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كلمة رئيس مجلس إدارة
مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
ي�أتي �إ�صدار جمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة لهذا الكتاب يف ظل تغري كامل يف مفهوم اجلودة على
ال�صعيد العاملي؛ �إذ �أ�صبحت اجلودة -بعنا�صرها العلمية والتقنية والب�شرية كافة -مو�ضع اهتمام حيث
تدخل يف جميع جماالت احلياة الع�صرية.
وين�ص ُّب اهتمام جمتمع الأعمال الدولية على �ضمان م�ستوى جودة ال�سلع واخلدمات املقدمة يف �شتى
َ
�أنحاء العامل؛ �إذ يربز متيز كل اقت�صاد مبا يحققه من �إجنازات يف جمال اجلودة على ال�صعيدين املحلي
والعاملي ،لأن حقيقة م�ستوى الرفاهية التي توفرها �أية دولة ملواطنيها يعتمد ب�شكل كامل على م�ستوى
جودة ال�سلع واخلدمات املقدمة ،وقدرتها على دعم اقت�صادها ،عن طريق التعاون الب َّناء مع خمتلف
جهات التوثيق واالعتماد العاملية؛ ل�ضمان قبول منتجاتها يف الأ�سواق الدولية.
وترتكز ر�ؤية �أبوظبي االقت�صادية - 2030ب�شكل �أ�سا�سي -على مفهوم اجلودة والتميز والريادة،
حيث تع ُّد «اجلودة» �أحد الأركان الأ�سا�سية لتلك الر�ؤية التي حددتها القيادة الر�شيدة بحكمة؛ لالرتقاء
ب�إمارة �أبوظبي �إىل امل�ستوى املن�شود ،ولكي تتبو�أ �إمارة �أبوظبي املكانة التي تليق بها على امل�ستوى الدويل
والإقليمي.
�إن من دواعي احلر�ص على توفري �أعلى م�ستويات اجلودة يف قلب تلك الر�ؤية االقت�صادية؛ �أن العمليات
االقت�صادية والتجارية جميعها تقوم -يف �أ�سا�سها -على مطابقة ال�سلع واخلدمات املقدمة مل�ستوى
اجلودة املحدد ،وف ًقا لأطر وقواعد علمية وا�ضحة.
ويقوم جمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة بدور حيوي يف متابعة تطبيق القوانني والقواعد املنظمة
لل�سلع واخلدمات املحلية ،وكذلك ال�سلع واخلدمات التي يقدمها �شركاء التجارة العاملية من ُم�صدِّ رين
وم�ستوردين.
ويرتكز هذا الدور على اتباع قواعد �أ�سا�سية ومنهجيات وا�ضحة ،لكن دور املجل�س ال يقت�صر على هذه
املهام وح�سب ،بل يتعداها لي�شمل رفع م�ستوى الوعي مبفاهيم اجلودة على ال�صعيدين املحلي والعاملي،
وهذا ما يطرحه كتاب (البنية التحتية الوطنية للجودة) الذي ين�شره املجل�س بالتعاون مع املعهد الأملاين
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للقيا�س ()PTB؛ �إذ ي�ستعر�ض الكتاب والفيلم الت�سجيلي مفاهيم ومنهجيات و�أطر اجلودة التي �أ�صبحت
جز ًءا ال يتجز�أ من منظومة التجارة العاملية ،كما يبني الكتاب دور الهيئات الوطنية والدولية يف اعتماد
خمتلف اخلدمات وال�سلع ،وي�سهم بفعالية يف دعم التجارة
املنتجات وتوثيقها ،مبا ي�ضمن م�ستوى جود ِة
ِ
الدولية وحماية امل�ستهلكني ،وتوفري فر�ص العمل ،وتر�سيخ �أ�س�س التعاون وال�شراكة العاملية.
وختاما ،ف�إن جمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة ي�سعى من خالل ترجمة هذا العمل املتميز والفيلم
ً
الت�سجيلي �إىل ن�شر الوعي واملعرفة الوافية مبفاهيم اجلودة التى ال غنى عنها للمخت�صني واملهتمني من
خمتلف املجاالت والتخ�ص�صات وعامة النا�س على حد �سواء.
�آملني �أن ي�ساهم هذا الطرح يف حتقيق الغايات املن�شودة ،ومتطلعني �إىل التعاون الوثيق مع كافة
�شركائنا الإ�سرتاتيجيني يف منظومة البنية التحتية للجودة ب�إمارة �أبوظبي.

ناصر أحمد السويدي
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كلمة أمين عام
مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
تعترب اجلودة من الأركان الأ�سا�سية يف العمليات التجارية ،وهي العن�صر الأهم يف حتديد قيمة �أي
�سلعة �أو خدمة� ،سواء كانت جزءا من ال�سوق املحلية �أو الإقليمية �أو العاملية.
ويف ظل هذا الدور املحوري ملفهوم «اجلودة» ارت�أى جمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة �ضرورة رفع
الوعي مبفاهيم «اجلودة» والأ�ساليب املطبقة حمل ًّيا و�إقليم ًّيا وعامل ًّيا؛ ل�ضمان اجلودة وتوحيد املفاهيم
الأ�سا�سية وتوافق القوانني واللوائح التي حتدد �شروط مطابقة ال�سلع واخلدمات للحد الأدنى من اجلودة
الذي يجعلها مقبولة يف �أ�سواق الدول املختلفة.
وي�شرح الكتاب بع�ض التحديات العاملية فيما يتعلق مبفهوم البنية التحتية للجودة يف اقت�صاديات
الدول ،وكيف ميكن للدول �أن ترتقي مبنتجاتها وخدماتها للم�ستوى الذي ي�ؤهلها للدخول يف �شراكات
عاملية مع م�ؤ�س�سات و�شركات متعددة اجلن�سيات ،لت�صل منتجاتها �إىل �أ�سواق جديدة ،كما يعر�ض الكتاب
املنهجيات العلمية املتبعة يف �ضمان اجلودة واملطابقة على امل�ستوى العاملي ،ويقدم �أمثلة واقعية م�ستمدة
من خربة امل�ؤل َف نْي اللذين اكت�سبا خربة متميزة يف هذا املجال على مدار �سنوات عدة من العمل الد�ؤوب
يف جمال اجلودة.
يعك�س الكتاب والفيلم الت�سجيلي �صورة وا�ضحة ملا تو�صلت �إليه هيئات االعتماد والتوثيق الدولية من
توافق يف هذا املجال ،وي�ستعر�ض بع�ض االتفاقيات التي ت�شكل الإطار العام لالعتماد واجلودة واملطابقة
�شرحا ثر ًّيا للمفاهيم التي تقوم عليها منهجيات
على امل�ستوى العاملي ،مما يقدم للقارئ وامل�شاهد ً
اجلودة.

حسين سالم الكثيري
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مقدمة السفير /ألفونسو كوينونيز
السكرتير التنفيذي لمنظمة التنمية المتكاملة للدول األمريكية

�إن الغر�ض من هذا الكتاب هو تقدمي العون للم�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة التي يتحتم عليها �أن تلعب
دو ًرا حمور ًّيا يف �إر�ساء بنية حتتية للجودة ،على �أ�س�س را�سخة وب�شكل فعال ،وف ًقا للموا�صفات املتفق عليها
دول ًّيا.
كما يعد هذا الكتاب دليال للم�شاريع التجارية –خا�صة امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة– حيث يقدم
الإر�شـ ـ ــادات التي ينبغي اتباعها لكي ترقى منتجات �أو�س ــلع تلك امل�شـ ـ ـ ــاريع ملتطلبات اجلـ ـ ــودة يف
ال�سوق العاملية.
تُعد اجلودة ثمرة لدمج وتن�سيق �سل�سلة من الن�شاطات يف العديد من املجاالت املتداخلة ،مثل علم
املقايي�س ،والتوحيد القيا�سي ،واختبارات اجلودة ،واالعتماد وال�شهادات املوثقة.
على مدار �سنوات عديدة ت�ضافرت جهود الكثري من املنظمات ووكاالت تن�سيق الأن�شطة بالتعاون مع
منظمة الدول الأمريكية يف هذه املجاالت ،وكانت النتيجة التي تبلورت من خالل تلك اجلهود هي �صيغة
ا�ص ُط ِلح على ت�سميتها بـ (البنية التحتية الوطنية للجودة).
التعاون امل�شرتك التي ْ
�إن الهدف الرئي�س من هذا املفهوم اجلديد يف جمال البحث عن اجلودة هو اتباع عملية ذات ت�سل�سل
منطقي ،بداية من نظام القيا�س ،وو�صوال �إىل توثيق املنتجات واخلدمات ،على �أن يكون ذلك التوثيق
على هيئة ختم اجلودة ،و ُيعد ختم اجلودة مبثابة �ضمان ب�أن املوا�صفات التي �أعلنها املنتج ومتطلبات
امل�ستهلك (ال�سوق) قد مت الوفاء بها؛ حيث تتوىل جهة ثالثة م�ستقلة م�س�ألة االعتماد؛ لأنه هو الذي ُيك�سب
�شهادات االعتماد م�صداقيتها مبا يحقق اجلودة.
�إن عملية االعتماد و�أ�سعار املنتجات واخلدمات والطريقة التي يتم تقدميها من خاللها ت�ضمن تو ُّف َر
م�ساحة للمناف�سة يف الأ�سواق الوطنية والدولية� ،إذ ميكن للم�شروعات التجارية من خالل تلك املناف�سة
احلفاظ على �أ�سواقها الوطنية ،كما ميكن للم�ستثمرين -من ناحية �أخرى -الو�صول �إىل �أ�سواق جديدة
نتيجة تو�سيع �آفاق �أن�شطتهم.
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فر�صا للعمل ،ويرفع من �سقف الدخل االقت�صادي ،وي�سهم بدوره يف حماربة
كما يوفر هذا التو�سع ً
الفقر ،ودعم التطور التكنولوجي واالقت�صادي واالجتماعي؛ ليت�سنى للدول البدء يف ال�سعي نحو قدر �أكرب
من التناف�سية ،ورفع امل�ستوى املعي�شي� ،أو موا�صلة �سعيها لتحقيق هذا الهدف ،منطلقة يف ذلك من البنية
التحتية الوطنية للجودة.
�إن الهدف الرئي�س للدول التي �أ�صبحت �ضمن �أع�ضاء منظمة الدول الأمريكية هو رفع جودة م�ستوى
املعي�شة ،ولتحقيق هذا الهدف ت�شارك منظمة الدول الأمريكية يف دعم عملية تطوير البنية التحتية
للجودة ،وال ميكن حتقيق ذلك �إال من خالل التن�سيق والتعاون بني الهيئات الإقليمية املتخ�ص�صة يف هذا
اجلزء من العامل.
ومن بني تلك الهيئات �أنظمة القيا�س يف البلدان الأمريكية ( ،)SIMواحتاد التوثيق يف الدول الأمريكية
( ،)IAACوجلنة املوا�صفات الأمريكية ( )COPANTوغريها ،لتي�سري دعم وم�شاركة املعلومات
واخلربات عالوة على حتقيق اال�ستخدام الأمثل للموارد.
�إن احلوار امل�ستمر الناجت عن ذلك �سيدعم جهو َد التكامل الإقليمي – ويعد هذا ً
�شرطا �أ�سا�س ًّيا للتطور
والرخاء يف الن�صف الغربي من العامل.
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مقدمة السيدة /باتريشيا فرانسيس
المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمي

