نظ�م اجلودة )ISO 9000(، ونظ�م حتليل املخ�طر، وحتديد 

نقاط التحكم احلرجة من خالل حتديد متطلبات نظام اإدارة �سالمة الأغذية، بحيث ينبغي على املنظمة 

اإثب�ت قدرته� على التحكم يف املخ�طر التي تواجه �صالمة الأغذية؛ لت�صمن  الع�ملة يف جم�ل الأغذية 

�سالمة الغذاء وقت ا�ستهالك الإن�سان له ]28[. 
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3-4-2 توثيق �ملنتجات:

يعترب توثيق املنتج دليال على اأن عملية الإنتاج واملكونات وخ�سائ�ض املنتج وغري ذلك تفي بال�سروط 

التي حتددها املعايري املكتوبة، فهذا النوع من التوثيق يعد مطلوًبا للمنتجات التي ميثل اللتزام ب�سروط 

اأم�ن و�صالمة الغذاء اأهميًة خ��صًة له�.

الكثري منه� يحظى  لكن  الع�مل،  به� موجودة يف معظم دول  والعالم�ت اخل��صة  املنتج  �صه�دات  اإن 

بقبول على امل�صتوى املحلي فقط اإذا �صدرت ال�صه�دات من هيئة توثيق وطنية حملية غري ح��صلة على 

توثيق دويل معتمد. 

وهناك عدة اأمثلة ل�سهادات املنتجات التي تتعلق مبجاالت ال�سالمة العامة املعرتف بها دوليًّا نذكر 

منها ]28[: 

• 	.)CE( عالمة التوافق مع مع�يري الحت�د الأوروبي

• 	 .)VDE( عالمة جودة الأدوات واملعدات الكهرب�ئية

• 	 .)GS( صه�دة الأمن وال�صالمة�

واأمثلة اأخرى على جوانب غذائية حمددة منها: 

• �صه�دة املنتج�ت احليوية والطبيعية.	

• 	 .)GMO( �ًّنة وراثي �صه�دة املنتج�ت املح�صَّ

• حالل: )منتج طبًق� لل�صريعة الإ�صالمية( 	

• 	 )Kosher( منتج طبًق� لل�صريعة اليهودية

• 	 .)EUREPGAP( صه�دة جمموعة الإنت�ج الزراعي اجليد�

د تقريًرا ذاتيًّ� عن م�صتوى مط�بقة املنتج للموا�صف�ت؛ تف�دًي� للتك�ليف التي ميكن  ويجوز اأن يقدم امُلَورِّ

د هذا المتياز �سرط  اأن يتحملها عند تعيني طرف ثالث ليقوم بعملية التقييم، كما يجوز اأن يتم منح امُلَورِّ

اأن تكون �سمعته داخل ال�سوق جيدًة ب�سكل ي�سمح له باأداء هذه املهمة بكفاءة، ودون احلاجة لطرف م�ستقل 

للت�أكيد على م�صتوى اللتزام ب�ملوا�صف�ت املطلوبة، ومع ذلك فقد ل يكون التقييم الذاتي الذي يقدمه 

د من��صًب� يف جميع احل�لت، وب�لنظر -خ��صة- اإىل احل�لت التي حتتمل م�صتوى ع�ٍل من املخ�طر  امُلَورِّ
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د –مطلًق�- من م�صوؤولية اللتزام  املتعلقة ب�ل�صحة وال�صالمة والبيئة، كم� اأن التقييم الذاتي ل يعفي امُلَورِّ

اأن ي�صحب التقييم الذاتي -ب�صفة ع�مة- مراقبة  اإذ ل بدَّ  ب�لقواعد والقوانني املفرو�صة على املنتج؛ 

لو�صع املنتج بعد دخوله اإىل ال�صوق ]16[. 

يف  وُيتحّقق  الغذاء،  �صالمة  مبراقبة  املنتج  توثيق  �صه�دات  عمل  جم�ل  من  كبري  جزء  يرتبط  كم� 

امللوث�ت وغريه� من  م�صتوي�ت وجود  الغذائية، وحتديد  لل�صلع  معينة  توافر خ�ص�ئ�س  هذه احل�لة من 

كم�  لالأغذية،  امل�صتوردة  للدول  الفنية  املوا�صف�ت  اأو  الغذائي  الد�صتور  هيئة  تقرره�  التي  املوا�صف�ت 

يظهر م�صتوى اللتزام ب�ملوا�صف�ت املعي�رية من خالل نت�ئج الختب�ر التي تقوم به� املع�مل للك�صف عن 

مدى مط�بقة املنَتج للموا�صف�ت.

وتخ�صع الهيئ�ت امل�صدرة ل�صه�دات توثيق اأمن و�صالمة الغذاء داخل معظم الدول لالإدارات والوزارات 

احلكومية التي تكون مفو�صة بحكم الق�نون، ولكنه� مل تربهن ب�ل�صرورة على م�صتوى كف�ءته� الفنية، ول 

يجب -من ن�حية اأخرى- اأن َيعتِمَد نظ�م التوثيق على امله�م التي يوجد تفوي�س بتنفيذه� حمليًّ� وح�صب، 

بل يجب اأن يثبت كف�ءته الفنية لين�ل اعرتاف هيئ�ت العتم�د الدولية، وم� مل يتحقق هذا الهدف �صيكون 

البديل الوحيد ال�ص�ئع هو عملي�ت التفتي�س امُلَكلِّفة التي تنفذه� الدول امل�صتوردة ]28[. 

واملقايي�ض،  املوا�سفات،  على  وا�سح  ب�سكل  يعتمدون  املنتج  توثيق  على  القائمني  فاإن  عامة  وب�سفة 

والختب�رات، واإذا انعدمت الثقة يف نت�ئج الختب�رات التي يقدمه� خمترب يتع�مل من الب�طن فهذا يعني 

غي�ب اأي اأ�ص��س ل�صت�صدار �صه�دة للمنتج ]28[. 

كم� اأن اخلي�ر الوحيد املت�ح للح�صول على العرتاف الدويل ل�صه�دات التوثيق يكون عن طريق ح�صول 

جهة التوثيق على اعتم�د هيئة دولية متخ�ص�صة يف العتم�د. 
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�صكل رقم )28(

 

وفيم� يتعّلق ب�ل�صه�دات الإلزامية التي تطلبه� اجلهة التنظيمية ميكن ال�صتع�نة بهيئة توثيق )ت�بعة 

للقط�ع الع�م اأو اخل��س(؛ لأنه يتم تنفيذ العملية نف�صه� فيم� عدا اأن املوا�صف�ت الفنية الإلزامية ت�صتخدم 

ك�أ�ص��س لقبول املنتج بدل من املوا�صف�ت الختي�رية، كم� ميكن التحقق من م�صتوى الكف�ءة الفنية من 

خالل عملية العتم�د. 



101

�صكل رقم )29(

التوثيق:

الختي�ري: مثل عالم�ت اجلودة؛ حيث يهدف هذا النوع من التوثيق اإىل ترويج املنتج ومنحه ميزة 

تن�ف�صية يف ال�صوق.

الإلزامي: مثل ال�سهادات الدالة على اللتزام باللوائح الفنية، كما هو حال طفايات احلريق والأدوية. 

�صبق اأن ذكرن� اأن تقييم التوافق مع املتطلب�ت املحددة يف املع�يري املكتوبة يقع يف نط�ق التوثيق واأنه 

ميكن اإ�صدار �صه�دات توثيق لأنظمة الإدارة واملنتج�ت.

تعد اإجراءات تقييم م�صتوى املط�بقة ع�مليًّ� من العوامل التي حتقق ف�ئدة تعود على التج�رة الدولية 

ب�سفة عامة، كما اأن عقد التفاقيات الدولية اأو �سروط القبول امل�سرتك لل�سلع واخلدمات وو�سائل التقييم 

والتفتي�س ونت�ئج الختب�ر وم� اإىل ذلك ميكن اأن ي�صهم يف اإزالة املعوق�ت الفنية اأم�م التج�رة اأو يحد من 

اأثره�.
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ق�مت املنظمة الدولية للمع�يري بت�صكيل جلنة اأطلقت عليه� ا�صم )CASCO(، اأي جلنة تقييم م�صتوى 

للمع�يري  الدولية  املنظمة  توجيه�ت  عليه�  تنطبق  التي  املجـــ�لت  على  عمله�  يرتكز  حيث  املطــــ�بقة، 

)ISO / IEC( التي تتمثل فيم� يلي: 

• ال�صي�غة واملب�دئ الع�مة لتقييم م�صتوى املط�بقة. 	

• حتديد املوا�صف�ت الفنية املن��صبة يف تقييم املط�بقة. 	

• القوانني التي حتكم املم�ر�ص�ت اجليدة يف تقييم املط�بقة. 	

• ت�صغيل خمتربات الفح�س واملع�يرة. 	

• اختب�رات الكف�ءة من خالل املق�رن�ت بني املع�مل. 	

• هيئ�ت ون�ص�ط�ت التفتي�س. 	

• 	 .)SDoC( د عن التزامه ب�ملوا�صف�ت اإعالن امُلَورِّ

• هيئ�ت ون�ص�ط�ت توثيق املنتج. 	
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• مراجعة النظم الإدارية وهيئ�ت ون�ص�ط�ت التوثيق. 	

• هيئ�ت ون�ص�ط�ت توثيق الع�ملني. 	

• عالم�ت املط�بقة. 	

• العتم�د.	

• تقييم النظراء.	

• العرتاف املتب�دل بنت�ئج تقييم املط�بق ]17[. 	

للمع�يري   الدولية  املنظمة  دليُل  ُم  يقدِّ واملحليــــــة  والإقليمية  الدوليــــــة  التجـــــــ�رة  ت�صــــــهيل  اأجل  من 

املم�ر�ص�ت  حول  تو�صي�ٍت  اجليدة–  املم�ر�ص�ت  –قواعد  املط�بقة  لتقييم   )SO/IEC 60.2004(

اجليدة فيم� يتعلق بك�فة عن��صر تقييم املط�بقة، مب� يف ذلك الوث�ئق والهيئ�ت والأنظمة واملخطط�ت 

والنت�ئج املعي�رية؛ وذلك لتكون مت�حًة لدى الأفراد اأو الهيئ�ت التي ترغب يف تطبيق اأو دعم اأو ا�صتخدام 

اخلدم�ت اخل��صة بتقييم م�صتوى املط�بقة ب�صكل موثوق به وع�دل ]16[. 

اإن العديد من الكتيب�ت الإر�ص�دية التي و�صعته� املنظمة الدولية للمع�يري )ISO/IEC( مرتبطة بتوثيق 

– اأ�ص��صي�ت  املط�بقة  الإر�ص�دي )ISO/IEC 67:2001( )تقييم  الدليل  ف�إن  وب�صفة خ��صة  الإنت�ج، 

بتعريف عن��صره�  وذلك  املنتج�ت؛  توثيق  بنظم  التوجيه�ت اخل��صة  العديد من  يقدم  الإنت�ج(  توثيق 

املنتج�ت  توثيق  اإليه� هيئ�ت  لكي ترجع  الكتيب�ت  تلك  وقد و�صعت  للمم�ر�ص�ت احل�لية،  وفًق�  املختلفة 

والأطراف الأخرى التي ترغب يف ا�صتيع�ب وتطوير وت�أ�صي�س نظم توثيق املنَتج اأو مق�رنته� بطرف ث�لث، 

اأو  اأنه ل يتع�مل مع تقييم الطرف الأول  اأ�صك�ل توثيق املنَتج، اأي  ولي�س الغر�س من الدليل و�صف ك�فة 

الطرف الث�ين للمط�بقة ]16[. 

كم� يجب الأخذ يف العتب�ر وجود الكثري من املتغريات؛ فرمب� ت�صمنت �صه�دة الإنت�ج – مثال- اختب�ًرا 

د بتطبيقه�، ورمب� تبع ذلك مراقبة لنظم اإدارة  اأوليًّ� للمنَتج مع تقييم لنظم اإدارة اجلودة التي يقوم امُلَورِّ

بع�س  تقوم  بينم�  املفتوحة،  ال�صوق  اأو  امل�صنع  اختب�ر عين�ت من  ومراقبة  د  امُلَورِّ يطبقه�  التي  اجلودة 

اأنظمة توثيق املنَتج ب�إجراء اختب�ر اأويل واختب�ر املراقبة، وتعتمد اأنظمٌة مم�ثلٌة على اختب�ر عينة من 

املنتج، وهو م� ُيعرف ب�لختب�ر النوعي ]16[. 
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م الدليل الإر�ص�دي للمنظمة الدولية للمع�يري )ISO/IEC 28:2004( )دليل تقييم املط�بقة –  يقدِّ

توجيه�ت حول نظ�م توثيق املنتج�ت من طرف ث�لث( القواعَد الع�مَة لنظ�م توثيق طرف ث�لث للمنتج�ت، 

كما يو�سح دليل املنظمة الدولية للمعايري )ISO / IEC 65( )املتطلب�ت الع�مة للهيئ�ت التي ت�صتخدم 

اأنظمة توثيق املنَتج( املتطلب�ِت الع�مَة التي ينبغي على الطرف الث�لث الذي ي�صتخدم نظ�م توثيق املنتج 

اأن يلتزم به� ليحظى ب�لعرتاف الالزم بجودته ]16[. 

م الدليل الإر�ص�دي للمنظمة الدولية للمع�يري )ISO/IEC 53:2005( )دليل تقييم املط�بقة –  يقدِّ

توجيه�ت حول ا�صتخدام نظ�م اإدارة اجلودة داخل املنظمة يف توثيق املنَتج( املنهَج الع�مَّ الذي ميكن 

لهيئ�ت التوثيق ا�صتخدامه لتطوير وتطبيق خطط توثيق املنتج من خالل العتم�د على نظ�م اإدارة اجلودة 

مت ل تعد متطلب�ٍت اأ�صــــــ��صيًة لعتم�د منَتج مت توثيقه يف  داخل املوؤ�ص�صـــــة، لكن الإر�صــــــ�دات التي ُقدِّ

للمع�يري  الدولية  املنظمة  دليل  يف  املبينة  املتطلب�ت  حمل  التوجيه�ت  تلك  حتل  ول  متخ�ص�صة،  هيئة 

.]16[ )ISO/IEC 65(

3-5 �العتماد: 

مت�ص�وي�ن،  اأنهم�  البع�س  يعتقد  حتى  و)التوثيق(  )العتم�د(  مفهومي  بني  خلط  يحدث  م�  ع�دة 

وهذا خط�أ �ص�ئع؛ فمفهوم العتم�د يتخطى مفهوم التوثيق على الرغم من ت�ص�به بع�س متطلب�تهم�؛ لأن 

ا من ا�سمه، اأي لكي يتم منح )العتماد( يجب اأول التحقق من  )العتماد( يت�سمن عن�سًرا اإ�سافيًّا م�ستقًّ

ا فيما  اأن ال�سخ�ض اأو املخترب اأو املوؤ�س�سة التي من املفرت�ض اأن متنح هذا )العتماد( ُيعتمد عليها حقًّ

بتطبيق  واللتزام  ق�ئمة ملراقبة م�صتوى اجلودة  اإعداد  يتحقق مبجرد  يتعلق مب�صتوى كف�ءته�، وهذا ل 

 � اأي�صً يتطلب  ولكن  فح�صب،  ب�ملع�يري  اللتزام  يتطلب  ل  الفنية  الكف�ءة  تطبيق  لأن  وذلك  املوا�صف�ت، 

تقييم القدرات والنت�ئج الفنية، كم� يجب اأن يكون امل�صت�ص�رون الفنيون خرباَء يف جم�ل التقييم، وينبغي 

األ يكونوا اأقل كف�ءة من الهيئة التي �صيقومون بتقييمه�، ليت�صنى تقييم م�صتوى اللتزام ب�ملع�يري، عالوًة 

الع�ملية  التج�رة  اتف�قية منظمة  امل�دة )6.1.1( من  املن�صو�س عليه� يف  الفنية  الكف�ءة  تطبيق  على 

املتعلقة ب�لعوائق الفنية اأم�م التج�رة. 

ولكنه  الت�سجيل،  اأو  التوثيق  -اأحياًنا- كمرادف ملفهوم  ب�سكل خاطئ  ُي�ستخدم م�سطلح )العتماد( 

ا حمدًدا يتمتع بالكفاءة  اإجراء تقوم من خالله الهيئة املعنية مبنح اعرتاف ر�سمي باأن هيئة اأو �سخ�سً

الالزمة لتنفيذ مه�م معينة. 
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�صكل رقم )30( 

يتم منح االعتماد يف خمتلف املجاالت، وقد ي�سمل هيكُل هيئة االعتماد اأق�ساًما خا�سة ملنح االعتماد 

املتعلق مبا يلي: 

• 	.)ISO/IEC17025( خمتربات الفح�س واملع�يرة، طبًق� للمنظمة الدولية للمع�يري

• 	 .)ISO/IEC17020( هيئ�ت الفح�س طبًق� للمنظمة الدولية للمع�يري

• هيئ�ت التوثيق لأنظمة اإدارة اجلودة، طبًق� للمنظمة الدولية للمع�يري )ISO/IEC17021(. الدليل 	

 .)ISO/IEC 62( الإر�ص�دي ال�ص�بق

• 	 )ISO/IEC 17021( �هيئ�ت اإ�صدار التوثيق لنظم الإدارة البيئية، طبًق� للموا�صف�ت التي تقرره

 .)ISO/IEC 66( الدليل الإر�ص�دي ال�ص�بق
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• 	 - )ISO/IEC( هيئ�ت اإ�صدار العتم�د اخل��صة بتوثيق املنتج�ت، طبًق� للمنظمة الدولية للمع�يري

الدليل الإر�ص�دي رقم 65.

• 	 .]28[ )ISO/IEC17024( هيئ�ت اإ�صدار اعتم�د لتوثيق الع�ملني، طبًق� للمنظمة الدولية للمع�يري

 )ISO / IEC 17011( للمع�يري  الدولية  املنظمة  مبع�يري  اللتزاُم  العتم�د  هيئة  على  يتعني  كم� 

)تقييم م�صتوى املط�بقة – املتطلب�ت الع�مة التي تلتزم به� هيئ�ت العتم�د عند اعتم�ده� لهيئ�ت تقييم 

املط�بقة(، ويحل هذا املعي�ر حمل الدليلني الإر�ص�ديني ال�ص�بقني رقمي 58 و61. 

وتلتزم جميع اأنواع التوثيق –على الرغم من اختالف الدلئل التوجيهية التي تتم طبًق� له�– بنمط 

م�صتوي�ت  وتقييم  اعتم�ده�  ليتم  العمل،  موؤ�ص�صة  داخل  املطبَّق  اجلودة  نظ�م  تقييم  على  يعتمد  واحد، 

لين�صم  التع�قُد مع خبري متخ�ص�س؛  فيتم خالَله  العتم�د  الث�ين من  اأم� عن اجلزء  املهنية،  الكف�ءة 

لفريق التقييم، مما مينح الفريَق مرونًة كبريًة، وفر�سًة لتو�سيع نطاقات الأعمال التي يقوم بها لتوثيق 

وتعمل  اخلرباء«،  »جمموعة  �صمن  جدد  بخرباء  ال�صتع�نة  خالل  من  وذلك  اجلديدة،  العمل  جم�لت 

هيئة التوثيق ب�أ�صلوب م�ص�به لهيئة املع�يري حيث ت�صتعني بلج�ن فنية ت�صم بني �صفوفه� خرباء خ�رجيني 

متخ�ص�صني يف خمتلف جم�لت عملية العتم�د. 

وعلى الرغم من اأن الوزارات املختلفة ت�صتطيع العرتاف بنت�ئج الختب�رات التي تقدمه� خمتربات 

الفح�س وفًق� للقوانني والأحك�م املتبعة فيه� اإل اأن ذلك العرتاف يظل مقت�صًرا على امل�صتوى الوطني، 

ف�إن  ولذا  لقواعده� اخل��صة،  وفًق�  دورية  تفتي�س  بعملي�ت  امل�صتوردة  الدول  تقوم  اأن  ويرتتب على ذلك 

الأمر يحت�ج اإىل مع�يري للجودة مع�دلة للمع�يري املعرتف به� داخل الدولة؛ لتكون مر�صية جلميع م�صوؤويل 

املراقبة والتقييم. 

كم� توجد م�صكلة اأخرى على امل�صتوى الوطني حني يقدم اأحد خمتربات الفح�س حتليالت كيمي�ئية 

والق�ص�ي�  البيئية،  املراقبة  وقط�ع�ت  ال�صن�عية،  القط�ع�ت  منه�  القط�ع�ت،  خمتلف  من  لعمالء 

ال�صحية، واأمن و�صالمة الغذاء، فهل يجب على هذا املخترب تطبيق اأربعة اأنواع خمتلفة من املراقبة، اأو 

العتم�د ب�أنظمة اجلودة، حيث �صيرتتب على ذلك حتمل كلفة ب�هظة، وذلك كله ملجرد تلبية متطلب�ت 

الوزارات الأربع الت�بع له� تلك القط�ع�ت املختلفة؟ ف�لعتم�د الذي متنحه اإحدى الهيئ�ت املعرتف به� 

ع�مليًّ� هو احلل الأمثل لتوفري تلك اجلهود والنفق�ت. 
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تقوم �صي��ص�ت املنظم�ت الإقليمية على وجود هيئة اعتم�د واحدة لكل دولة وفق� لالتف�قي�ت متعددة 

العتم�د  ق�نون  اعتم�د وطني وحتديد هيكله من خالل  نظ�م  لإن�ص�ء  –ع�دة-  الدول  الأطراف، ومتيل 

الوطني لتجنب وجود هيئ�ت متن�حرة، ُتَعرِقل عملية احل�صول على العتم�د، وكذلك تقليل التكلفة التي 

تنتج عن تكرار تطبيق املع�يري التي تقرره� الكي�ن�ت الوطنية، اإىل ج�نب حتقيق اأهداف الع�صوية والتمثيل 

الدويل، ولذا فاإن احلل الأمثل هو تخ�سي�ض هيئة للتوثيق الوطني تخت�ض مبنح كافة العتمادات. 

التنظيم  تكون على م�صتوى من  اأن  تكون هيئة العتم�د م�صتقلة وحم�يدة مت�ًم�، كم� يجب  اأن  يجب 

والإدارة والكف�ءة العملية، بحيث ميكن اإدارته� من عدد �صغري من الع�ملني، ويجوز ال�صتع�نة ب�خلربات 

الفنية اإذا اقت�صت احل�جة ذلك؛ لأن العتم�د على اخلرباء الفنيني داخل جميع نط�ق�ت العمل املحتملة 

ب�لهيئة ب�صفة دائمة بو�صفهم اأع�ص�ء اأ�ص��صيني لفريق العمل يعد من الأمور املكلفة وغري املجدية، ولذا 

ف�إن هيئة العتم�د امل�صتحدثة ت�صتطيع تلبية جميع الحتي�ج�ت الوطنية ومبجرد العرتاف به� دوليًّ�، اإذ 

يت�صنى له� فر�صة تو�صيع نط�ق�ت العمل لديه� لت�صم جم�لت جديدة ]28[.

االعتماد  على  احل�سول  طلبات  من  حمدود  عدد  لديها  يوجد  التي  ال�سغرية  االقت�ساديات  تواجه 

م�سكلتان اأ�سا�سيتان: 

• تعّد معدلت الدخل غري ك�فية لتغطية اأعم�ل هيئة العتم�د التي ت�صتوجب دعم احلكومة امل�دي. 	