كانت هناك تخفي�ضات كبرية للتعريفة اجلمركية بعد جولة املفاو�ضات التي جرت يف �أوروجواي،
�إال �أنه كانت هناك زيادة ملحوظة يف العوائق غري اجلمركية �سواء كانت يف �صورة موا�صفات �أو معايري
ر�سمية �أو خا�صة ،مما ي�شكل حتديات خطرية خا�صة للم�صدرين يف الدول النامية والدول التي متر
مبرحلة انتقالية على امل�ستوى االقت�صادي.
وامل�شكلة التي يواجهها ه�ؤالء امل�صدرون هي اللوائح الفنية ،والإجراءات ال�صحية يف �أ�سواق الت�صدير
التي ترتكز على املوا�صفات الدولية؛ حيث مت �إقرار تلك املوا�صفات دون و�ضع مدخالت ه�ؤالء امل�صدرين
يف احل�سبان ،وبالتايل ف�إن تلك املوا�صفات ال تعك�س وجهات نظر كافة الأطراف املعنية.
وهكذا ف�إن �أول ما نالحظه هو غياب فهم املتطلبات ،ويلي ذلك االفتقار للموارد املالية والب�شرية
الالزمة لإن�شاء بنية حتتية وطنية للجودة ،ب�شكل متوافق مع متطلبات �أ�سواق الت�صدير ،ويف ظل برنامج
الندوة التنفيذية التابعة ملركز التجارة العاملي -التي جتمع عددا من �أبرز �صناع القرار يف القطاعني العام
واخلا�ص ،للبحث يف الأمور املتعلقة ب�إ�سرتاتيجية الت�صدير -قام مركز التجارة العاملي بتنظيم جل�سة
ا�ست�شارية يف ماليزيا عام ()2005؛ للنظر يف كيفية التغلب على التحديات التي يواجهها امل�صدرون
يف الدول النامية والدول التي متر مبرحلة انتقالية على امل�ستوى االقت�صادي ،للوفاء بال�شروط التقنية
ال�صارمة املوجودة يف الدول املتقدمة ،وترتب على ذلك �إ�صدار مركز التجارة العاملي لكتاب بعنوان
«�إبداعات يف �إ�سرتاتيجية الت�صدير :املنهج الإ�سرتاتيجي ملواجهة حتدي �ضمان اجلودة».
ً
م�ستفي�ضا للمو�ضوعات املعقدة التي تواجهها الدول
وي�سرين �أن �أو�ضح �أن هذا الكتاب يقدم حتليال
خالل �سعيها لزيادة �صادراتها ،كما يعد ركيزة هامة يف جمموعة �إ�صداراتنا.
ي�سلط الكتاب ال�ضوء على العديد من عنا�صر البنية التحتية للجودة التي ت�شمل املوا�صفات املوحدة
وعلم املقايي�س واالختبارات والتوثيق واالعتماد.
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وقد �أكدت احلاجة لوجود بنية حتتية وطنية للجودة للتغلب على التحديات التي تواجهها الدول للوفاء
با�شرتاطات �أ�سواق الت�صدير ،وكيف ميكن لهذه البنية التحتية �أن تقدم امل�ساعدة للجهات التنظيمية
� ً
أي�ضا ،ولي�س للمنتجني وح�سب.
و�أنا على يقني ب�أن هذا الكتاب �سيحث �صناع القرار يف االقت�صاديات النامية والدول التي متر مبرحلة
انتقالية على امل�ستوى االقت�صادي� ،سيحثهم على توفري قدر كبري من ال�شفافية فيما يتعلق بالقرارات
ال�ضرورية لإن�شاء وتقوية البنية التحتية للجودة لديهم؛ حتى يتمكنوا من االرتقاء �إىل املوا�صفات الدولية
وت�سهيل ت�صدير منتجات بالدهم.
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مقدمة البروفيسور /إرنست جويبل
رئيس المعهد األلماني للمقاييس – ألمانيا

لطاملا كانت اجلودة �أم ًرا غاية يف الأهمية ،وقد ن�شرت العديد من املطبوعات حول هذا املو�ضوع يف
املا�ضي يف كافة �أنحاء العامل� ،إال �أن رياح العوملة هبت على �شتى �أرجاء العامل ،مطلقة بذلك عملية وا�سعة
النطاق لتبادل املنتجات واخلدمات.
ونتج عن ذلك �إدراك مفهوم اجلودة �إدرا ًكا جديدً ا ،حيث �أ�صبح من ال�ضروري الآن �إعادة �صياغة
جماالت اجلودة لتنتقل من املفهوم غري املو�ضوعي �إىل املوا�صفات املو�ضوعية التي ميكن ت�سويقها
والتفاو�ض من خاللها على م�ستوى العامل ،والتي ميكن حينئذ حتويلها �إىل موا�صفات حتظى بالإجماع،
وفقا للموا�صفات املوحدة ،واملقايي�س ،ومنظمات االعتماد على ال�صعيدين املحلي والدويل ،وتتمتع تلك
امل�ؤ�س�سات بتوفر الهياكل ذات ال�صلة ،واالعرتاف املتبادل ،وي�ساعد هذا الأمر –بدرجة كبرية– على
رئي�سا للم�ؤ�س�سة الوطنية للقيا�س
و�ضع كافة امل�شاركني يف التجارة العاملية على قدم امل�ساواة ،وب�صفتي ً
متاما للتحدي الكبري الذي يواجهه كبار �صناع القرار على ال�صعيد الوطني عندما يجعلون
ف�أنا مدرك ً
البنية التحتية للجودة يف بلدهم متوافقة مع املوا�صفات وال�شروط املماثلة على ال�صعيد الدويل.
�إن �إر�ساء مفهوم وطني م�شرتك للو�صول �إىل البنية التحتية للجودة املعرتف بها دول ًّيا -بدال من �إن�شاء
خدمات متعددة ومنف�صلة لتحقيق اجلودة– يعد �أم ًرا �ضرور ًّيا لتمكني االقت�صاديات الوطنية ال�صغرية
من مواجهة هذا التحدي ،وهذا املفهوم ال ي�صبو �إىل االرتقاء يف �أعلى م�ستويات التكنولوجيا ،بل يتنا�سب
واحتياجات امل�ستخدمني.
ويقدم هذا الكتاب ذلك املفهوم النظامي على وجه التحديد من خالل مزج اخلربات التقنية مع
�سنوات طويلة من اخلربة يف جمال التعاون التقني.
�إن نقطة االرتكاز الرئي�سية التي يتمحور حولها هذا الكتاب هي تو�ضيح التفاعالت بني خمتلف عنا�صر
النظام (املوا�صفات املوحدة ،والقيا�س ،واالختبارات ،والتوثيق ،واالعتماد) يف ال�سياق الوطني والعاملي،
بحيث ميكن �شرح كل عن�صر على حدة ،و�صوال �إىل تب�سيطه حتى يفهمه العامة.
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المقدمة

ن�سعى من خالل هذا الكتاب لبيان كيفية ارتكاز البنية التحتية الوطنية للجودة على خم�س مكونات
رئي�سية ،والرتابط الداخلي بني هذه املكونات ،وكيف ترتبط البنية التحتية الوطنية بالنظام الدويل
للجودة.
يحلل الف�صل الأول (ما احلاجة التي ميثلها �إن�شاء بنية حتتية وطنية للجودة؟) التحدي املوجود حال ًّيا
على ال�ساحة الدولية من منظور اجلودة ،وكيف ميكن �أن ت�ساعد البنية التحتية الوطنية للجودة املن ِت ِجني
واملنظمني وامل�ستهلكني على مواجهة هذا التحدي.
ملخ�صا تقن ًّيا
يقدم الف�صل الثاين (البنية التحتية الوطنية للجودة – عر�ض خمت�صر و�سياق العمل)
ً
ملكونات البنية التحتية الوطنية للجودة ،والعالقات الداخلية بينها ،واندماجها يف النظام الدويل للجودة،
عالوة على ت�أثريها على �سال�سل القيمة( )1كذراع تقنية للهيئات التنظيمية.
يف الف�صل الثالث (العنا�صر الفنية اخلم�سة التي تتكون منها البنية التحتية الوطنية للجودة) يتم
حتليل كل عن�صر من هذه العنا�صر اخلم�سة –املوا�صفات واملقايي�س واالختبارات والتوثيق واالعتماد–
ب�شكل تف�صيلي.
يعيد الف�صل الرابع (دمج العنا�صر يف بنية حتتية وطنية للجودة ب�أ�سلوب منهجي) ا�ستعرا�ض �أهمية
كل مكون من وجهة نظر املنتج الذي يرغب يف احل�صول على �شهادة اجلودة.
يقدم الف�صل اخلام�س (مثال لتطبيق البنية التحتية الوطنية للجودة على �سل�سلة �إنتاجية) مثاال
مف�صال للم�ساعدة التي يوفرها كل عن�صر من عنا�صر البنية التحتية جلودة املنتج –واملثال امل�ستخدم
يف هذه احلالة هو مزرعة اجلمربي– فيما يتعلق بالعمل �ضمن �إطار موا�صفات اجلودة املعرتف بها
عامل ًّيا ،والقدرة على تو�ضيح االلتزام بهذه املوا�صفات.
(� )1سن�ستخدم م�صطلح «�سال�سل القيمة» للإ�شارة �إىل �سال�سل القيمة و�سال�سل الإنتاج �أو �سال�سل التوريد.
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�أخ ًريا ،يتطرق الف�صل ال�ساد�س (التو�صيات) ب�شكل خمت�صر ملو�ضوعات مثل :موا�صفات اخللفية
القانونية ،واملجاالت الإلزامية والتطوعية ،ووظائف وا�ستخدام البنية التحتية للجودة يف اجلهات
التنظيمية ،وم�شاركة القطاعني العام واخلا�ص ،والتحالفات وال�شبكات الدولية.
يود امل�ؤلفون �أن يتقدموا بخال�ص ال�شكر للم�ؤ�س�سات والأفراد الذين قدموا �إ�سهامات يف هذا الكتاب،
وخا�صة املكتب الدويل للأوزان واملقايي�س ( ،)BIPMواملنتدى الدويل لالعتماد ( ،)IAFوالهيئة
التعاونية الدولية العتماد املختربات ( ،)ILACواملنظمة الدولية للموا�صفات ( ،)ISOواملنظمة
الدولية للمقايي�س القانونية ( ،)OIMLومنظمة التجارة العاملية ()WTO؛ نظرا لتف�ضلهم بال�سماح
لنا با�ستخدام ال�شعارات واملواد املنقولة من مواقعهم الإلكرتونية( ،)2كما ن�شكر بنك التنمية الآ�سيوي
( ،)ADBومعهد درا�سات التنمية ( ،)IDSومن�شورات تايلور وفران�سي�س ،وم�شروع الألفية التابع للأمم
املتحدة ،والدكتور �إ�ستيفانو بونتو؛ ل�سماحهم با�ستخدام مواد منتقاة من م�ؤلفاتهم.
�إن الآراء املبينة يف هذا الكتاب لي�ست بال�ضرورة �آراء منظمة البلدان الأمريكية (� ،)OASأو �آراء
رئي�س املعهد الأملاين للمقايي�س (� ،)PTBأو الهيئات التابعة لهما �أو العاملني فيهما ،وتقع م�س�ؤولية املواد
املن�شورة يف هذا الكتاب على عاتق امل�ؤلفني وحدهم.
يونيو 2007