• تب�ين م�صتَوى اخلربات بني م�صت�ص�ري القت�ص�دي�ت ال�صغرية ونظرائهم من الع�ملني لدى هيئ�ت 	

العتم�د الكربى نتيجًة لقلة املم�ر�صة العملية. 

وطبًق� للخربة الع�ملية يف هذا املج�ل ف�إن هيئة العتم�د ميكن اأن تن�ل العرتاف الدويل يف ح�لة قي�مه� 

ب�عتم�د م� يقرب من 200 اإىل 300 موؤ�ص�صة، وعلى جهة العتم�د مراع�ة املتطلب�ت الت�لية بغر�س نيل 

العرتاف الدويل: 

• اإيج�د مقر عمل م�صغر ي�صكل حلقة الت�ص�ل، مع هيئ�ت اعتم�د مم�ثلة من خمتلف الدول ك�ملنظمة 	

الدولية لعتم�د املختربات والتنظيم�ت متعددة الأطراف.

• وامل�صت�ص�رين 	 اخلرباء  من  جمموعًة  تت�صمن  املتك�ملة،  الكف�ءات  من  اإقليمية  عمل  �صبكة  تكوين 

املنت�صبني للتع�ون مع الهيئة. 
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• ت�أ�صي�س هيئة لالعتم�د الإقليمي.	

• وذلك 	 الدويل  العتم�د  على  واحل�صول  الوطنية  الأهداف  لتحقيق  الوطني  لالعتم�د  هيئة  ت�أ�صي�س 

ب�لتع�ون مع هيئ�ت العتم�د يف الدول الأخرى احل��صلة على العرتاف الدويل من املنظمة الدولية 

لعتم�د املختربات- التنظيم�ت متعددة الأطراف.

اإذا مل  اأنه على املدى البعيد  قد يكون اإجراء العتم�د ب�هَظ التكلفة، ولكن يجب الأخذ يف العتب�ر 

تتم توفري خدمات العتماد، واأ�سبح هناك عجز عن اإثبات الكفاءة الفنية، فاإن تكلفة ذلك �ستكون اأكرب 

بكثري على اجلميع. 

بد  ل  التي  الأ�ص��صية  التج�رية  الق�ص�ي�  اإحدى  واملع�يرة  الفح�س  اعتم�د خمتربات  م�ص�ألة  ُتعد  كم� 

من توافره� للح�صول على العرتاف ب�لعتم�دات )لتجنب تك�ليف اإجراء نف�س الختب�رات لدى الدول 

الأجنبية(، واعتم�د هيئ�ت التوثيق التي ينبغي اأن تكون اأنظمة الإدارة واعتم�دات الإنت�ج لديه� معرتًف� به� 

لدى الدول امل�صتوردة، واأم� قط�ع املنتج�ت الزراعية والغذائية فيعد العرتاف ب�صه�دات املنَتج عن�صًرا 

املتحدة  والولي�ت  الأوروبي  الغذائية لالحت�د  املواد  لدخول  املتكرر  الرف�س  وق�ئع  ت�صري  كم�  اأ�ص��صيًّ�، 

اأوجه  اإىل  ت�صري  الزراعية  املنتج�ت  على  ال�صريع  الإنذار  اأنظمة  وتطبيق  الدول،  من  وغريه�  الأمريكية 

الق�سور املتعددة التي �ستظل موجودة حتى ي�سبح احل�سول على »الختبار اأو ال�سهادة ال�ساملة« حقيقًة 

ملمو�صًة ]28[. 

العتم�د  ب�أن عمالء هيئ�ت  العتم�د، علًم�  � يف عملية  دوًرا مهمًّ يلعب  ف�إنه  املتب�دل  واأم� العرتاف 

يتمثلون يف خمتربات الفح�ض، ومن امللحوظ اأن معظمهم ل ي�ستطيعون عقد اتفاقيات للتقييم امل�سرتك 

مع نظرائهم يف �صتى اأنح�ء الع�مل ب�صكل فردي، ولذا ف�إن تقييم هوؤلء العمالء من جهة واحدة لالعتم�د 

اأن�صَب احللول، ويتطلب ذلك توافر هيكلية اعتم�د مرنة لت�صهيل عقد اتف�قي�ت  ُيعدُّ  على م�صتوى الع�مل 

َية نظ�م القي��س؛ اإذ ت�صم عدة منظم�ت اإقليمية  َية نظ�م العتم�د مم�ثلة لِبننْ العرتاف املتب�دل، وتكون ِبننْ

تنطوي حتت منظمة دولية كربى ]28[.

ك�أ�ص��س لعتم�د اختب�رات ومع�يرة   )ISO/IEC 17025( للجودة اللتزام مبعي�ر دويل  اأ�صهم  وقد 

املعامل يف م�ساعدة الدول على تبني منهجية موحدة لتحديد كفاءة املختربات؛ اإذ ت�سمح هذه املنهجية 

للدول التي تتبنى نظًما مماثلًة لالعتماد بعقد اتفاقيات بينها؛ بناًء على التقييم امل�سرتك، وقبول كل دولة 

لنظم العتم�د املعمول به� يف الدولة الأخرى ]2[. 
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فيم� تعترب هذه التف�قي�ت الدولية – التي ُتعرف ب�تف�قي�ت العرتاف املتب�دل- على قدر كبري من 

قة يف بقية الدول الأع�ص�ء،  الأهمية؛ نظًرا لأنه� ت�ص�عد تلك الدول على قبول بي�ن�ت الختب�رات املطبَّ

مبعنى اأن كل دولة من الدول امل�ص�ركة يف هذه التف�قي�ت تعرتف مبختربات الدول الأخرى وك�أنه� هي 

التي منحت الطرف الآخر اعتم�َد املختربات ]2[. 

وتعني  اإلزامية،  تكون  اأن  يجب  الكف�ءة  اختب�رات  يف  امل�ص�ركة  ف�إن  العتم�د  اإجراء  اإىل  وب�لإ�ص�فة 

اختب�راُت الكف�ءة عقَد مق�رنة بني نت�ئج اختب�ر نف�س العينة يف عدد من املختربات، وتعتمد عملية التقييم 

امل�صموح  املدى  عن  املخترب  نت�ئج  خرجت  واإذا  ال�صك،  واحتم�لت  الفعلية  القيم  على  احل�لة  هذه  يف 

، ول بد من اتخاذ اإجراءات ت�سحيحية ]28[. ت�سبح موثوقية املخترب مو�سَع �سكٍّ

يطلق على املنتدى الإقليمي لعتم�د املختربات يف اآ�صي� ا�صم »منظمة التع�ون الآ�صيوية الب��صيفيكية 

لعتم�د املختربات« )APLAC(، كم� توجد العديد من اجله�ت املوازية للجه�ت امل�صوؤولة عن اعتم�د 

هيئ�ت التوثيق، ويطلق عليه� »منظمة التع�ون الب��صيفيكي لالعتم�د« PAC، ويف اأوروب� ق�مت »املنظمة 
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من  ب�حلد   )EAC( لالعتم�د  الأوروبية   »املنظمة  وكذلك   ،)EAL( املختربات«  لعتم�د  الأوروبية 

البريوقراطية، حيث اندجمت تلك املنظم�ت لت�صكل »منظمَة التع�ون الأوروبي لالعتم�د« )EA(، واأم� 

»املنظمة الإقليمية يف الأمريكتني« التي ت�أ�ص�صت منذ �صنوات عديدة وو�صلت اإىل �صكله� احل�يل ع�م 1992 

وهي »احت�د العتم�د يف الدول الأمريكية« )IAAC( فقد بداأت كمنظمة اإقليمية واحدة متخ�ص�صة يف 

جميع جم�لت العتم�د، وميكن اأن يتم اندم�ٌج اآخر بني منظمتني اإقليميتني اأخريني. 

و«املنتدى  املختربات،  اعتم�د  لهيئ�ت  مظلة   (ILAC( املختربات«  لعتم�د  الدولية  »املنظمة  تعترب 

الع�ملي  التقييم  مفهوم  يتكون  حيث  التوثيق،  جه�ت  اعتم�د  لهيئ�ت  كمظلة   (IAF( لالعتم�د«  الدويل 

اتفاقيات متعددة الأطراف  الثانية  للتقييم امل�سرتك وتت�سمن املرحلة  الإقليمية  اأ�سا�سا من التفاقيات 

بني منظم�ت التقييم الإقليمية وذلك للحد من تكرار تنفيذ عملي�ت التقييم ال�صرورية.

الب��صيفيكية لعتم�د  الآ�صيوية  التع�ون  الإقليمية لالعتم�د، ومنه� »منظمة  اإىل املنظم�ت  وب�لإ�ص�رة 

لالعتم�د«  الأمريكية   التع�ون  و»منظمة   ،(EA( لالعتم�د«  الأوروبي   التع�ون  و»منظمة  املختربات«، 

م�صوؤويل  من  النظراء  تقييم  خالل  من  يتم  الوطنية  العتم�د  لهيئ�ت  املتب�دل  التقييم  ف�إن   ،(IAAC(

عدد  زاد  وكلم�  املم�ثل،  العمل  كف�ءة  م�صتوى  لتقييم  وذلك  املنطقة،  داخل  املن�ظرة  العتم�د  هيئ�ت 

النظراء  تقييم  عملي�ت  تتم  اأن  يجب  لذا  والتن�صيق  التقييم  متطلب�ت  زادت  امل�صرتكة  العتم�د  هيئ�ت 

ب�لتن�صيق مع املنظمة الإقليمية لالعتم�د.

لعتم�د  الب��صيفيكية  الآ�صيوية  التع�ون  »منظمة  مثل  الإقليمية،  العتم�د  منظم�ت  حظيت  اإذا 

ب�عرتاف  الأمريكية«  الدول  يف  العتم�د  و»احت�د  لالعتم�د«،  الأوروبي   التع�ون  و»منظمة  املختربات«، 

يوؤدي  ل  الإقليمية  العتم�د  منظم�ت  داخل  النظراء  تقييم  ف�إن   املختربات«  الدولية لعتم�د  »املنظمة 

اإىل توقيع اتف�قي�ت العرتاف املتب�دل على امل�صتوى الإقليمي فح�صب، بل ي�صمل الن�صم�م اإىل »املنظمة 

.� الدولية لعتم�د املختربات« ب�صكل تلق�ئي اأي�صً



111



112



113

4. دمج �لعنا�سر يف بنية حتتية وطنية للجودة )باأ�سلوب منهجي(:

العن��صر  ل  ُلت�صكِّ  )MSTQ( اجلودة  واإدارة  والختب�ر  واملوا�صف�ت،  املق�يي�س،  نظ�م  مفهوم  ات�صع 

ال�ص�بقة جمتمعًة ومتداخلة اإ�ص�فًة تك�ملية و�ص�ملة ملفهوم البنية التحتية للجودة. 

وال�صه�دات  والعتم�د،  اجلودة،  واختب�راُت  )املوا�صف�ت،  الذكر  �ص�بقة  العديدة  املكون�ت  ت�صكل 

املوثقة( بنيًة حتتيًة وطنيًة للجودة، وميكن ا�صتخدام هذه البنية التحتية مع ك�فة املنتج�ت واخلدم�ت، 

اأ�صح�ب  اأو  اأنه� ت�صمن مط�بقة املنتج�ت واخلدم�ت مع متطلب�ت العمالء �صواء ك�نوا م�صتهلكني،  كم� 

م�ص�نع، اأو جه�ت تنظيمية. 

اإن م� يريده امل�صتثمر هو منتج م�صدق ب�صه�دة معينة؛ ُتعلمه اأن املنتج مط�بق للمع�يري املعتمدة، وهن� 

 ملطابقة املنتج مع املوا�سفات 
ٍ
 لإدارة اجلودة ونظام

ٍ
ي�سبح �سروريا على ال�سركة املنتجة تفعيل نظام

املعتمدة لت�صمن عملية التوثيق حدوث ذلك. 
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�صكل رقم )31(

ول�سمان اأن ال�سهادة معرتف بها وتتوافق مع ال�سروط الإقليمية والدولية، يجب اأن تتبع عملية التوثيق 

مع�يري ق�ئمة، ويتطلب ذلك يف املق�بل عن�صًرا فع�ل لتوحيد املع�يري. 



115

�صكل رقم )32(

اإذا  لتحديد م�  يتعني اختب�ر املنَتج  ب�صه�دة موثقة،  الآخر ولكي يكون املنتج مدعوًم�  وعلى اجل�نب 

ك�ن يتوافق مع املع�يري املن��صبة، ويتطلب ذلك مع�مل اختب�ر جتري الختب�رات والتح�ليل وفق� للمع�يري 

الدولية املقبولة. 
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�صكل رقم )33(

يجب اأن تكون مع�مل اختب�ر اجلودة ق�درة على برهنة دقة اأدوات القي��س امل�صتخدمة يف الختب�رات 

الدولية، وعالوة على ذلك،  القي��س  ت�صل�صله� ملع�يري  وب�لتبعية  الوطنية  القي��س  ن�صبته� ملع�يري  وميكن 

يجب مع�يرة اأجهزة الختب�ر ب�ل�صورة املن��صبة لكي تكون نت�ئُج اختب�ر اجلودة حملَّ ثقة، وميكن للمعهد 

الوطني للقي��س ومع�مل املع�يرة تقدمي هذا الدعم لل�صركة املنتجة. 
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�صكل رقم )34(

اأو هيئ�ت العتم�د، مم� يجعل  وتت�أكد الكف�ءة الفنية للمختربات وجله�ت التوثيق عن طريق جه�ت 

ك�فة الأطراف املعنية تثق يف اأن العمليَة برمته� حملُّ ثقة. 
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�صكل رقم )35(
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5- مثال لتطبيق �لبنية �لتحتية �لوطنية للجودة على �سل�سلة �إنتاجية

لقد تن�ولن� ب�لتف�صيل و�صف البنية التحتية الوطنية للجودة يف اأق�ص�م �ص�بقة، لنلقي نظرة على الطرف 

الإنت�ج تلك، ون�صمي  واإىل تطبيق نظ�م جودة وطني على �صل�صلة  الإنت�ج،  الآخر من املع�دلة يف �صل�صلة 

اإىل م�ئدة الطع�م«؛ لأنن� �صنت�بع منتًج� غذائيًّ�  التو�صيحي نظ�م »من املزرعة  ال�صكل  هذا اجل�نب يف 

-اجلمربي يف هذا املث�ل– بداية من اإنت�جه حتى �صرائه من ِقَبل امل�صتهلك. 

�صكل رقم )36(
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�صكل رقم )37(

خالل عملية الإنت�ج، بداية من امل�دة اخل�م حتى املنتج النه�ئي املوثق، يجب اأن تلتزم ك�فة الأطراف 

امل�ساركة يف هذه ال�سل�سلة مبتطلبات معينة، قد تكون اإلزامية )لوائح �سالمة الأغذية( اأو متطلبات العميل 

)مثل مع�يري بيولوجية معينة( حتى ي�صل املنتج لأ�صواق حمددة. 
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ميكن القول ب�أن البنية التحتية الوطنية للجودة حققت الغر�س منه� اإذا متكنت من توفري اخلدم�ت 

املطلوبة ب�ل�صكل املن��صب، وعندم� ل تكون هذه اخلدم�ت مت�حة ب�صورة مب��صرة داخل الدولة ب�صبب 

الفتق�ر اإىل املوارد اأو القدرات الوطنية على �صبيل املث�ل اأوعدد ك�ٍف من الأ�صخ��س للنهو�س ب�لتنمية، 

ف�إن البنية الوطنية التحتية للجودة توفر الدعم الالزم للعمالء املحليني من خالل �صبك�ت اإقليمية اأو من 

خالل اللجوء اإىل التعهيد اأو التي�صري. 

لنلقي نظرة على العوامل الواجب و�سعها يف االعتبار:

قد يكون لكثري من الوزارات دور يف مراقبة قط�ع اجلمربي، فوزارة ال�صحة تعمل على حم�ية �صحة 

امل�صتهلك من خالل لوائحه�، ووزارة الزراعة تراقب عملية اإنت�ج الغذاء، ووزارة البيئة ت�صمن عدم ت�أّثر 

بها مزارع اجلمربي  تلتزم  اأن  التي يجب  الفنية  اللوائح  تراعي  اأو زراعته، وقد  البيئة ب�سيد اجلمربي 

جوانب عدة مثل: 

• الذي ي�ص�د يف خمتلف 	 يتم �صيده�، واجلمربي  التي   
)3(

النوبليو�س يرق�ت  قيود على كمية وحجم 

مراحل النمو، واجلمربي الذي يتك�ثر يف م�صب�ت الأنه�ر وم� اإىل ذلك.

• ا وَجزًرا، اأو 	 يحظر الق�نون -يف الكثري من الدول- بن�ء مزارع جمربي جديدة يف من�طق ت�صهد مدًّ

يف من�طق امل�نغروف ال�ص�حلية. 

• معدلت الف�صالت امل�صموح به� )منتج�ت من ف�صالت اجلمربي، والغذاء الذي مل ُيتن�ول، وطح�لب 	

ميتة وبكتريي�(.

• املعدلت امل�صموح به� للمواد الكيمي�ئية التي تظهر ب�صورة طبيعية. 	

• املعدلت امل�صموح به� من املواد امل�ص�فة. 	

• املعدلت امل�صموح به� من مواد كيمي�ئية �ص�رة ميكن اأن تت�صبب يف اأمرا�س ح�دة اأو مزمنة. 	

على: يحتوي  منتج  كل  على  تعريفي  مل�سق  و�سع  اللوائح  ت�سرتط  اإذ  تعريفية؛  • مل�سقات 
• و�صف حقيقي لل�صلع.	

• ق�ئمة ب�ملكون�ت برتتيب تن�زيل. 	

• �ص�يف املحتوي�ت.	

)3( يرق�ت النوبليو�س عب�رة عن يرق�ت جديدة خرجت من البي�س حديثً� ويف املرحلة الأوىل من النمو.
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• ت�ريخ التعبئة واملع�جلة. 	

• رقم املوؤ�ص�صة امل�صجل. 	

• بلد املن�ص�أ.	

• تعريف ب�لنوع. 	

• طريقة احلفظ. 	

• ا�صم امل�صنع وعنوانه، وال�صركة املنتجة، وال�صركة امل�صدرة، وال�صركة امل�صتوردة. 	

يجب اأن يتوافق اجلمربي -عند الت�سدير- مع �سروط الدولة امل�ستوردة التي ت�سمل:

• مع�يري املنتج.	

• القواعد ال�صحية واملتطلب�ت العملية. 	

• حت�ليل خ��صة للت�أكد من مط�بقة املوا�صف�ت. 	

• الو�ص�ئل املحددة لفح�س فيزي�ئي اأو كيمي�ئي اأو ميكروبيولوجي للمنتج�ت ب�لرجوع اإىل قواعد من��صبة. 	

ا خ�سوع مزرعة اجلمربي  للتدقيق ِوفق نظام حتليل املخاطر وحتديد نقاط التحكم  ورمبا ي�سرتط اأي�سً

احلرجة )HACCP(، ويعد هذا منًحى منهجيًّ� لتحديد وتقييم ومت�بعة املخ�طر ذات ال�صلة ب�صالمة 

الأغذية، وي�ص�عد ذلك يف تعزيز التج�رة الدولية من خالل زي�دة الثقة يف �صالمة الغذاء، اإذ اإنه يعتمد 

على املب�دئ ال�صبعة الت�لية:

• اإجراء حتليل خم�طر )بيولوجي اأو كيمي�ئي اأو فيزي�ئي(.	

• حتديد نقاط التحكم احلرجة التي تعد نقطة اأو خطوة اأو اإجراء يحتمل اأن يوؤدي اإىل منع خطر ذي 	

�صلة ب�صالمة الغذاء اأو التخل�س منه اأو خف�صه اإىل معدلت مقبولة.

• التحكم احلرجة، 	 نقاط  نقطة من  لكل  �سالمة  فهناك حدود  وقائية،  لإجراءات  و�سع حدود هامة 

مثل الوقت، ودرجة احلرارة والرطوبة، ودرجة احلمو�صة، واحلمو�صة املع�يرة، واملواد احل�فظة، 

وتركيز امللح واللزوجة.

• و�سع اإجراءات ملتابعة نقاط التحكم احلرجة. 	

• حتديد اآلي�ت الإجراءات الت�صحيحية الواجب تتبعه� عندم� ُتظهر عملي�ت املت�بعة اأخط�ء تتج�وز 	

احلد امل�صموح به. 
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• 	 .)HACCP( تطوير اإجراءات للتاأكد من فعالية نظام حتليل املخاطر وحتديد نقاط التحكم احلرجة

• 	 .)HACCP(تطوير طرق فعالة حلفظ م�ستندات نظام حتليل املخاطر وحتديد نقاط التحكم احلرجة

توثيق مثل تلك املحددة من جانب )ال�سراكة  وقد ي�سرتط امل�سرتون على املزرعة اللتزام مبعايري 

الع�ملية من اأجل زراعة �صليمة وم�صتدامة(، وهو كي�ن ي�صعى اإىل اإنت�ج الغذاء مع احرتام �صحة الع�مل 

و�صالمته ورف�هيته، اإىل ج�نب ق�ص�ي� بيئية وق�ص�ي� اأخرى مرتبطة ب�حليوان، ورمب� ت�صمن ذلك عن��صر 

عدة مثل نقاط املراقبة واللتزام مبعايري خا�سة مبنتجي الأغذية وم�سنعي الغذاء و�سل�سلة الإنتاج. 

كما حتتاج مزرعة اجلمربي اإىل اإجراءات واختبارات جودة مو�سعة، واإذا مل يكن لديها من�ساآت خا�سة، 

ف�ست�سطر اإىل االعتماد على كيانات خارجية من اأجل:

• �صبط متغريات جودة املي�ه.	

• �صبط كث�ف�ت التخزين.	

• �صبط التهوية.	

• حتليل الأغذية والأ�صمدة.	

• جرعة الأغذية والأ�صمدة )ت�صتخدم الأ�صمدة لتن�صيط �صل�صلة الطع�م الطبيعية(.	

• وزن اجلمربي بعد مرحلة جمع الريقات من م�سبات الأنهار، وقبل نقله اإىل برك الت�سمني. 	

• ملوحة الربك ودرجة حرارتها. 	

• مك�فحة الأمرا�س )الفطر والبكرتي� والفريو�س(.	

وقد تعالج املعايري املتبعة اأثناء عملية املعاجلة، كالتايل: 

• ال�صتالم والت�صنيف والوزن والتعبئة والتجميد.	

• اإزالة الراأ�س والتنظيف والتق�صري يف بع�س احل�لت. 	

• امللوث�ت املحتملة خالل عملية املع�جلة ذاته�. 	

• ال�صغط ودرج�ت احلرارة املحددة عندم� يب�ع اجلمربي ج�هًزا للطهي. 	

• اللتزام بال�سروط املحددة يف اللوائح، مثل:	

• �سروط هيكلية للم�سنع اأو ال�سفينة. 	
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• ال�صي�نة والعمل ب�صورة نظيفة.	

• مب�دئ الت�صنيع اجليد، مثل �صبط درجة احلرارة، وت�صميم املن�ص�أة، و�صغط الهواء الإيج�بي، 	

وهذه املب�دئ �صرورية ل�صالمة املنتج. 