( )2تعترب ال�شعارات امل�ستخدمة يف هذا الكتاب عالمات جتارية للمنظمات الدولية ذات ال�صلة ،وقد متت طباعتها بناء على
ت�صريح منهم ،حيث ت�ستخدم تلك ال�شعارات لأغرا�ض تو�ضيحية فح�سب ،وال تعني اعتماد تلك املنظمات ملحتوى الر�سومات
التو�ضيحية �أو الكتاب ككل.
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تمهيد
تعتمد الدول ال�صناعية على العديد من املوا�صفات واللوائح الفنية فيما يتعلق ب�أن�شطتها ال�صناعية،
و�إذا �أرادت الدول النامية دخول ال�سوق العاملية ف�إنه يتحتم عليها االعتماد على املرافق املرتبطة
باملوا�صفات ،مبا يف ذلك �سهولة معرفة املوا�صفات واللوائح الفنية ،واملقايي�س ،واالختبارات ،وتقييم
اجلودة ،واالعتماد.
وتعد تلك العنا�صر مكونات ما نطلق عليه ا�سم (البنية التحتية الوطنية للجودة) ،فالتجارة العاملية
احلالية ترتكز ب�شكل جوهري على الب�ضائع التي ت�صنع من خالل ا�ستخدام مكثف للتكنولوجيا ،وال ترتكز
على املواد اخلام ،وتلعب كافة عنا�صر البنية التحتية للجودة دورا �أ�سا�س ًّيا يف الإنتاج والتجارة ،كما �أنها
مرتابطة ب�شكل وثيق؛ حيث �إنه ال ميكن �أن تتوفر بنية حتتية �سليمة للجودة –التي ت�شكل الأ�سا�س ال�سليم
للتجارة العاملية– دون توفر كل عن�صر من تلك العنا�صر ،على الرغم من �أنها ميكن �أن تتواجد بدرجات
متفاوتة من التطور.
�إذا رغبت الدول النامية يف جذب اال�ستثمارات الأجنبية فال بد �أن ت�صل لقناعة ب�أن البنية التحتية –
التي ت�شمل البنية التحتية للجودة– هي �أهم العوامل التي ينظر �إليها امل�ستثمرون الأجانب بعني االعتبار.
عندما نتطرق للحديث عن البنية التحتية الوطنية للجودة ف�إن �أقل ما يجب �أن توفره هو �ضمان �سهولة
معرفة املوا�صفات العاملية واللوائح الفنية ،و�ضمان توفر مقايي�س ميكن التعويل على دقتها ،و�إن�شاء نظام
ي�سمح باعتماد نتائج االختبارات ومرافق التوثيق ،ب�شكل ي�ضمن �أن حتظى النتائج التي يتم التو�صل �إليها
باعرتاف دويل ،كما تدعم البنية التحتية للجودة ال�صناعات وامل�ستهلكني على حد �سواء ،ويف معظم
الأحيان يجب على الدول �أن تطبق موا�صفات ولوائح فنية متوافقة مع املتطلبات الدولية ،فعلى �سبيل
املثال عندما نكون ب�صدد ت�صدير منتجات زراعية وغذائية ال بد من حتقيق احلد الأدنى من االلتزام
باملوا�صفات ال�صحية ،وال�صحة النباتية ،وموا�صفات ال�سالمة الدولية ،كما يجب التقيد باملوا�صفات
الأخرى ،مثل تلك املوا�صفات املتعلقة بالتعبئة وو�ضع املل�صقات التعريفية.
يجب �أن تعمل �أن�شطة املقايي�س على درجة عالية من الدقة وتن�سب �إىل موا�صفات القيا�س الدولية؛
لكي تتميز املقايي�س واختبارات الإنتاج واجلودة ون�شاطات االعتماد بالدقة ،ويتطلب ذلك توفر معامل
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ملوا�صفات القيا�س الفيزيائية ،وتوفر املواد الكيميائية ذات املرجعية املعتمدة ،بالإ�ضافة �إىل املقايي�س
القانونية وال�صناعية وتوفر نظام للمعايرة.
ونظ ًرا لأن �إر�سال عينات �إىل اخلارج غري منا�سب من الناحية االقت�صادية فيف�ضل اختبار املنتجات
والعمليات حمل ًّيا ،وف ًقا للأ�ساليب املقبولة دول ًّيا ،ويف معامل تتميز بتوافقها مع موا�صفات التقييم الدولية.
يعد توفر نظام اعتما ِد وتقييم التوافق �أمرا �أ�سا�س ًّيا ،وعالوة على تقييم التوافق مع املوا�صفات واللوائح
الفنية -ويف الكثري من احلاالت -قد تتطلب قواعد التجارة الدولية احل�صول على �شهادة املنظمة الدولية
للمعايري (�)ISO 9000شهادة نظام الإدارة البيئية ( )ISO 14000ونظام حتليل املخاطر وحتديد
نقاط التحكم احلرجة (.)HACCP
�إن خمتلف �شهادات اجلودة للمنتجات والأنظمة والعمليات التي ت�صدرها جهات التوثيق املحلية يجب
�أن تكون مقبولة لدى الدول الأخرى؛ �إما من خالل اتفاقيات االعرتاف املتبادل� ،أو من خالل نظام اعتماد
ت�ضمنه هيئات دولية.
ميكن �أن ت�ضمن البنية التحتية للجودة التوافق القانوين مع �شروط ال�صحة وال�سالمة والبيئة لأهداف
الت�صدير ،كما يجب �أن يتحقق ذلك � ً
أي�ضا بالن�سبة لال�ستهالك املحلي ل�ضمان �صحة و�سالمة ال�سكان.
ن�ستعر�ض يف الف�صول التالية عدة عنا�صرهي :احلاجة لإن�شاء بنية حتتية للجودة ،و�صفات كل عن�صر
من العنا�صر التي تتكون منها تلك البنية التحتية للجودة ،ودمج تلك العنا�صر يف البنية التحتية الوطنية
للجودة ،وعالقة ذلك بنظام اجلودة الدويل املعمول به حال ًّيا.
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 -1ما احلاجة التي ميثلها �إن�شاء بنية حتتية وطنية للجودة؟
منذ عقود من الزمن ،مل تكن هناك حاجة ملحة ودافع قوي ملواءمة املوا�صفات ووحدات قيا�س
اجلودة؛ حيث كانت التجارة الدولية حمدودة النطاق ،كما �أن امل�صنعني واملوردين كانوا ينحدرون من
املنطقة االقت�صادية نف�سها.
�أما يف �أيامنا هذه ،فقد �أ�صبحت الآثار التي تعك�س النمو املطرد للتجارة العاملية وا�ضحة للعيان ب�شكل
�أكرب ،حيث تو�سعت العديد من ال�شركات والقطاعات ال�صناعية يف هياكلها التنظيمية ،لتتخطى احلدود
الوطنية والإقليمية ،مما كان من �ش�أنه �أن يدفع �إىل ت�شكيل نظم اقت�صادية عاملية النطاق ،حتى �صار من
ال�صعب اليوم عزل هذه النظم العاملية عن عملية التنمية االقت�صادية [.]15
وقد عملت البلدان ال�صناعية على امتداد قرون لتح�سني وتطوير هذه الأنظمة �إىل �أن تو�صلوا �إىل
اخلروج بنظام فعال لتوحيد املوا�صفات واملقايي�س وطرق االختبار ونظم �إدارة اجلودة املعروفة اخت�صا ًرا
با�سم (� )MSTQأو ما �شابه ذلك من اخت�صارات ،وحني مت �إثبات الكفاءة الفنية لهذه النظم عن طريق
�إخ�ضاعها للعديد من التقييمات واملقارنات ال�ضرورية نالت ا�ستحقاق االعرتاف بها من �أطراف متعددة.
ويف املقابل ،ف�إن التناف�س االقت�صادي للدول النامية مع نظرياتها ال�صناعية يوجب على الأوىل اللحاق
�سريعا بركب الدول ال�صناعية يف جميع املجاالت ذات ال�صلة ب�شروط الت�صدير ،و�سالمة الأغذية،
وحماية امل�ستهلك ،وحتى امل�سائل ال�صحية.
غري �أن النظرة الواقعية �إىل كثري من البلدان تظهر وجود نظام جم َّز�أ وغري مت�سق ،ودون �أية م�س�ؤوليات
�أو معامل وا�ضحة ،وقد تكون هذه املعامل مقبولة لبع�ض الأطراف على �أ�سا�س ثنائي فقط ،حيث يتم
اختبارها والإ�شراف عليها من البلد امل�ستورد� ،أو �أنها قد تكون بب�ساطة غري معرتف بها دول ًّيا [.]28
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ماذا نق�صد بالبنية التحتية للجودة؟
تعترب املقايي�س ،واملوا�صفات ،واالختبارات ،وكذلك عملية �إدارة اجلودة �أمورا حيوية و�ضرورية
للمنتجات وعمليات الإنتاج ،على الرغم من �أن امل�ستهلكني ال يدركون هذه احلقيقة دائ ًما ،غري �أن ه�ؤالء
امل�ستهلكني �أنف�سهم غال ًبا ما ي�ستخدمون عالمات اجلودة امل�ص َّدق عليها من خرباء جودة املنتجات
كعامل حا�سم عند اتخاذ قرارات ب�ش�أن �شراء منتج معني ،وللأ�سف ف�إن احلكم على جودة املنتج من
خالل ه�ؤالء امل�ستهلكني ُي ْب َنى على �أ�س�س �سلبية ،ومثال على ذلك عندما ال تتوافق املعدات التقنية التي
ي�ستخدمونها مع املوا�صفات املعمول بها يف اخلارج.
وت�شري عبارة البنية التحتية للجودة  -واملعروفة اخت�صا ًرا (� - )QIإىل جميع جوانب القيا�س وتوحيد
املقايي�س واالختبار ،و�إدارة اجلودة مبا يف ذلك �إجراءات الت�صديق واالعتماد ،وهذا ي�شمل الهيئات
العامة واخلا�صة والإطار التنظيمي الذي تعمل يف �إطاره.
ومن الوا�ضح �أن الكيانات امل�ستهدفة من خالل هذه البنية التحتية هي:
•ال�شركات واملنتجون الذين يعملون يف قطاعات الزراعة والغابات ،واحلرف اليدوية ،وال�صيد والأعمال
التجارية التي ت�ستفيد من قطاع جتاري ِّ
تنظمه خدمات موثوق بها خا�صة بالبنية التحتية للجودة.
•ال�شركات ال�صغرى واملتو�سطة احلجم -على عك�س ال�شركات الكربى -التي ال متيل �إىل �أي موا�صفات
�أو اختبار قدراتها ،والتي ت�ستعني بدعم الهيئات املركزية اخلا�صة بالبنية التحتية للجودة ،ويتمثل �أحد
العوامل الرئي�سية يف عمل هذه ال�شركات يف قدرتها على زيادة مبيعات منتجاتها عند تقدمي وثيقة
تثبت جودة هذه املنتجات.
•التجارة املحلية وعمليات الت�صدير واال�سترياد التي تعتمد على مرافق االختبار مبعنى تقدميها
للتفتي�ش �أو التحقق من الكم �أو النوع.
•اجلهات التنظيمية التي ت�ستطيع االعتماد على هذه البنية التحتية ،وبالتايل جت ُّنب التكرار يف
اخلدمات ،وال �سيما يف البلدان ذات املوارد املحدودة.
•دوائر البحث والتطوير يف امل�شاريع ،حيث �ستتوفر لديهم القدرة على الو�صول جلميع مكونات �ضمان
اجلودة.
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•الأو�ساط العلمية والأكادميية التي تعتمد على مقايي�س وموا�صفات و�إجراءات اختبار �سليمة ومعرتف
بها دول ًّيا.
•امل�ؤ�س�سات املالية التي متيل ملنح القرو�ض والت�سهيالت للم�ؤ�س�سات احلائزة على �شهادات اجلودة.
ً
عرو�ضا مغرية للمن�ش�آت امللتزمة مبوا�صفات اجلودة.
•�شركات الت�أمني التي قد تقدم
•هيئات التحكيم يف املنازعات التجارية ،على ال�صعيدين الوطني والدويل.
و�أخ ًريا ،ف�إن املجموعة الرئي�سية امل�ستهدفة هم يف الواقع ال�سكان؛ لأنه كلما ازدادت املناف�سة
بني ال�شركات وارتفع م�ستوى االندماج يف النظام التجاري العاملي وتوفرت حماية �أكرث فعالية وتطو ًرا
للم�ستهلك والبيئة ف�إن ذلك �سيكون له �أثر �إيجابي على �سوق العمل وم�ستويات الدخل وم�ستوى املعي�شة
[.]13
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 1 - 1حتديات التجارة احلرة والعوملة:
حتتفظ جميع دول العامل بحقها يف خو�ض جتربة العوملة ،مع الأخذ باالعتبار �ضرورة تطوير قدراتها
� اًأول على مواجهة التحديات وال�صعوبات التي قد تنتج عنها [.]13
وقد تواجه عملية اعتماد املوا�صفات عوائق كثرية لتطبيقها ،ومن الأمثلة على ذلك يف البلدان النامية
�أن �إجراءات الت�صديق تكون مكلفة ،مما يعني �أن �أ�صحاب الأرا�ضي الزراعية ال�صغرية ممن لي�س لديهم
�إمكانية احل�صول على امل�ساعدة التقنية قد يفقدون عاملي االمتياز والتفوق ب�شكل خطري؛ فامل�ؤ�س�سات
العامة �أ�صبحت غري قادرة على الدفاع عن م�صالح املنتجني ،خا�صة املنتجني ال�صغار ،والنتيجة هي �أنه
متاما عن عملية و�ضع املوا�صفات
يف كثري من احلاالت ي�صبح �صغار املنتجني يف البلدان النامية معزولني ً
ور�صدها [.]27
كانت التعريفات اجلمركية �ساب ًقا هي القيود املفرو�ضة فقط على ال�صادرات والواردات والتجارة
الدولية ،وقد تغري ذلك كله مع عوملة االقت�صاد؛ فحني كانت احلكومات تنغم�س يف املفاو�ضات حول
االقتطاعات اجلمركية� ،أ�صبح االهتمام الآن ين�صب كل ًّيا على ما ي�سمى بالعوائق التقنية� ،أو غري اجلمركية
على التجارة [.]7
�إن اتفاقية العوائق التقنية �أمام التجارة  -التي ي�شار �إليها �أحيانا با�سم قانون املوا�صفات -هي واحدة
من الن�صو�ص القانونية اخلا�صة باتفاقية منظمة التجارة العاملية التي تلزم �أع�ضاء املنظمة ب�ضمان �أن
هذه الأنظمة واملوا�صفات غري �إلزامية ،و�أن �إجراءات تقييم املطابقة ال ينجم عنها عقبات غري مهمة
تعرت�ض م�سار التجارة [.]34
ويعد �إن�شاء بنية حتتية وطنية للجودة �أم ًرا �ضرور ًّيا لك�سر العوائق التقنية �أمام التجارة ،ومن ثم ف�إن
هذه البنية التحتية هامة جدًّا لتحقيق التكامل بني الدول الأع�ضاء يف النظام التجاري الدويل [.]13
وفيما يتع ّلق با ُمل�ص ِّنعني ومزودي اخلدمة امل�ؤهلني ف�إن تقييم و�إقرار مطابقة منتجاتهم للموا�صفات
العاملية ل�شهادة «الآيزو» ،ي�سمو مبنتجاتهم بطبيعة احلال عن املوردين الآخرين الذين ال يتمتعون ب�سمعة
ك�سمعتهم ،وعندما يتعلق الأمر بقطاع ال�صحة العامة وال�سالمة �أو البيئة ف�إن تقييم املطابقة ي�صبح �أم ًرا
توجبه اللوائح احلكومية ،وقد تقوم احلكومة مبنع بيع ال�سلع �أو با�ستبعاد ا ُملو ِّردين من املناف�سة على عقود
امل�شرتيات احلكومية �إذا مل يح�صل ه�ؤالء على املوافقة والتقييم الر�سميني [.]5
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لقد �أ�صبحت اتفاقيات التجارة احلرة الثنائية واملتعددة الأطراف ت�شري �أكرث �إىل مو�ضوع الكفاءة
الفنية املعرتف بها من خالل هياكل مكافئة للبنية التحتية للجودة ،فعلى �سبيل املثال :ين�ص االتفاق
ب�ش�أن العوائق التقنية �أمام التجارة ( )TBTيف منظمة التجارة العاملية ( )WTOبو�ضوح على �أن تكفل
�أجهزة احلكومة املركزية قبول �إجراءات تقييم املطابقة على �أ�سا�س الكفاءة الفنية الالزمة ،والتحقق
من االلتزام بها من خالل منح الرتاخي�ص ،وهذا هو ال�شرط الذي ال ميكن تطبيقه دون وجود بنية حتتية
للجودة معرتف بها دول ًّيا ،وجا ٍر العمل بها فعال [.]28
منظمة التجارة العاملية  -اتفاق العوائق التقنية �أمام التجارة ،املادة  :6االعرتاف بتقييم املطابقة
من قبل هيئات احلكومة املركزية – وتتطلب املادة  6.1.1ما يلي:
 -1كفاءة تقنية وافية وم�ستمرة.
 -2ثقة يف االعتماد على نتائج تقييم املطابقة.
 -3التحقق من االلتزام من خالل منح الرتاخي�ص.
 -4توجيهات وتو�صيات متعلقة �صادرة عن الهيئات الدولية للموا�صفات.
وبالإ�ضافة �إىل متطلبات جلنة منظمة التجارة العاملية ب�ش�أن العوائق التقنية �أمام التجارة ،واملعروفة
با�سم ( ،)TBTف�إن جلنة �أخرى من منظمة التجارة العاملية ،تُع َنى ب�ش�ؤون التدابري ال�صحية وتدابري
ال�صح ـ ــة النبـ ـ ــاتية  ،)SPS( -تفر�ض هي الأخـ ـ ــرى �سـل�سلة من املتطلبات ،وتقرر يف نف�س الوقت �أنه:
« ..ال يجب تطبيق التدابري ال�صحية وال�صحة النباتية بطريقة قد ت�شكل قيدً ا ُمق َّن ًعا على التجارة الدولية».
وت�شمل هذه املتطلبات جوانب ذات �صلة بعملية التحكم ،و�إجراءات التفتي�ش واحلجر ال�صحي� ...إلخ،
ويعتمد االلتزام باملوا�صفات على بنية حتتية �سليمة للجودة [.]30
�إن االتفاقية اخلا�صة بتطبيق تدابري ال�صحة النباتية ( )SPSحتدد القواعد الأ�سا�سية ل�سالمة الأغذية
والأعالف احليوانية وموا�صفات ال�صحة النباتية ،كما �أنها ت�سمح للبلدان بو�ضع املوا�صفات اخلا�صة بها،
�شريطة �أن ت�ستند �إىل �أ�س�س علمية ،ويجب تطبيقها فقط بالقدر الالزم حلماية الإن�سان واحليوان والنبات
وال�صحة العامة ،وينبغي �أال تكون هذه القوانني ع�شوائية ،كما يجب �أال تنطوي على متييز غري مربر بني
البلدان التي ت�سود فيها ظروف م�شابهة [.]34
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وقد �أ�صبحت اتفاقـ ـ ـ ــات جتـ ـ ـ ــارية متعددة الأطراف عقدت م�ؤخرا ،مثل( :االتفاق ب�ش�أن العوائق
الفنية �أمام التج ـ ـ ــارة يف اتفاقية التج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة احلرة اخلا�صة بجمهورية الدومينيكان و�أمريكا
الو�سـ ـ ـ ــطى) (� )DR-CAFTA-TBTأكرث دقة يف حتديد متطلباتها ،فعلى �سبيل املثال :اتفاقية التجارة
احلرة اخلا�صة بجمهورية الدومينيكان و�أمريكا الو�سطى حتدد يف الهام�ش �أن �أية �إ�شارة �إىل تنظيم تقني
معياري �أو �إجراء لتقييم املطابقة �سي�شمل ما يتعلق باملقايي�س (امليرتولوجيا) [.]12
واليوم هناك عدة م�ستويات من االلتزام باملوا�صفات منها:
•القوانني املحلية املتعلقة -على �سبيل املثال -بال�سالمة وال�سجالت ال�صحية ،والتي تعترب حدًّا �أدنى
للولوج �إىل الأ�سواق الوطنية.
•اال�ستجابة للمطالب الإ�ضافية من عمالء حمليني ،مثل :حمالت ال�سوبر ماركت� ،أو �أي �شركة حتدد
املوا�صفات التي يجب االلتزام بها من ِق َبل مورديها ،وهي متطلبات ال�سوق املحلية.
•القوانني الدولية ،مثل :توجيهات االحتاد الأوروبي ولوائح �إدارة الأغذية والعقاقري بالواليات املتحدة،
و�أنظمة ال�سالمة الغذائية ،والتي تعترب متطلبات احلد الأدنى للو�صول �إىل الأ�سواق الدولية التي قد
تختلف من جهة �إىل �أخرى.
•مطالب فردية �إ�ضافية للعمالء الدوليني ،كو�سطاء جتارة التجزئة الدولية ( ،)Eurep GAPوالفاعلني
يف االقت�صاد العاملي لتحقيق املوا�صفات الإ�ضافية ل�سالمة الأغذية.
�إن حتقيق كل هذه املتطلبات ،و�إثبات االلتزام التام هو عملية �صعبة ومكلفة ،بالأخ�ص يف البلدان
التي تفتقر �إىل بنية حتتية للجودة ،قادرة على اال�ستجابة الفورية الحتياجات قطاع الأعمال احلرة
اخلا�صة ،وهذا بحد ذاته يتطلب –على الأقل -وجود هيئة لتنظيم املوا�صفات الوطنية ،حتى ت�ساعد
يف و�ضع موا�صفات جديدة ،ومنح حق الإفادة من املوا�صفات القائمة ،والأهم من ذلك �أن هذه الهيئة
تمُ ِّكن �أ�صحاب امل�شاريع من ا�ستخدام املوا�صفات لتلبية االحتياجات التي يتطلبها عمال�ؤهم املحليون
والدوليون ،كما �أن �إن�شاء معهد وطني للمقايي�س امليرتولوجيا هو مطلب �آخر ،فهو الذي �سيقوم مبهمة
احلفاظ على موا�صفات القيا�س الوطنية ،مع اتباع نف�س املوا�صفات على ال�صعيد الدويل ،وتطبيق ذلك
على موا�صفات القيا�س الثانوية وال�صناعية ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي خدمات معايرة ُم َو َّثقة بتكلفة معقولة،
اجلهة الثالثة التي ال غنى عنها هي هيئة وطنية ملنح الرتاخي�ص تعمل ل�ضمان الكفاءة التقنية للمختربات
اخلا�صة بهيئات التفتي�ش ومنح �شهادات اجلودة يف الدولة [.]3
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�شكل رقم ()1

هيئة وطنية لالعتماد
مالحظة :يجب االنتباه �إال �أن اخلطط الوطنية ميكن �أن تختلف من بلد �إىل �آخر.
ومن منظور مثايل ،ف�إن هذه الهيئات يجب �أن تكون هيئات تقنية (ولي�ست �سيا�سية!) و�أن تكون م�ستقلة
متاما ،و�أن تعمل مبفهوم �إدارة امل�شاريع ،ويف الواقع ،قد جند من وظيفتني �إىل ثالث وظائف يف الهيئة
ً
نف�سها ،وذلك قد يحدث عندما يكون هناك ف�صل وا�ضح بني املهام ،مبعنى عندما تكون الإدارة هي
ت�سل�سل يف هرم �سيا�سي ،و�إذا مل يكن الأمر كذلك ف�إن عاملي
اجلانب امل�شرتك الوحيد و�أال تكون �ضمن
ٍ
اال�ستقاللية والنزاهة املطلوبني دول ًّيا لالعرتاف بالهيئة لن يتم حتقيقهما ،ويف النقاط القادمة �سنتطرق
ب�شكل �أكرب لهذا املو�ضوع.
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 2-1االبتكار والقدرة التناف�سية:
تعرف القدرة على االبتكار ب�أنها قدرة امل�ؤ�س�سات واملجتمع ككل على الإفادة من املعرفة والدراية
يف الأ�سواق الوطنية والدولية [ ،]30والأمثلة احلديثة ن�سب ًّيا عن مو�ضوع االبتكار تتمثل يف اخرتاع �أجهزة
الراديو الرتانز�ستور ،وبطاقات االئتمان �أو اخل�صم ،والهواتف املحمولة ،والتي �أدت �إىل تغيريات جذرية
يف عادات وثقافات املجتمعات وتغيري طريقة حياة املاليني من الأ�شخا�ص يف جميع �أنحاء العامل.
�أعطـ ــى اختـ ـ ــراع بطاقة االئتم ـ ــان الذي عر�ضـ ـ ــه «بنك �أوف �أمريكا» يف عام  ،1958عددًا ال يح�صى
من الب�شر القدر َة على احل�صول على االئتم ــان ال�سـ ــهل والفوري ،و�إمكانية االندماج يف التجارة
الدولية [.]10
ولي�س بال�ضرورة �أن يكون االبتكار طفرة تكنولوجية -مثل الإنرتنت -فقد يكون عبارة عن �سل�سلة
من التغيريات تطر�أ على الطريقة التي يتم القيام بالأعمال من خاللها -مثل مبد�أ «الت�صنيع املرن �أو
الر�شيق» الذي تبنته �شركة «تويوتا» لأول مرة ،لزيادة اجلودة وخف�ض تكلفة خط الإنتاج� ،أو تعديالت
على الأفكار �أو التقنيات القائمة ،مثل الأ�سقف «اخل�ضراء» التي يتم بنا�ؤها مع طبقة نهائية من النباتات
والرتبة الطبيعية �أو اال�صطناعية باعتبارها اً
عازل [.]6
يف الهند ،مت التو�صل الخرتاع جديد �سمي «جايبور فوت» (قدم جايبور) ،وهو عبارة عن طرف �صناعي
ي�سمح للهنود بجلو�س القرف�صاء ب�شكل مريح ،وامل�شي حفا ًة ،كما هو احلال بالن�سبة للأعراف الهندية
[.]6
ارتفاعا يف تكاليف
وينبغي على البلدان النامية �أن تركز على االبتكار يف املجاالت التي متثل حال ًّيا
ً
اال�سترياد وت�ؤدي �إىل �أ�ضرار بيئية عالية ،مثل الطاقة والوقود والنقل ،وبع�ض ا�ستخدامات البال�ستيك،
ومكافحة الآفات واحل�شرات� ...إلخ.
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 3-1دخول الأ�سواق الدولية مع احلفاظ على الأ�سواق املحلية
ويف تطبيق مفهوم العوملة ،ف�إن امل�شاركة يف الأ�سواق �أ�صبحت تعتمد ب�شكل �أكرب على جودة املنتجات
واخلدمات بدال من الرتكيز على �أ�سعارها ،ويف العديد من ال�شركات غالبا ما تكون القدرة على املناف�سة
حمدودة؛ نظ ًرا لكون منتجاتها وخدماتها  -بل حتى �إجراءاتها  -ال تتوافق مع احلد الأدنى ملقايي�س
اجلودة التي �أ�صبحت يف الوقت احلا�ضر �ضرورة حتمية يف املعامالت التجارية املحلية �أو الدولية ،ال
�سيما يف الأ�سواق املنظمة ،وهذا الأمر ينطبق � ً
أي�ضا على احلرف وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة احلجم،
ويرجع جزئيا �إىل عدم وجود معلومات كافية وبنية حتتية وطنية منا�سبة للجودة تعمل وف ًقا للموا�صفات
الدولية [.]3
وت�ساهم اخلدمات التي تقدمها بع�ض هيئات البنية التحتية للجودة يف زيادة القدرة التناف�سية وبناء
الإنتاج على �أ�سا�س تق�سيم العمل �إىل �أجزاء ،وتقوم بدور هام يف �إن�شاء الأ�سواق الإقليمية ،وال�سماح لل�سلع
بالتداول دول ًّيا ،وتعد من �أهم الأدوات امل�ستخدمة لتفكيك العوائق التقنية �أمام التجارة [.]13
و�إىل جانب هذا ،ف�إن تن�سيق �إجراءات تقييم املطابقة يف جميع �أنحاء العامل له فوائد بعيدة املدى
على التجارة الدولية ب�صفة عامة؛ فاالتفاق بني الدول �أو املناطق على القبول املتبادل ملتطلبات و�أ�ساليب
التقييم والتفتي�ش �أو اختبار النتائج وما �إىل ذلك ،ي�ساعد يف تقلي�ص �أو �إزالة ما ي�سمى العوائق التقنية
املعيقة للتجارة ،وهذه هي الإجراءات �أو املتطلبات املتعلقة باال�سترياد والولوج �إىل الأ�سواق التي تختلف
من بلد �إىل �آخر ،ورمبا متنع دخول املنتجات الأجنبية [.]5
ت�ساعد البنية التحتية الوطنية للجودة  ،)QI( -على تعزيز التنمية امل�ستدامة من خالل دعم القطاع
اخلا�ص عرب فتح �أبواب املناف�سة �أمام ال�شركات.
ولال�ستجابة ملتطلبات الت�صدير يجب على املن ِتجني يف البلدان النامية تلبية متطلبات الأ�سواق
امل�ستهدفة من حيث اجلودة وال�سالمة والدقة والتوافق البيئي وال�صحة ،كما يجب عليهم تقدمي دليل
موثوق به على ٍّ
كل منها ،وينطبق هذا � ً
أي�ضا على املنتجات الزراعية ،بالتايل ف�إنه ي�شرتط وجود بنية
حتتية للجودة تلبي املوا�صفات الدولية ،وتراقب عمليات الإنتاج ،وتوفر الدالئل املطلوبة ،و�إذا كانت هذه
البنية التحتية غري جاهزة �أو غري مطبقة �أو غري حم َّدثة ،فهذا قد يعني عدم وجود �أدلة مقبولة ،مما
ي�شكل حاجزًا وعائقا تقن ًّيا �أمام التجارة ،بالفعل ،ونظرا للعدد املتزايد من املوا�صفات واللوائح الفنية
التي يفر�ضها ال�سوق واملتطلبات التي �أ�ضحى �سقفها �أعلى من �أي وقت م�ضى ،ف�إن العوائق الفنية �أمام
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التجارة �أ�صبحت ق�ضية ذات �أهمية على نحو متزايد ،ومتثل هذه العوائق عقبة رئي�سية للحد من الفقر
من خالل التجارة [.]13