وخالل التجميد، تعترب املق�يي�س الدقيقة لدرج�ت احلرارة والتوقيت اأموًرا �صرورية لل�صي�نة املثلى 

لأن�صجة اجلمربي ول�صبط م�صتوى التجميد. 

�صكل رقم )38(
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�صكل رقم )39( 

وُين�سح  التربيد،  خمازن  ويف  النقل  خالل  عليها  ُيعتمد  ب�سورة  ا-  –اأي�سً احلرارة  درجة  قي��س  يجب 

من  اأيٍّ  اإىل  اأو  للتخزين  املوجهة  للمنتجات  الداخلي  اجلودة  مراقبة  طاقم  به  يقوم  ع�سوائي  بفح�ض 

امل�صرتين، وي�صمل ذلك:

• مواد تعبئة جيدة، ومل�صق�ت تعريفية. 	

• ظروًف� من��صبًة، مثل درجة حرارة النقل ومن�ص�آت التخزين، ومدة هذه الأن�صطة. 	

• ظروًفا �سحيًة خالل النقل )نظافة و�سجالت درجات احلرارة وحتميل �سحيح داخل املركبات(.	

اإىل احل�صول على توثيق  �صه�دة اجلودة )ISO 9000( و�صه�دة نظ�م  قد ت�صعى مزرعة اجلمربي 

للموا�صف�ت  �- على �صه�دة مط�بقة املنتج  اإىل احل�صول -اأي�صً البيئية )ISO 14000(، ورمب�  الإدارة 

واللوائح الفنية املعتمدة، وميثل ذلك ميزة �سوقية لل�سركة املنتجة؛ ليتاأكد العميل من ح�سوله على منتج 

ع�يل اجلودة.
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تربية  جمعية  اجتم�ع�ت  خالل  عقدت  التي  )الف�و(  والزراعة  الأغذية  منظمة  عمل  ور�صة  وخالل 

ت�صمل:  اجلمربي  لقط�ع  اجلديدة  الربامج  من  عدد  نوق�س   ،2005 ع�م  بب�يل  الع�ملية  امل�ئية  الأحي�ء 

الأحي�ء  توثيق  )جمل�س  الع�ملية  امل�ئية  الأحي�ء  لتح�لف  الت�بع  م�صوؤولة«  م�ئية  اأحي�ء  »تربية  برن�مج 

ع�صويًّ�«،  موثق  »جمربي  وبرن�مج  جودة«،  وذات  �صليمة  لـ»اأغذية  الت�بع  اجلمربي  وبرن�مج  امل�ئية(، 

وبرن�مج »جمربي فري تريد«، وبرن�مج »جمموعة جت�ر التجزئة الأوروبيني املنتجني -املم�ر�ص�ت الزراعية 

البنجالد�صي،  اجلمربي  جودة  وخ�مت  الربيط�ين،  التجزئة  جت�رة  وحت�لف   ،(EurepGAP( اجليدة- 

وبرن�مج »جمربي ع�يل اجلودة« الت�يالندي، وال�صندوق الع�ملي للحي�ة الربية، وموؤ�ص�صة العدالة البيئية. 

ويختلف )EurepGAP(، وهو برن�مج التوثيق التطوعي اخل��س الذي اأن�ص�أته �صل�صلة مت�جر كربى يف 

اأوروبا، عن برامج توثيق اأخرى، برتكيزه على �سروط الإنتاج ال�سحي والقدرة على تتبع املنتج حتى بلد 

املن�ساأ، ويف هذه احلالة مزرعة اجلمربي على وجه التحديد، ومن املتوقع اأن ي�سرتط امل�ساركون يف هذا 

الربن�مج م�صتقبال �صه�دة )EurepGAP(؛ لو�صع املنتج على اأرفف املت�جر الت�بعة لهم. 

، واإذا مل تكن مت�حة داخل  وُيظهر هذا النموذج اأن خدم�ت البنية التحتية الوطنية للجودة له� دور ه�مٌّ

اإحدى الدول اأو مل حتظ ب�عرتاف دويل، ف�صيوؤدي ذلك اإىل ظهور تك�ليف اإ�ص�فية اأو عدم القدرة على 

الو�صول لالأ�صواق.

وي�ص�عد اأ�صلوب نظ�م القيمة ملنتج معني يحظى ب�هتم�م وطني على حتليل وتقييم اخلدم�ت املقدمة 

-من  النه�ئي  املنتج  حتى  اخل�م  امل�دة  من  بدًءا  مرحلة  كل  ويف  للجودة،  الوطنية  التحتية  البنية  من 

ال�صلة،  ذات  احلكومية  املك�تب  عن  مف�صل  حتليل  اأ�صلوب  هذا  ي�صمل  الطع�م-  م�ئدة  اإىل  املزرعة 

وال�سروط اخلا�سة باملعايري، واملقايي�ض، ومعامل الختبار، واملعايرة، واملواد ذات املرجعية، وكيانات 

التوثيق، والعتم�د وغريه�، وم� تغطيه البنية التحتية الوطنية من هذه الأ�صي�ء، ودور التع�ون الدويل، 

والتن�صيق الالزم. 

املعي�ر  يكون  ل  وقد  ع�مة،  ب�صورة  للجودة  التحتية  البنية  مكون�ت  الأحي�ن-  من  كثري  -يف  وتوجد 

املطلوب مت�ًح�، اأو ل يعر�س الختب�ر الالزم، اأو يعر�صه ولكن هذا املعي�ر على وجه التحديد غري معتمد، 

اأو على الرغم من احل�صول على ت�صديق من املعهد الوطني للقي��س اإل اأن نط�ق املع�يرة ل يت�صمن تتبع 

املنتج، اأو تكون امل�دة ذات املرجعية غري موثقة، اأو اأن الكي�ن الذي وثقه� لي�س معتَمًدا. 
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و�صيوؤدي التحليل ال�صليم خلدم�ت اجلودة املطلوبة يف منظومة القيمة اإىل تو�صي�ت وا�صحة لالأطراف 

امل�صوؤولة يف البنية التحتية للجودة؛ بهدف حت�صني وتطوير اخلدم�ت. 

وميكن ملجموعة عمل تتكون من ك�فة الأطراف ذات ال�صلة، مثل: املنتجني، والوزارات، واجلهة املعنية 

بتطوير املوا�صف�ت، واملعهد الوطني للقي��س، ومع�مل الختب�ر، وجه�ت التوثيق، والعتم�د، الو�صول اإىل 

ال�صلة  اأن اخلدم�ت ذات  والت�أكد من  الإنت�ج،  للجودة يف ك�فة مراحل   التحتية  البنية  حتليل متطلب�ت 

موجودة، وميكن الو�صول اإليه�، والعتم�د عليه�، وحتظى ب�عرتاف دويل، ورمب� تتدخل موؤ�ص�صة التع�ون 

التقني الدويل لدعم اجلهود الوطنية يف هذا املج�ل.

�صكل رقم )40(
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6- �لتو�سيات:

6-1 قانون �جلودة �لوطنية:

التحتية  البنية  مبثابة  ي�سبح  الذي  الوطنية  اجلودة  نظام  بناء  اإىل  الوطنية  اجلودة  قانون  يهدف 

امل�صوؤولة عن تطوير وتعزيز اجلودة، وت�صجيع روح املن�ف�صة يف الأن�صطة املحلية، كم� يهدف الق�نون اإىل 

جعل �صفق�ت ال�صلع واخلدم�ت حتظى بقدر اأكرب من الثقة وامل�ص�عدة على اللتزام ب�لتف�قي�ت الدولية 

املتعلقة مبط�بقة املنتج�ت، وتقدمي الدعم الفني للجه�ت التنظيمية ]4[. 

كتابتها  يجب  لذا  القانونية،  اجلهات  واإىل  عامة  ب�سورة  اجلمهور  اإىل  موجهة  واللوائح  القوانني  اإن 

ب�سياغٍة ُتوافق عليها الهيئات القانونية داخل الدولة، وعادة ما يكون هناك وقت طويل ن�سبيًّا بني �سياغة 

الق�نون ودخوله حيز التطبيق، لذا يو�صى ب�لدعوة اإىل منوذج ب�صيط للق�نون الأ�ص��صي وتن�ول التف��صيل 

الإ�سافية يف لوائح، ي�سهل املوافقة عليها اأو تعديلها ]23[.

وفيما يلي �سمات هامة تو�سع يف االعتبار، وتتعلق باالإطار القانوين:

• �صي��صة تطوير البنية التحتية الوطنية للجودة، و�صبط اخلدم�ت لتتوافق مع الحتي�ج�ت الوطنية، 	

و�صم�ن عمِل النظ�م وا�صتقراِره، ويجب توجيه ذلك من خالل جمل�س وطني للجودة، يكون اأع�ص�وؤه 

روؤ�ص�ء الوزارات والهيئ�ت ذات ال�صلة من القط�ع الع�م وممثلني من قط�ع�ت خ��صة، مثل الغرف 

ِرين، واحت�دات القط�ع ال�صن�عي، واأك�دمييني، وهيئ�ت حم�ية امل�صتهلك، ول بد  دِّ التج�رية اأو امُل�صَ

من وجود توازن يف القوة بني القط�عني الع�م واخل��س؛ للتمتع ب�لقبول على نط�ق وا�صع. 

• اإن�ص�ء هيئة وطنية للمع�يري ومعهد وطني للقي��س وهيئة وطنية لالعتم�د، لتكون كي�ن�ت م�صتقلة مت�ًم� 	

بعيًدا عن اأي حتيز، مع متتعه� ب�ل�صتقاللية والتمويل الالزمني لال�صطالع مبه�مه� الفنية الوطنية 

واملم�ر�ص�ت  للقواعد  ومواءمته�  للجودة  التحتية  البنية  هيئ�ت  ون�ص�ط�ت  مه�م  تعريف  والدولية. 

الدولية، حتى ل يحتم التغيري يف هذه القواعد اإجراء تغيري يف الق�نون ذاته. 

• التك�ليف، 	 وتقليل  الإدارية  الكف�ءة  لزي�دة  واحد  �صقف  الثالث حتت  الهيئ�ت  تعمل  اأن  املمكن  من 

ولكن يجب يف هذه احل�لة �صم�ن ا�صتقاللية القرارات والأفراد واأر�صدة امل�ص�رف وغريه�؛ لتجنب 

اأي نوع من ت�سارب امل�سالح الذي قد يظهر اإذا توىل مدير تنفيذي واحد امل�سوؤولية عن املجالت 

الثالثة، ويجب فهم الإدارة على اأنها كيان منوط به تقدمي اخلدمات اأو الت�سهيالت للمعاهد الفنية 

ولي�س اتخ�ذ القرارات.



134

• القط�ع 	 من  الأقل  على  امل�ئة  يف   50 ن�صبته�  مب�ص�ركة  تنفيذي،  جمل�س  معهد  لكل  يكون  اأن  يجب 

اخل��س، للحيلولة دون وجود دوافع خ��صة ب�لقط�ع، اأو وجود ت�أثريات �صي��صية. 

• يجب �صم�ن ا�صتقرار الط�قم الفني ل�صم�ن ا�صتمرارية التطوير واخلربة الفنية.	

6-2 �لعالقات �لبينية بني �ملجاالت �لتطوعية و�الإلز�مية ومهام �لهيئات �لتنظيمية:

يتعني على الهيئ�ت امل�صوؤولة عن جوانب تنظيمية الإ�صراف على النظ�م و�صم�ن فع�ليته، وتعد هذه 

مهمتهم الرئي�صية.

بنف�صه�،  املطلوبة  امله�م  ك�فة  تنفيذ  حت�ول  اأن  التنظيمية  للهيئ�ت  املالئم  اأو  ال�صروري  غري  ومن 

اإذ ينجم عن ذلك نوع من التكرار وتكبد نفق�ت غري �صرورية، لذا يف�صل تفوي�س مه�م معينة جله�ت 

متخ�ص�صة، وي�صري ذلك على الأن�صطة الإلزامية كذلك، ط�مل� يتم التفوي�س جله�ت معرتف بكف�ءته� 

الفنية وتخ�صع لإ�صراف من��صب، وينتج عن ذلك تعزيز ودعم النظ�م الوطني.