ومن �أجل خلق �أ�سواق �إقليمية ،ف�إن هناك حاجة �إىل لوائح موحدة ،كما �أن اللوائح واملوا�صفات الوطنية
حتتاج �إىل تن�سيق ومواءمة �أو �أن يتم اال�ستعا�ضة عنها باللوائح واملوا�صفات الإقليمية ،ويف الوقت نف�سه،
يجب �إن�شاء بنية حتتية وطنية مقبولة خا�صة باجلودة؛ وذلك لو�ضع ال�شروط الفنية والإدارية الالزمة
الختبار ومراقبة هذه املوا�صفات ،ولعل عملية تو�سيع االحتاد الأوروبي هو مثال لكيفية تو�سع نطاق هذه
العملية ،و�إىل �أي مدى حتتاج هذه العملية للوقت ،وامل�شورة والتكلفة املادية [.]13
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وبالن�سبة لل�سوق املحلية ،فالبنية التحتية الوطنية للجودة لديها وظيفة وقائية من بني وظائفها الأخرى،
فهي توفر الهيكل الالزم ملراقبة ال�سوق ب�شكل فعال وحماية امل�ستهلك ،ول�ضمان التجارة العادلة ،يجب �أن
تخ�ضع الواردات واملنتجات املحلية ب�شكل دقيق و�صارم لنف�س القواعد ،مما يرتتب عليه حماية املنتجني
املحليني ،ويف الوقت نف�سه توفري حوافز لزيادة قدرتهم التناف�سية ،ولهذا الغر�ض ،ف�إن املنتجات �-سواء
امل�ستوردة �أو املنتجة حمليا -يجب �أن تخ�ضع لفح�ص دقيق للت�أكد من �أنها مطابقة لقواعد ال�سالمة �أو
خالية من �أي مواد خطرة ،ويتطلب الفح�ص � ً
أي�ضا القيا�سات الكمية (الوزن واحلجم والطول) وذلك
حلماية املنتجني (�صغار امل�ستثمرين يف كثري من الأحيان) �أو امل�ستهلكني من تهمة تلفيق الأ�سعار ،وخلق
الظروف الالزمة للتجارة العادلة ،وبالتايل العدالة االجتماعية [.]13
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 4-1حماية امل�ستهلك (ال�صحة وال�سالمة والبيئة):
الهيئة الت�شريعية الوطنية هي امل�س�ؤولة عن حتديد امل�ستوى املطلوب حلماية البالد و�أفرادها ،وينبغي
تن�سيق جميع اللوائح والقوانني املتعلقة يف �سبيل تعزيز هذه احلماية بقدر الإمكان مع التو�صيات الإقليمية
والدولية ،ولتطبيق هذه القوانني يجب �أن ت�ؤخذ يف االعتبار القدرات التقنية للبنية التحتية الوطنية
للجودة ،ويجب �أن تطبق هذه اللوائح على كل من ال�سلع واخلدمات املنتجة حمليا� ،أو امل�ستوردة.
أ�سا�سا الختيار املنتجات �أو اخلدمات ،وقد
ي�ستفيد امل�ستهلكون من تقييم املطابقة؛ لأنه يوف ُر لهم � ً
يبني لديهم هذا التقييم املزيد من الثقة يف املنتجات �أو اخلدمات التي حتمل عالم َة �أو �شهاد َة املطابقة
التي ت�شهد على اجلودة وال�سالمة �أو غريها من اخل�صائ�ص املرغوبة [.]5
وفيما يتعلق بتطوير النظام القانوين ،ف�إن القواعد الفنية مطلوبة للتعرف �إىل دور القيا�س الو�ضعي
ونظم االختبار ،ولتقدمي الن�صو�ص القانونية اخلا�صة بالأعمال التجارية خا�صة فيما يتعلق بحماية �صحة
و�سالمة امل�ستهلك والبيئة ،وينبغي �إدراج هذه القواعد حتت �سقف النظام االقت�صادي والقانوين.
أمرا �ضرور ًّيا؟
ما الذي يجعل تعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة � ً
من منظور حماية امل�ستهلك ،يعد ذلك �أم ًرا �ضروريا فيما يتعلق باملجاالت التالية:
•ال�صحة
•ال�سالمة و�سالمة الأغذية
•البيئة
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وعلى �سبيل املثال ،فاملقايي�س واملوا�صفات هي �سمة رئي�سية من �سمات املمار�سة الطبية اليومية
(درجة حرارة اجل�سم ،و�ضغط الدم ،وتكوين الدم وغريها) ،فالأطباء يتوجب عليهم ت�شخي�ص وعالج
الأمرا�ض ،كما �أنهم مطالبون باتخاذ القرارات املنا�سبة فيما يتطلبه العالج ،ولذا ف�إن القيا�سات اخلط�أ،
والقرارات اخلط�أ الناجمة عنها ،تت�سبب يف �أح�سن الأحوال يف تكاليف �إ�ضافية ،ويف �أ�سو�أ الأحوال ،ميكن
�أن تكون �ضارة بال�صحة �أو حتى قاتلة.
وكجزء من فعالية حماية البيئة وامل�ستهلك يجب اختبار املنتجات واملعدات التقنية التي ت�شكل خط ًرا
حمتمال على ال�سالمة من قبل الهيئات املخت�صة ،كما يجب ترخي�صها من قبل �سلطات م�ستقلة وف ًقا
للأنظمة التقنية املالئمة ،وينبغي ر�صد ا�ستخدامها (الو�صول �إىل الأ�سواق ور�صدها).
يلقي الكثريون باللوم على التغريات املناخية؛ لت�سببها يف العديد من الكوارث الطبيعية احلالية ،مثل:
اجلفاف والفي�ضانات والأعا�صري وموجات املد البحري ،كما حتتدم الزيادة املطردة يف ن�سبة الإ�صابة
ب�سرطان اجللد مع تزايد الأ�شعة فوق البنف�سجية ،بالتزامن مع ال�ضرر الذي يلحق بطبقة الأوزون ،ويعزى
هذا ال�ضرر �إىل زيادة التلوث ،فنحن – مثال  -ن�ستخدم الكثري من الطاقة لتربيد الأجواء يف ال�صيف
وينتج عن ذلك �صيف �أكرث حرارة ،مما يتطلب املزيد من التربيد ،وهذا ي�شكل دوامة ال نهاية لها من
اال�ستهالك ،وترتبط العديد من اللوائح فيما يتعلق با�ستخدام املوارد الطبيعية ،وت�أثري الأن�شطة الب�شرية
على البيئة مبوا�صفات قابلة للقيا�س (مثل الأنظمة املتعلقة با�ستهالك املياه ،واملوارد ،والطاقة ،والقيود
املفرو�ضة على كمية امللوثات املنبعثة من غاز النفايات واملياه العادمة) ،ويجب �أن يتم التحكم بهذه
الن�سب ملراقبة االلتزام باملوا�صفات البيئية ذات ال�صلة ،كما يجب و�ضع املوا�صفات �أو تكييفها وفر�ض
عقوبات يف حالة عدم االمتثال لتلك اللوائح ،وحتدد البنية التحتية للجودة الإطار التقني الالزم لهذه
العملية [.]13
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 5-1م�ساعدة الو�سطاء واجلهات التنظيمية يف �أداء مهامهم:
نظ ًرا لدورها املتعلق �أ�سا�سا بحماية امل�ستهلكني والبيئة والأرا�ضي الوطنية وما �إىل ذلك ،ف�إن على
الهيئات التنظيمية يف الوزارات �أن حتدد اللوائح الفنية والإ�شراف على تنفيذها ،وميكن توظيف البنية
التحتية للجودة الوطنية مل�ساعدتهم يف هذه املهام  -والتي ت�شمل كيانات القطاع اخلا�ص مثل :هيئة
املوا�صفات ،وهيئة االعتماد ،وخمتربات املعايرة ،وجهات التوثيق وما �إىل ذلك -باعتبارها ذراعهم
التقنية لتنفيذ هذه اللوائح ،وهذا يتيح للوزارات املعنية حت�سني الإفادة من مواردها املحدودة من خالل
جتنب زيادة غري مربرة للكادر الوظيفي املدرب واملختربات يف حال عدم وجود حاجة ملحة ال�ستمرار
وجودها �ضمنيا ،وميكن لهذه الوزارات �أن تركز على �أعمالها الأ�سا�سية ل�ضمان �أداء النظام من خالل
�إدارته من دون تبنيها لتقنية خا�صة بها لبنية حتتية للجودة.
وت�ستفيد اجلهات التنظيمية من تقييم املطابقة الذي يعطيهم و�سيلة لفر�ض الإجراءات وال�سالمة
احلكومية وكذلك الت�شريعات البيئية [.]5
ويكون الو�سطاء عبارة عن منظمات يف امل�ستوى املتو�سط� ،سواء على ال�صعيد الإقليمي �أو يف كل من
البلدان املختلفة على حد �سواء ،مثل:
•هيئات املقايي�س (امليرتولوجيا) القانونية اخلا�صة بامل�ستهلك �أو ال�صحة �أو حماية البيئة.
•خدمات املعايرة :توفر اخلدمات ال�ضرورية ،وال �سيما لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم.
معاهد املقايي�س (امليرتولوجيا) الوطنية :حتتفظ مبوا�صفات القيا�س الوطنية يف البلد ال�ستخدامها
كمرجع ،و�ضمان مترير التدابري الالزمة ،و�إجراء املقارنات على امل�ستوى الدويل.
•منظمات املوا�صفات ومراكز املعلومات :وهي بدورها تقوم بتذليل العقبات التقنية لت�سهل التجارة،
ون�شر املعلومات ب�ش�أن القواعد الفنية الدولية ،وتوفري �إمكانية الو�صول �إىل امل�صادر ذات ال�صلة.
•معاهد االختبار :تقوم ب�إجراء اختبارات مهنية وم�ستقلة على املنتجات ،مثل املواد الغذائية بغر�ض
حماية امل�ستهلك.
•هيئات االعتماد :تُق ِّيم جهات التوثيق وخدمات املعايرة واالختبار ،وبالتايل ت�ضمن االعتماد الدويل
لل�شهادات التي �أ�ضحت مطلوبة على نحو متزايد يف جماالت عدة ،مثل �إدارة اجلودة والبيئة
وال�صحة ،وال�سالمة يف العمل ،والنظافة.
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•جمعيات اجلودة :جتمع املعلومات اخلا�صة بالق�ضايا املتعلقة باجلودة ونظم الإدارة ،وتطور تلك
الدراية ،وتقدم خدماتها من مدربني و�أ�صحاب االعتماد على تدريب العاملني من مهنيي اجلودة.
•غرف التجارة ورابطات ال�صناعة باعتبارهم ممثلي ال�صناعات :ميكن �أن تعمل كحلقة و�صل بني
�أع�ضائها وغريهم من الو�سطاء ،وميكن �أن تقوم مب�ضاعفة اجلهود من خالل رفع م�ستوى الوعي.
امل�ستفيدون وامل�ساهمون:
•هيئات املقايي�س (امليرتولوجيا) القانونية.
•جهات تقدمي خدمات املعايرة.
•املعاهد الوطنية للقيا�س.
•منظمات املوا�صفات ومراكز املعلومات.
•معاهد االختبار.
•هيئات االعتماد ومنح الرتاخي�ص.
•جمعيات اجلودة.
•الغرف التجارية والرابطات ال�صناعية.

يجب �أن تكون تدابري امل�ساعدة م�صحوبة وم�سبوقة -يف بع�ض احلاالت -ب�أن�شطة على م�ستوى �سيا�سي
عال ،وت�ستهدف هذه التدابري �صانعي القرار الذين ي�ضعون الإطار ال�سيا�سي والقانوين يف البلدان
ٍ
واملناطق املختلفة [.]13
 6-1امل�ساهمة يف التنمية االقت�صادية:
ينظر للبنية التحتية للجودة باعتبارها جزءا من البنية التحتية الالزمة للبلد ككل ،مع نف�س امل�ستوى
من الأهمية الذي يتم �إعطا�ؤه ل�شبكة الطرق والطرق اخلارجية ال�سريعة واملدار�س واخلدمات الطبية
الأ�سا�سية وما �إىل ذلك ،فبدون البنية التحتية اخلا�صة باجلودة ال ميكن حتقيق تنمية �أو حتى قدرة
تناف�سية ،وتعد البنية التحتية املالئمة ً
�شرطا �ضرور ًّيا ،و�إن مل يكن كاف ًيا ،لتعزيز خلق وتطبيق العلوم
ين�صب االهتمام الأ�سا�سي على �أن يكون تعزيز
والتكنولوجيا واالبتكار يف التنمية [ ،]32ويجب �أن
َّ
وم�ساعدة ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم لأنها؛ -خالفا ملعظم ال�شركات الكربى -عادة ال متتلك
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القدرة واملوارد لتنفيذ جميع ال�ضوابط الالزمة ل�ضمان اجلودة مبفردها ويجب �أن تعتمد على اخلدمات
اخلارجية [.]13
ما الذي يجعل تعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة �أم ًرا �ضرور ًّيا ؟
من منظور التنمية االقت�صادية:
خللق منتجات مناف�سة يف:
• الأ�سواق الوطنية
الدولية
• • ال
أ�سواقاﻟوطﻧﻳﺔ
اﻷﺳواق
• اﻷﺳواق اﻟدوﻟﻳﺔ