وت�صتطيع الهيئة التنظيمية ا�صتخدام جه�ت خ��صة اأو ع�مة تعمل يف جم�لت الختب�ر اأو التفتي�س اأو 

التوثيق، وال�سرط الوحيد هو اعتماد اجلهة من هيئة اعتماد حتظى باعرتاف دويل يف املجال املطلوب، 

والت�صجيل كمقدم خدمة لدى الهيئة التنظيمية. 

عدادات  مراقبة  عن  م�صوؤولة  خ��صة  �صرك�ت  الأمل�نية  الولي�ت  بع�س  يف  توجد  املث�ل،  �صبيل  فعلى 

املكابح  لفح�ض  خا�سة  �سركات  اإىل  الذهاب  الأجرة  �سيارات  على  ويتعني  واملياه،  والغاز،  الكهرباء، 

وعدادات ال�صي�رة، وحتظى هذه ال�صرك�ت ب�عرتاف هيئة القي��س الوطنية كم� اأنه� تخ�صع لإ�صرافه�. 
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6-3 ��ستخد�م �لهيئات �لتنظيمية للبنية �الأ�سا�سية للجودة:

ومع�يري  العمل  ومع�يري  املنتج  �صالمة  ب�ص�أن  متزايدة  خم�وف  من  ب�لأ�ص��س  املط�بقة  خم�طر  تنبع 

بيئية، وُينتظر من ال�سركات املنتجة داخل الدول النامية الوفاء ب�سروط ل تطبق على اأ�سواقهم املحلية يف 

الكثري من الأحي�ن، وي�صنع ذلك فجوة بني متطلب�ت ال�صوق املحلية ومتطلب�ت اأ�صواق الت�صدير، لذا تعمل 

اأ�صواق الت�صدير على و�صع متطلب�ت حمددة ل�صم�ن اأن املنتج�ت والعملي�ت تلبي املوا�صف�ت املطلوبة 

لديه�، واإذا ك�ن يتعني �صد الفجوة �صريًع� وجب اأن يتوجه امل�صرتون اإىل ال�صتثم�ر يف عدد قليل من موردي 

اخلدم�ت وم�ص�عدتهم على رفع امل�صتوى )اأو العتم�د على الهيئ�ت التنظيمية(] 18[.

ونتيجة لذلك، قد ترتاجع احل�جة لو�صع املتطلب�ت اخل��صة ب�أ�صواق الت�صدير ب�صبب حت�صن قدرات 

دين داخل الدول الن�مية. يف املرحلة الأوىل من عالقة العمل قد ي�صعر العمالء ب�حل�جة اإىل تقدمي  امُلَورِّ

اأكرَب من اخلربة  اكت�ص�ب املوردين مقداًرا  اأداء املورد، ومع  تعليم�ت مف�صلة والقي�م مبت�بعة ومراقبة 

وترك  بها  الوفاء  يجب  التي  املعايري  بتحديد  العمالء  �سيبداأ  العمالء،  ثقة  ك�سب  على  قدراتهم  وزيادة 

املورد يحدد كيفية تلبيته� ]18[.

اأو حتديده� من ج�نب عمالء خ�رج املنظومة، �صيظهر  اأطًرا للمنظومة  اأن ت�صع ال�صرك�ت  ومبجرد 

�صوؤال حول كيفية تطبيقه�.

اجلودة،  واختب�ر  التفتي�س  عملي�ت  املنتج من خالل  اللتزام مبع�يري  مدى  مت�بعة  املعت�د ميكن  يف 

وميكن حتقيق ذلك يف مراحل عديدة، مب� يف ذلك مراحل الت�صميم واملراحل التي ت�صبق الإنت�ج، اعتم�ًدا 

على مَدى م�صوؤولية املورد عن الت�صميم، ويف بع�س احل�لت �صتقوم هيئ�ت حكومية ب�لتفتي�س على املنتج 

قبل طرحه يف ال�صوق املحلية اأو الإقليمية ]18[.

6-4 ��ستخد�م �لبنية �لتحتية للجودة يف �لقطاعني �لعام و�خلا�ض:

طَر عملي�ت الإنت�ج، ورمب� يلعبون دوًرا 
ُ
كثرًيا م� يحدد امل�صرتون - ويف الأغلب من القط�ع اخل��س- اأ

البيئة والعمل ذات ال�صلة، ويف  دين ويف متطلب�ت مع�يري  ب�مُلَورِّ كبرًيا يف حتديد نظم اجلودة اخل��صة 

بع�س احل�لت رمب� يكتفي العميل بلفت النتب�ه اإىل مع�يري العملية التي يتعني الو�صول اإليه�، ويف ح�لت 

اأخرى يحدد امل�صرتي بدقة طريقة حتقيق املع�يري املطلوبة وقد يقدم امل�ص�عدة بتحديد عملي�ت الإنت�ج 

واملت�بعة الواجب تطبيقه�...اإلخ  ]18[.
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وعلى اجل�نب الآخر، تنظم منظم�ت دولية وهيئ�ت حكومية عملية ت�صميم وت�صنيع املنتج، لتحقيق 

�صالمة امل�صتهلك ولإيج�د اأ�صواق �صف�فة )على �صبيل املث�ل من خالل حتديد مع�يري الأحج�م والأوزان 

اأو املع�يري الفنية(، وت�صمل من�ذج و�صع هذه الأطر من ج�نب عمالء خ�رج املنظومة الإنت�جية، مع�يري 

وال�سيارات ذات  الإلكرتونية  والأجهزة  الأطفال  لعب  ب�سالمة املنتجات، مثل  املتعلقة  واللوائح  ال�سالمة 

املحركات، ومراقبة املواد اخلطرية يف نطاق وا�سع من املنتجات، وميكن كذلك اأن ت�سري هذه اللوائح 

اأو اإىل العملية الإنت�جية )هل  اإىل املنتج )هل تتفق خ�ص�ئ�صه الفيزي�ئية وت�صميمه مع املتطلب�ت؟(، 

يتم اإنت�جه� ب�صورة تتفق مع مع�يري حمددة؟(، ويف بع�س احل�لت تكون مع�يرُي العملية الإنت�جية و�صيلًة 

لتحقيق مع�يري املنتج )ت�صمم نظم جتهيز الغذاء ال�صحي لإنت�ج غذاء اآمن على �صبيل املث�ل(، اأو ب�صبب 

القيمة الفعلية لأنواع معينة من العملي�ت يف ح�لت اأخرى )متطلب�ت رف�هية احليوان على �صبيل املث�ل(، 

دت املعايري  اإلزامية، ويطلق عليها حينئذ لوائح فنية، ورمبا ُحدِّ وقد حتدد بع�ض احلكومات موا�سفات 

�- وفق قواعد غري ق�نونية )كميث�ق ال�صرف(، اأو من ج�نب عدد من الهيئ�ت غري الر�صمية، مثل  -اأي�صً

املنظم�ت غري احلكومية التي مت�ر�س �صغوًط� لاللتزام مبع�يري البيئة والعمل  ]18[.

لون اأطف�ل، ولكن يوجد مع ذلك نظ�م يطبق احلظر،  دين ي�صغِّ من املتوقع األ ت�صتخدم ال�صرك�ت مورِّ

وعلى ال�صرك�ت اإعداد نظِم تفعيٍل خ��صٍة لهذا الغر�س. 

ي�سرتط الحتاد الأوروبي ح�سول م�سانع الأدوات اجلراحية امل�سدرة اإىل ال�سوق الأوروبية على �سهادة 

اجلودة  )ISO 9000(، وتقوم هيئ�ت توثيق م�صتقلة بتنفيذ عملية التوثيق. 

ت�ســــــــرتط وزارة الزراعـــــــــة الأمريكية اأن يكون لدى مناطق معينة ت�سدر البطيخ اإىل ال�سوق الأمريكية 

برن�مج مك�فحة ومراقبة حل�صرات الف�كهة، تديره الدولة، وح��صل على موافقة من وزارة الزراعة ]18[.

ل اللتزام ب�لأطر اخل��صة بعمالء اآخرين، اأو يرتجم  لذا ف�إنَّ كل عميل يف منظومة القيمة الإنت�جية ُيفعِّ

الإنتاجية، وهذه �سورة حقيقية يف  العملية  اأو تطبق  تراقب  التي  ال�سروط  اإىل جمموعة من  الأطر  هذه 

منظومة القيمة الإنت�جية الع�ملية ]18[. 

ورمبا كان »الآخرون« عمالء اآخرين يف املنظومة )اإذ ت�سرتط املحالت الربيطانية – مثاًل- اأن يت�بع 

موردوهم نظم اجلودة ملنتجني وم�صدرين ذوي �صلة ب�لب�ص�تني(، اأو اللجوء اإىل طرف ث�لث لتنفيذ هذه 

املهمة، كم� يحدث عندم� ت�صتعمل ال�صرك�ت منظم�ت غري حقوقية اأو مراقبني م�صتقلني للت�أكد من مع�يري 

العمل لدى املوردين، ولي�صت النقطة اله�مة هن� م� اإذا ك�نت ال�صركة اأو الوكيل هو من يقوم ب�لعمل، بل اأن 
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حتدد ال�صركة الأطَر التي يتعني الو�صول اإليه� وتنظم عملية املت�بعة للت�أكد من اللتزام ب�ملع�يري، وتوجد 

� يف  اأي�صً وتكون عملي�ت املراقبة   اأطره� وكالء خ�رج املنظومة مثل )هيئ�ت حكومية(،  د  ح�لت يحدِّ

اأيدي وكالء خ�رج املنظومة، ففي هذه احل�لة ل تتوىل �صركة مفردة يف املنظومة امل�صوؤولية عن حتديد اأو 

تفعيل الأطر، اإمن� تطبق على ك�فة ال�صرك�ت يف املنظومة. 

ويتخذ قرار الإ�صرار على معي�ر من ج�نب ال�صركة الرئي�صة )ل ُيفر�س من اخل�رج(، ولكن اإذا ك�ن 

املعي�ر معروًف� ومطبًق� على نط�ق وا�صع، ف�إن من املحتمل اأن توجد منظم�ت )هيئ�ت املوا�صف�ت و�صرك�ت 

ال�صت�ص�رات وغريه�( لتوثيق ال�صرك�ت ومل�ص�عدة ال�صرك�ت على حتقيق املوا�صف�ت املحددة  ]18[.

قًة على نط�ق وا�صع من قبل �صرك�ت  ومن ال�صروري لتطبيق هذه العملية اأن تكون الأطر املحددة مطبَّ

خمتلفة، واأن تكون به� و�ص�ئل جديرة ب�لثقة للتطبيق وللمت�بعة من جه�ت خ�رجية، ورمب� مت تفعيل هذه 

الأطر يف املراحل الأوىل من عملي�ت الإنت�ج من قبل ال�صرك�ت الرئي�صية يف املنظومة، مثل مع�يري العمل، 

وعند تعميم املع�يري على نط�ق اأو�صع، ُت�ص�غ نظم خ�رجية للتفعيل، مثل معي�ر )SA 8000) ، من ج�نب 

جمل�س هيئة اعتم�د الأولوي�ت القت�ص�دية.

واإذا اأثبتت نظم التوثيق اللتزام بعدد من مع�يري العملية الإنت�جية، مب� يف ذلك مع�يري العمل والبيئة 

واجلودة، فرمب� ك�ن ذلك بديال ل�صوابط املراقبة واملت�بعة املحددة من ج�نب ال�صرك�ت الرئي�صية، ورمب� 

ا�صتبدلت املت�بعة املب��صرة ومراقبة املوردين بعملي�ت التوثيق  ]18[. 