شكل رقم )(3

�شكل رقم ()3

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

�إذا رغب املنتجون يف طرح منتجات مناف�سة ،يجب �أن حتظى بنف�س خ�صائ�ص املنتجات املن�صو�ص
ذات اﻟﺻﻠﺔ ،وﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺣﻳﺎن ،ﻻ ﻳﻛون ﻫﻧﺎك إﻟﻣﺎم ﻛﺎف ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ،واﻷﻣر اﻷﻛﺛر
عليها يف الوثائق املعيارية للأ�سواق امل�ستهدفة ويجب عليهم اجتياز كل االختبارات ذات ال�صلة ،ويف كثري
ﺻﻌوﺑﺔ ﻫو إﺛﺑﺎت اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣواﺻﻔﺎت واﻟﻘواﻋد ،إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻳﺋﺎت اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس واﻻﺧﺗﺑﺎر
من الأحيان ،ال يكون هناك �إملام كاف بهذه املتطلبات ،والأمر الأكرث �صعوبة هو �إثبات املطابقة مع هذه
ﻏﻳر ﻗﺎﺋﻣﺔ أﺻﻼ ،أو إذا ﻟم ﻳﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗﻧﻔﻳذ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎرات وﻓﻘﺎ
املوا�صفات والقواعد� ،إذا كانت هيئات املقايي�س واالختبار غري قائمة �أ�صال� ،أو �إذا مل يتم االعرتاف
ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت
اﻟدوﻟﻳﺔ.تنفيذ �سل�سلة من االختبارات وفقا للموا�صفات الدولية.
ب�سبب عدم
بالنتائج
ﻟذا ﻳﺟب ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أوﺟﻪ اﻟﻧﻘص ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ ،واﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﺧﺑرات ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻗد ﻳﺟﻌﻝ ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ أن ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻧظم اﻟدوﻟﻳﺔ،
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وﺗﻛﺗﻣﻝ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﻣﻔرﻏﺔ ﻷن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان ﻻ ﻳﺗم أﺧذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳب،

لذا يجب متابعة �أوجه النق�ص هذه على م�ستوى �أعلى ،واالفتقار �إىل اخلربات ذات ال�صلة على امل�ستوى
التقني قد يجعل من ال�صعب على البلدان النامية �أن ت�شارك يف �صياغة النظم الدولية ،وتكتمل احللقة
املفرغة لأن م�صالح هذه البلدان ال يتم �أخذها يف احل�سبان بال�شكل املنا�سب ،ونتيجة لذلك ،ي�صيب
قدرتها التناف�سية والتنويع يف اقت�صاداتها وكذلك اندماجها يف االقت�صاد العاملي الكثري من اخللل.
وت�ساعد املوا�صفات واملقايي�س وطرق االختبار ونظم �إدارة اجلودة على تعزيز التنمية امل�ستدامة
ب�صورة رئي�سية عن طريق:
•متهيد الطريق نحو مزيد من التكامل بني البلدان ال�شريكة يف �سبيل نظام جتاري عاملي �أكرث عدالة.
•�إن�شاء الهيئات والت�أثري على البيئة اخلا�صة على امل�ستوى الوطني
�إن ت�شكيل البيئة املحلية للأعمال التجارية واملجتمع بحيث تتوافق مع �أهداف التنمية هي املهمة
الرئي�سية للهيئة الت�شريعية ،وتلقى على عاتق الدولة مهمة تنظيم الأمور املتعلقة بنظام تطبيق املقايي�س
والأنظمة واملوا�صفات للمحافظة على ال�صحة والبيئة وال�سالمة ،بل وتنظيم م�س�ؤوليات املنظمات
احلكومية واخلا�صة ،كما �أن الدول التي ترتكز يف هيكلتها ب�شكل فعال على عدد كبري من هيئات البنية
التحتية للجودة �أجدر على التعبري عن م�صالح مواطنيها يف �إطار ت�شريع ال�سيا�سات العاملية وتطبيق
�أنظمتها ،ورغم ذلك ال حتتاج كل املهام املتعلقة بالبنية التحتية للجودة �إىل �أن تقوم بها هيئات الدولة،
فعن طريق تخفيف عبء هذه املهام عن الإدارة العامة ،ميكن حترير قدراتها لأداء مهام �أخرى ،كما
ميكن مل�ؤ�س�سات الدولة �أن تت�شجع على ا�ستخدام املوارد العامة مب�س�ؤولية وتدفع � ً
أي�ضا باجلماعات املعنية
لأخذ زمام املبادرة يف هذه املجاالت [.]13
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 7-1امل�ساعدة يف حتقيق التكامل الإقليمي:
للم�ساعدة يف جمال البنية التحتية للجودة �أثر �إيجابي على عمليات التكامل الإقليمي ،وميكن للحوار
املن�صب يف البداية على امل�سائل الفنية� ،أن يكون له ت�أثري كبري يف بناء الثقة ،ومن ثم ف�إن هذا ميكن �أن
يعزز توثيق االت�صاالت على امل�ستوى ال�سيا�سي ،ويحتاج �إن�شاء بنية حتتية وطنية� ،شكلت بالكامل باالت�ساع
والعمق الالزمني� ،إىل اال�ستثمار يف املوارد والعالقات على املدى البعيد ،ويف كثري من البلدان ،يكون هذا
الأمر غري مفيد �أو حتى غري ممكن ،غري �أن التعاون الإقليمي ميكنه التعوي�ض عن هذا من خالل اتفاقات
لال�ستخدام امل�شرتك لبنية حتتية متكاملة� ،أو عن طريق تعزيز احلوار بني اخلرباء على �سبيل املثال ال
احل�صر ،ونتيجة لذلك ،ميكن �أن يدعم هذا النوع من امل�ساعدة يف تنمية املناطق االقت�صادية الإقليمية،
وكمثال على ذلك ،كان لالحتاد الأوروبي بف�ضل تن�سيق التوجيهات نقطة ا�ستف�سار واحدة و�سلطة �إبالغ
وحيدة �ضمن اتفاق ال�صحة وال�صحة النباتية.
وعلى العك�س ،فقد ثبت يف ال�سنوات الأخرية �أن تبني هيكلة على امل�ستوى الإقليمي ،لتكون بديلة
للهياكل الوطنية امل�ستقلة �أمر غري كاف ،ولذلك يتم االحتفاظ بالتح�سينات املطلوبة عندما ت�صل
مقايي�س امل�ساعدة اخلارجية �إىل نهايتها ،وينبغي الأخذ بعني االعتبار �أن اال�ستمرارية ذات �أهمية حيوية
يف �إن�شاء البنى التحتية للجودة [.]13
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 -2البنية التحتية للجودة :عر�ض خمت�صر و�سياق العمل:
يتطلب نظام الإنتاج ال�صناعي القائم على الف�صل بني العمل والتبادل الدويل لل�سلع والب�ضائع توافقَ
املواد اخلام واملكونات وعمليات الت�صنيع مع موا�صفات جودة معينة وحمددة �سل ًفا.