ومن املتوقع مع زي�دة كف�ءة املوردين اأن يتم ت�صهيل اإدارة ومراقبة عملي�ت الإنت�ج من خالل امل�صرتين 

اللتزام  وتفعيل  مت�بعة  ي�صتطيعون  حمليني،  وكالء  ظهوُر  املوردين  كف�ءة  تن�مي  ي�صحب  اأن  �صريطة 

ب�ملع�يري الع�مة اأو التي يحدده� امل�صرتون. 

ال�صرك�ت  لتمكني  كو�صيلة  الع�مل  اأنح�ء  ك�فة  يف  ال�صرك�ت  بني  الإلكرتونية  للتج�رة  الرتويج  يجري 

املنتجة داخل الدول الن�مية من البيع داخل اأ�صواق الدول املتقدمة، وتعديل العالقة بني ال�صركة املنتجة 

وامل�صرتي، ويحتمل اأن تتطلب ك�فة اأ�صك�ل امل�صرتي�ت الإلكرتونية اآلي�ت لحتواء خم�طر امل�صرتي، مثل 

عملي�ت التوثيق، و�صتحظى هيئ�ت العتم�د واملراقبة ب�أهمية متزايدة، ورمب� حدث حتول لو�صع الأطر 

وتفعيله� من وكالء من خ�رج املنظومة، مثل الو�صط�ء، وكلم� زادت القدرة على تقنني وتعميم وتطبيق 

اللتزام/املط�بقة مع الأطر قّلت احل�جة لالإدارة من داخل املنظومة ذاته�  ]18[.
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6-5 �لتحالفات �الإقليمية:

العوائق  يزيل  وبذلك  وطنية،  )وموا�صف�ت(  بهي�كل  املتب�دل  العرتاف  من  الإقليمي  التع�ون  يعزز 

بذلك  القي�م  املنطقي  فمن  ال�صفر،  من  موؤ�ص�صية  حتتية  بنية  بن�ء  �صيجري  ك�ن  واإن  للتج�رة،  الفنية 

ب�صورة تك�ملية، عرب جتمع�ت اإقليمية وا�صتخدامه� ب�صورة م�صرتكة )من اأمثلة ذلك، الأجهزة مرتفعة 

الثمن امل�صتخدمة يف املختربات(، وقد يعطي ذلك ميزة للدفع بعملية التك�مل الإقليمي لالأم�م ]13[.

ويفرت�س اأن تتحقق ف�ئدة اأكرب لقدرات القط�ع من خالل تعزيز عملية التك�مل الإقليمي، ف�تف�قي�ت 

�صبيل  على  الإقليمية،  اجلمعي�ت  يف  الأع�ص�ء  للدول  التج�رة  نط�ق  تو�صيع  على  تعمل  الإقليمية  التج�رة 

املثال جمعية التطوير الإملانية قامت بالفعل بالرتويج لال�ستخدام امل�سرتك للقواعد الوطنية التي �سممت 

بطريقة تك�ملية، ومن اجلدير ب�لذكر اأن عملي�ت التن�صيق الإقليمية ع�دة م� ت�صتغرق مدة اأطول ] 13[.

يا ب�سبب القدر الكبري  ل تطبيق البنية التحتية الوطنية حتدٍّ يف حالة الكيمياء على �سبيل املثال، ي�سكِّ

من املع�يري الكيمي�ئية امل�صتخدمة، ولتحديد الأولوي�ت يتعني معرفة كمي�ت الطلب والتي ع�دة م� تكون 

كم�  واحدة  هيئة  خالل  من  الكيمي�ئية  التحتية  البنية  وتطوير  وال�صحة،  والبيئة  ب�ل�ص�درات  متعلقة 

الكثري  وتتجه  اخلي�ل،  �صرب� من  يعد  الفيزي�ئية  التحتية  البنية  بتطوير  املتعلقة  هو احل�ل يف اجله�ت 

الوطنية  وت�أ�صي�س �صبكة من املختربات املرجعية  الفنية املوجودة فعال  القدرات  اإىل تطوير  الدول  من 

لتغطي ك�فة املع�يري املهمة، وبحكم اأنه اجلهة الوحيدة املوقعة على اتف�قية العرتاف املتب�دل متعددة 

املن�صق  للقي��س  الوطني  املعهد  يكون  اأن  يجب  واملق�يي�س  لالأوزان  الدويل  ب�ملكتب  اخل��صة  الأطراف 

املرجعية  ب�ملختربات  تتعلق  والدولية  الوطنية  لالأن�صطة  الفنية  الكف�ءات  اأن  دولي� يف حني  به  املعرتف 

الوطنية املحددة ] 28[.

اخل��صة  املتطلب�ت  ب�أن  امل�صتخدمني  ثقة  نيل  يف  الإقليمية  التح�لف�ت  من  الرئي�س  الهدف  يتمثل 

وال�صلع  التي جتعل اخلدم�ت  الأ�صب�ب  ومن  َيت،  ُلبِّ قد  واملواد  والعملي�ت  والنظم  واخلدم�ت  ب�ملنتج�ت 

بكف�ءة  م�  دولة  يف  امل�صتخدمني  ثقة  �صعُف  املط�بقة،  تقييم  عملي�ت  لتكرار  عر�صًة  ع�مليًّ�  املتداولة 

الهيئ�ت املنفذة لأن�صطة البنية التحتية للجودة يف دول اأخرى. 

ولذا تظهر احل�جة لتخ�ذ اإجراءات تهدف اإىل زي�دة ثقة العمالء من القط�عني الع�م واخل��س وثقة 

اجله�ت التنظيمية يف عمل هيئ�ت تقييم املط�بقة وهيئ�ت العتم�د ول �صيم� يف الدول الأخرى ]16[.
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وت�صعى اتف�قي�ت العرتاف املتب�دل الثن�ئية واتف�ق�ت العرتاف املتب�دل متعددة الأطراف اإىل اإعط�ء 

تطمين�ت للعمالء ب�أن الهيئ�ت املن�ظرة يف الدول الأخرى تعمل على نف�س م�صتوى الهيئ�ت املوجودة يف 

دولهم، وقد يقوم خرباء دوليون ب�إجراء تقييم�ت عملية �ص�رمة لأع�ص�ء هذه التف�ق�ت، قبل الن�صم�م 

من  التقليل  على  العملية  هذه  وتعمل  املرتفعة،  املع�يري  على  املح�فظة  ل�صم�ن  الع�صوية؛  فرتة  واأثن�ء 

التك�ليف وزي�دة القيمة للقط�ع ال�صن�عي وللم�صتهلكني ]1[.

وي�صم امللحق الث�ين -على �صبيل املث�ل- جم�لت املق�رنة الأ�ص��صية اخل��صة ب�لكيمي�ء، وفًق� للجنة 

ال�صت�ص�رية جلودة املواد. 

� على �صه�دات املط�بقة يف جم�لت نظم الإدارة واملنتج�ت واخلدم�ت  وُيعتمد يف التج�رة الدولية اأي�صً

اتف�قية  يف  الأع�ص�ء  العتم�د  هيئ�ت  قبل  من  املعتمدة  املط�بقة  تقييم  جه�ت  من  ال�ص�درة  والأفراد 

العرتاف املتب�دل متعددة الأطراف الت�بع للمنتدى الدويل لالعتم�د.

وينفذ املنتدى الدويل لالعتم�د الهدَف منه عن طريق اتف�قي�ت العرتاف املتب�دل متعددة الأطراف، 

جت�وزه  بعد  الأطراف  متعددة  املتب�دل  العرتاف  اتف�قية  اإىل  لالعتم�د  الدويل  املنتدى  ع�صو  وين�صم 

اتفاق االعرتاف املتبادل متعدد االأطراف التابع للمكتب الدويل لالأوزان واملقايي�س: 

يف ع�م 1999 نفذ املوؤمتر الدويل لالأوزان واملق�يي�س اتف�ًق� ثن�ئيًّ� لالعرتاف املتب�دل لتحقيق قدر اأكرب 

من ال�صف�فية والتك�فوؤ بني املع�هد الوطنية للقي��س، ويدير ذلك املكتب الدويل لالأوزان واملق�يي�س. 

ويعتمد اتف�ق العرتاف املتب�دل متعدد الأطراف على معلوم�ت مثبتة خ��صة ب�ملع�هد الوطنية للقي��س 

 .)www.bipm.fr(  امل�ص�ركة، وموثقة يف ق�عدة بي�ن�ت مق�رنة ه�مة

• املع�هد امل�ص�ركة.	

• نت�ئج املق�رن�ت اله�مة واملق�رن�ت التكميلية.	

• اأف�صل قدرات القي��س.	

• ال�سكوك.	

• معلوم�ت عن تنفيذ نظ�م اجلودة.	
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ب�صكل  املتقدم  الع�صو  التزام  �صم�ن  عن  م�صوؤولة  من�ظرة،  تقييم  فرق  تنفذه�  �ص�رمة  تقييم  لعملي�ت 

كامل باملعايري الدولية ومبتطلبات املنتدى الدويل لالعتماد، ومبجرد اأن ت�سبح جهة العتماد ع�سًوا يف 

التف�قية، ُيطَلب منه العرتاُف ب�ل�صه�دات ال�ص�درة من ج�نب هيئ�ت التوثيق/الت�صجيل الت�بعة لك�فة 

الأع�ص�ء الآخرين يف اتف�قية العرتاف املتب�دل متعدد الأطراف]1[.

6-6 �العرت�ف �لدويل:

يجب اأن ي�سعى نظام اجلودة الوطنية داخل اأي دولة اإىل احل�سول على اعرتاف دويل؛ حتى ل ت�سبح 

� اأم�م جت�رته�.  عملية التحقق من جودة منتج�ته� وخدم�ته� ع�ئًق� فنيًّ

وعندما ل يحدد املورد اأو امل�سرتي معايري معّينة، وتتم عملية تطوير املوا�سفات واللوائح الفنية حمليا 

يجب عليه� اللتزام ب�ملتطلب�ت الدولية. 

)التف�ق�ت  املتب�دل  لالعرتاف  ثن�ئية  اتف�ق�ت  اإيج�د  املمكن  من  ف�إنه  ب�ملق�يي�س،  يتعّلق  وفيم� 

متعددة الأطراف لالعرتاف املتب�دل، والتف�ق الثن�ئي لالعرتاف املتب�دل الت�بع للجنة الدولية لالأوزان 

واملق�يي�س(، ويجب اعتم�د املعهد اأو املخترب الوطني للقي��س من ج�نب ع�صو ب�ملنظمة الدولية لعتم�د 

املختربات، وميكن اأن يتم ا�صتحداث معهد وطني افرتا�صي للقي��س، عن طريق تكوين �صبكة خمتربات 

مرجعية وطنية، مع تفوي�س بع�س امله�م والأن�صطة يف جم�لت معينة وعلى نط�ق حمدد، كم� يحدث يف 

دول مثل فرن�ص� واأمل�ني� واإ�صب�ني�. 

� لتكون النت�ئج مقبولة  ويعد العتم�د املعرتف به دوليًّ� ملختربات اجلودة وهيئ�ت التوثيق مطلًب� ه�مًّ

عرب املنظومة، وليتم حتقيق الهدف املن�صود من ح�صول املنتج على القبول الدويل بعد عملية مط�بقة 

واحدة ناجحة، وليكون هناك يف الواقع اختبار واحد يتمتع بقبول دويل. 

وميكن تنفيذ عملية العتم�د بتك�ليف اأقل اإذا ك�نت هيئة العتم�د الوطنية فرع� يف جهة معرتف به�.
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اإلختصارات
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7- �ملخت�سر�ت:

ACCSQاللجنة ال�صت�ص�رية للمع�يري واجلودة يف دول الآ�صي�ن 

AFTAاتف�قية التج�رة احلرة لدول اآ�صي�

APECاتف�قية التع�ون القت�ص�دي الآ�صيوي-الب��صيفيكي

APLACمنظمة التع�ون الآ�صيوية الب��صيفيكية لعتم�د املختربات

APMPالربن�مج الآ�صيوي الب��صيفيكي للقي��س 

ASEANمنظمة تع�ون دول جنوب و�صرق اآ�صي�

املكتب الدويل لالأوزان واملق�يي�س

www.bipm.org
BIPM

CCPنقاط التحكم احلرجة

CCQMاللجنة ال�صت�ص�رية جلودة املواد

CEاملع�يري الأوروبية للمط�بقة

CEعالمة التوافق مع مع�يري الحت�د الأوروبي

CGPMاملوؤمتر الع�م لالأوزان واملق�يي�س

CIPMاللجنة الدولية لالأوزان واملق�يي�س

CMCاإمك�ني�ت املع�يرة والقي��س

جلنة املوا�صف�ت الأمريكية

www.copant.org
COPANT

CRMاملواد املرجعية املعتمدة

هيئة العتم�د الأوروبي

www.european-accreditation.org
EA

EACالهيئة الأوروبية لعتم�د التوثيق

EALاملنظمة الأوروبية لعتم�د املختربات
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الحت�د الأوروبي

www.europa.eu
EU

جمموعة جت�ر التجزئة الأوروبيني املنتجني

www.eurepgap.org
EurepGAP

منظمة الأغذية والزراعة

www.fao.org
FAO

هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية

www.fda.gov
FDA

GMOالك�ئن�ت املعدلة وراثيًّ�

GMPاملم�ر�ص�ت ال�صن�عية اجليدة

GS�صه�دة الأمن وال�صالمة

HACCPنظام حتليل املخاطر وحتديد نقاط التحكم احلرجة

احت�د التوثيق يف الدول الأمريكية

www.iaac.org.mx
IAAC

املنتدى الدويل لالعتم�د

www.iaf.nu
IAF

اللجنة الكهروتقنية الدولية 

www.iec.ch
IEC

املنظمة الدولية لعتم�د املختربات

www.ilac.org
ILAC

املنظمة الدولية للمع�يري

www.iso.org
ISO

القي��س  علم  جم�ل  يف  الن�مية  للدول  امل�ص�عدات  لتن�صيق  امل�صرتكة  اللجنة 

والعتم�د والتوحيد القي��صي

JCDCMAS

KCDBق�عدة بي�ن�ت املق�رن�ت الأ�ص��صية

MLAالتف�قي�ت متعددة الأطراف
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MRAاتف�قي�ت العرتاف املتب�دل

MSTQنظ�م املوا�صف�ت واملق�يي�س والختب�ر واجلودة

NGOاملنظم�ت غري احلكومية

NMIاملعهد الوطني للقي��س

NNA�صلطة الإبالغ الوطنية

OASمنظمة البلدان الأمريكية

OIMLاملنظمة الدولية للمق�يي�س الق�نونية

PACمنظمة التع�ون الب��صيفيكي لالعتم�د

PAHsالهيدروكربون�ت العطرية املتعددة احللق�ت

PCBsثن�ئي الفينيل متعدد الكلور

PMطرق القي��س الأ�ص��صية

PTاختب�ر الكف�ءة

املعهد الأمل�ين للقي��س

www.ptb.de
PTB

QCCجمل�س اأبوظبي للجودة واملط�بقة

ROMاملنظم�ت الإقليمية للقي��س

SIنظ�م الوحدات الدويل

اأنظمة القي��س يف البلدان الأمريكية

www.redhucyt.oas.org/SIM
SIM

SPSتدابري ال�صحة وال�صحة النب�تية

TBTاحلواجز التقنية اأم�م التج�رة

الحت�د الأوروبي

www.europa.eu.int
UE
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منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صن�عية

www.unido.org
UNIDO

جمعية تقني�ت الكهرب�ء والإلكرتوني�ت واملعلوم�ت يف اأمل�ني�

www.vde.de
VDE

منظمة ال�صحة الع�ملية

www.who.org
WHO

منظمة التج�رة الع�ملية

www.wto.org
WTO

VDEعالمة اجلودة للمعدات الكهرب�ئية
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ت اأثن�ء عمله يف  ة الواردة يف هذا الكت�ب ملك للدكتور/ كليمينز �ص�نتريا، حيث اأعدِّ اإن الر�صوم الإي�ص�حيَّ

.)PTB( اإط�ر التع�ون التقني مع املعهد الأمل�ين للقي��س
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9- �مللحقات:

امللحق رقم 1

علم القي��س يف الكيمي�ء

9-1 ق�ئمة فئ�ت قي��س كمية امل�دة وفق� للجنة ال�صت�ص�رية جلودة املواد: 

1- كيم�وي�ت ع�لية النق�وة.

1-1 مركب�ت غري ع�صوية.

1-2 مركب�ت ع�صوية.

1-3 مع�دن.

1-4 نظ�ئر.

1-5 اأخري�ت.

2- املح�ليل غري الع�صوية.

2-1 عن�صرية.

2-2 اأنيونية.

2-3 اأخري�ت.

3- حم�ليل ع�صوية.

.PAH’s 1-3

.PCB’s 2-3

3-3 مبيدات الآف�ت.

3-4 اأخري�ت.

4- الغ�زات.

4-1 نق�وة ع�لية.

4-2 بيئي.
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4-3 وقود.

4-4 جن�ئي.

4-5 طبي.

4-6 اأخري�ت.

5- امل�ء.

5-1 امل�ء العذب.

5-2 امل�ء امللوث.

5-3 م�ء البحر.

5-4 اأخري�ت.

.pH 6- الـ

7- التو�صيل الكهرب�ئي.

8- املعدن وال�صب�ئك املعدنية.

8-1 مع�دن احلديد.

8-2 مع�دن غري حديدية.

8-3 املع�دن النفي�صة.

8-4 اأخري�ت.

9- املواد املتطورة.

9-1 اأ�صب�ه املو�صالت.

9-2 املو�صالت الف�ئقة. 

9-3 املع�دن النفي�صة.

9-4 اخلزفي�ت.

9-5 اأخري�ت.

10- املواد وال�صوائل البيولوجية.
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10-1 الدم، والبالزم�، وال�صريم.

10-2 البول.

10-3 ال�صعر.

10-4 الأن�صجة.

10-5 العظ�م.

10-6 املواد النب�تية.

10-7 اأخري�ت.

11- الغذاء. 

11-1 مكون�ت غذائية.

11-2 ملوث�ت.

11-3 الك�ئن�ت املعدلة وراثي�.

11-4 اأخري�ت.

12- الوقود.

12-1 الفحم.

12-2 منتج�ت برتولية.

12-3 الكتلة احليوية.

12-4 اأخري�ت. 

13- الروا�صب، الرتبة، اخل�م�ت، املواد املت�صكلة.

13-1 الروا�صب.

13-2 الرتبة.

13-3 اخل�م�ت.

13-4 املواد املت�صكلة.

13-5 اأخري�ت.
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14- مواد اأخرى.

14-1 اأ�صمنت.

14-2 طالء.

14-3 من�صوج�ت.

14-4 زج�ج.

14-5 الأغ�صية الرقيقة.

14-6 الأغطية.

14-7 املواد الع�زلة.

14-8 املطاط.

14-9 املواد الال�صقة.

14-10 اأخري�ت.

 :)CCQM( 9-2 جماالت �ملقارنة �الأ�سا�سية وفقا للجنة �ال�ست�سارية جلودة �ملو�د

�ل�سحة:

عالم�ت احل�لة ال�صحية:

والهرمون�ت،  الكلى،  وظ�ئف   / والكري�تينني  اجللوكوز،   / وال�صكري  القلب،  اأمرا�س   / )الكولي�صرتول 

 .)DNA والآث�ر، ومعلم�ت الـ

والك�ل�صيوم(. والبوت��صيوم،  )ال�صوديوم،  • الإلكرتوليت�ت 
والزئبق(. الر�ص��س،  )مثل  الدم  يف  ال�ص�مة  • املواد 

البول. يف  الأ�صتريودية  • املن�صط�ت 
�لغذ�ء: 

املبيدات. • متبقي�ت 
اللحم. يف  احليوية  • امل�ص�دات 
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اللحم. يف  النمو  • هرمون�ت 
واملعدن. • الفيت�مين�ت 

.)EPA م�ء ال�صرب )ق�ئمة •
وراثيًّ�. املعدلة  • االك�ئن�ت 

�لبيئة:

.)EPA HAPs الهواء )ق�ئمة •
الروا�صب.  / • الرتبة 

البيولوجية. • الأن�صجة 
.)EPA م�ء ال�صرف )ق�ئمة •

�ملو�د �ملتطورة:

املو�صالت. • اأ�صب�ه 
املعدنية. • ال�صب�ئك 

والبال�صتيك�ت. • البوليمرات 
�جلنائية:

لالأدوية. اخلاطئ  • ال�ستخدام 
املتفجرات. • متبقي�ت 

النف�س. يف  الإيث�نول  • قي��س 
.DNA حتليل الـ •

�لب�سائع:

املداخن(. انبع�ث�ت  يف  الكربيت  اأك�صيد  )ث�ين  النبع�ث�ت  • جت�رة 
احلفري. الوقود  يف  • الكربيت 

الطبيعي. • الغ�ز 
• ال�صكروز.
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مغن�صيوم(.  �صوديوم،  تيت�نيوم،  األومنيوم،  �صيلكون،  )ك�ل�صيوم،  • الأ�صمنت 
الغ�س.  / الأ�صل  • م�صدر 

�الأدوية:

التط�بق. • عدم 
النق�وة. • قي��س 
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10- قائمة �الأ�سكال �لتو�سيحية:

رقم ال�سفحةالعنوانال�سكل

25هيئات البنية التحتية الوطنية للجودة1

31اأهمية البنية التحتية للجودة من منظور امل�ستهلك2

34اأهمية تعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة3

38مثال لالإنتاج ال�سناعي - ت�سنيع االأدراج4

39مثال لالإنتاج ال�سناعي – التكامل ال�سناعي5

40مثال لالإنتاج ال�سناعي – التوحيد القيا�سي6

42املعايري االختيارية واالإجبارية7

45الرقابة على املقايي�س يف م�سر القدمية8

58املعايري والقواعد الفنية9

62املعايري والقواعد الفنية10

63املعايري والقواعد الفنية11

67البنية الهرمية للقيا�س12

68البنية التحتية للقيا�س13

69املقارنات الدولية التفاقيات االعرتاف املتبادل14

71تعريف املعايري ونظم تتبع املن�ساأ15

71املقايي�س املمكن تتبعها16

73البنية التحتية الوطنية للجودة17

75مهام املعهد الوطني للقيا�س18

77القيا�س واملعايرة19

80نظام القيا�س الوطني يف الكيمياء20

81القيا�س يف الكيمياء يف اأملانيا21

82اختيار ال�سركاء يف اأملانيا22

83�سبكة القيا�س يف جمال الكيمياء يف اأملانيا23
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86القيا�س واملعايرة24

88القيا�س واملعايرة25

91البنية التحتية الوطنية للجودة26

92البنية التحتية املوثوقة للمعامل الوطنية27

97نظام التوثيق28

98نظام التوثيق29

102نظام االعتماد30

109البنية التحتية الوطنية للجودة31

110البنية التحتية الوطنية للجودة32

111البنية التحتية الوطنية للجودة33

112البنية التحتية الوطنية للجودة34

113البنية التحتية الوطنية للجودة35

115نظام وطني للجودة36

116دعم البنية التحتية الوطنية للجودة37

120اخلدمات ال�سرورية من البنية التحتية الوطنية للجودة38

121معاجلة �سروط اجلودة اخلا�سة بالطهي39

123نظام اجلودة الوطنية ملنتج زراعي40





مت بحمد اهلل