�شكل رقم ()4
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�شكل رقم ()5

يحدد نظام املوا�صفات  -كما ورد يف املثال املبني �أعاله -اخلوا�ص التي تتمثل يف الأبعاد ون�سبة
التفاوت امل�سموح بها يف ت�صميم املكتب و�أدراجه ،كما يجب اتباع قواعد الأمان وقوانني حماية العامل
�أثناء ت�صنيع املكاتب ،قد تكون هناك قوانني تفر�ض ا�ستخدام �أنواع معينة من املواد اخلام ،على �سبيل
املثال� ..إذا كانت املكاتب من اخل�شب ،في�صبح ا�ستخدام الأ�شجار املهددة باالنقرا�ض حمظو ًرا،
وي�ضمن نظام القيا�س دقة املقايي�س ،بحيث تتوافق جميع الأجزاء مع بع�ضها البع�ض على النحو املطلوب،
عالوة على �أنه ميكننا من خالل االختبارات حتليل واكت�شاف اخلوا�ص و�سائر اخل�صائ�ص الأخرى مثل
جودة املواد اخلام وجودة املنتج النهائي ،وت�شتمل �إدارة اجلودة عن�صريني �أ�سا�سيني؛ العن�صر الأول هو
(التوثيق) ،وي�شري هذا امل�صطلح �إىل توافق موا�صفات املنتج مع املوا�صفات املطبقة لهذه املنتجات،
ويف هذه احلالة تكون مكونات املكتب واملكاتب ذاتها؛ والعن�صر الثاين هو (االعتماد) وهو الإقرار ر�سم ًّيا
بالكفاءة الفنية جلهات �إ�صدار �شهادات التوثيق ،ومعامل االختبارات� ،أو معامل املعايرة ،وبهذا ال�شكل
ت�شعر جميع الأطراف امل�شرتكة يف ت�صنيع املكاتب بتوفر الثقة والقدرة على االعتماد على �شركائها.
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�شكل رقم ()6

تعد خدمات اجلودة التي ميكن االعتماد عليها مطل ًبا �ضرور ًّيا لتنويع الإنتاج وخلق قيمة م�ضافة ب�صورة
دائمة� ،إىل جانب ت�أكيد التناف�سية وحقوق ال�شركات ،وينطبق هذا ب�صورة خا�صة على ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة التي يتعني عليها االعتماد على اخلدمات التي توفرها البنية التحتية الوطنية للجودة.
�إن ال�شكل امل�ؤ�س�سي الذي �ستكون عليه البنية التحتية للجودة وجمموعة اخلدمات التي يتم توفريها
من خالل العنا�صر الفردية يجب �أن ت�ضع يف االعتبار احتياجات وموارد وحمدودية �إمكانيات الدولة [.]13
تعمل القواعد والإر�شادات على الت�أكد من:
•�ضمان توفري منتجات �آمنة تكون �صحية و�صديقة للبيئة.
•�ضمان جودة �أف�ضل ميكن التعويل عليها.
•�ضمان وجود توافق جتاري �أف�ضل بني املنتجات.
•�ضمان وجود تناغم �أكرب يف تقدمي اخلدمات.
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•�ضمان ت�سهيل احل�صول على الب�ضائع واخلدمات مع تعددها وتنوعها.
•�ضمان توفري معلومات �أف�ضل عن املنتج.
•�ضمان توفري منتجات ذات تكلفة �أقل ،وتناف�سية �أكرب ،وب�أ�سعار �أقل للم�ستهلك [.]17
هناك حاجة للبنية التحتية الوطنية للجودة للحفاظ على ال�سالمة وحلماية ال�صحة واحلفاظ على
البيئة ،ويجب �أن تتوافق املنتجات واخلدمات عند ا�ستريادها مع االحتياجات املحلية التي ميكن التحقق
منها ،وتتحقق العدالة يف املعامالت التجارية نتيجة العمل يف ظل ظروف متماثلة ملنح امل�صدرين الثقة
يف كونهم متوافقني مع احتياجات ال�سوق املق�صود واملوا�صفات الأ�سا�سية االختيارية الأخرى مثل-:
•�أنظمة �إدارة اجلودة ()ISO 9000
•�أنظمة الإدارة البيئية ()ISO 14000
•�أنظمة �سالمة الأغذية ()ISO 22000
•نظام حتليل املخاطر وحتديد نقاط التحكم احلرجة ()HACCP
•املمار�سات الت�صنيعية اجليدة [.]3
نظاما عقاب ًّيا بل ت�سعى لدعم الكفاءة الفنية والتوافق مع
البنية التحتية الوطنية للجودة لي�ست ً
علم املقايي�س واملوا�صفات واالختبار و�إدارة اجلودة بعن�صريها،
املتطلبات العاملية ،وي�شمل هذا
النظام َ
ُ
وهما التوثيق واالعتماد ،و ُيعرف على نطاق وا�سع بنظام ( ،)MSTQوهناك اخت�صار مب�سط له وهو
نظاما رئي�س ًّيا اختيار ًّيا ،جتعل الكفاءة الفنية من هذا النظام
(� ،)QIأي «البنية التحتية للجودة» التي متثل ً
نظاما يعتمد عليه يف �شتى �أنواع التطبيقات وبدال من �إعداد �أنظمة متماثلة ومكلفة ميكن لل�صناعات
ً
وامل�ستهلك والقطاع العام والهيئات التنظيمية الإفادة من هذا النظام يف �أغرا�ض تتعلق باجلودة وحماية
امل�ستهلك عند تطبيق هذا النظام على �أكمل وجه مع اعرتاف احلكومات به �سيقلل ا�ستهالك املوارد يف
كل وزارة �إىل احلد الأدنى ،ويقوم بتوفري جميع �أنواع اخلدمات واملنتجات.
على الرغم من اختالف املتطلبات يف �أجزاء ال�سيارة� ،أو املنتجات الزراعية� ،أو الرعاية ال�صحية،
ف�إنه ميكن تطبيق نظام البنية التحتية للجودة ب�شكل عام يف جميع هذه القطاعات ،ومبجرد تطبيقه
واالعرتاف به عامل ًّيا ي�صبح من ال�سهل تو�سيع نطاقه لي�شمل جميع املنتجات واخلدمات الأخرى �أو تعديله
وف ًقا ملتطلبات جديدة.
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مت �إعداد هذا النظام ليكون اختيار ًّيا يف الأ�سا�س ،ويتبع املتطلبات الفنية التي يتعني اال�ستعانة بها من
قبل الهيئات التنظيمية ،ليتم تطبيقه �إجبار ًيا ،وبذلك يت�سنى جتنب االزدواجية.
تت�صف املقايي�س الفنية والقيا�س القانوين بطبيعة �إلزامية بن�ص تعريفهم ،ومع ذلك يجب �أن ت�شري
الأجزاء الإلزامية �إىل مثيالتها االختيارية ،وا�ستخدام بنيتها التحتية الفنية املوجودة بالفعل.

�شكل رقم ()7

حتتاج البنية التحتية للجودة ذات النظام اجليد واملتنا�سق بجميع عنا�صرها املتعددة اجلوانب
�إىل دعم وقبول قويني من جميع القطاعات امل�ستفيدة؛ لكي تتطور على الوجه الأمثل ،ولكي تفي بجميع
التوقعات املرجوة منها من خالل �أنظمة �ضمان اجلودة يف كافة املجاالت وثيقة ال�صلة ،مثل :خمتلف
املجاالت ال�صناعية وال�صحية والبيئية ومعاجلة الأغذية والأمور املتعلقة بال�سالمة �إىل �آخره ،و�إال �سيكون
هناك ما يحول دون تطوير عنا�صر البنية التحتية للجودة وت�صبح جمرد حلول منعزلة ي�ستخدمها قطاع
بعينه ،وتهتم الوزارات �أو قطاعات ال�صناعة القوية ب�إر�ساء دعائم عنا�صر البنية التحتية للجودة مثل
معامل االختبارات �أو املعايرة خلدمة عمالئهم ،دون االلتفات �إىل حقيقة �أنهم بذلك يكر�سون م�صادر
وطاقات هائلة لإن�شاء �أنظمة متماثلة ،لتقوم بخدمة الأهداف نف�سها ،مع الأخذ يف االعتبار �أن نظام البنية
التحتية للجودة بجميع عنا�صره يحتاج موارد مالية وب�شرية هائلة ،ووف ًقا للخربات ال�سابقة يف هذا املجال
�سي�ستغرق هذا النظام من خم�س �إىل ع�شر �سنوات حتى يتم قبوله من خالل االتفاقيات الدولية ،ويجب �أن
ترتكز اجلهود للعمل على تطبيق نظام موحد للبنية التحتية الوطنية للجودة.
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البنية التحتية الوطنية للجودة:
حتتاج �أنظمة اجلودة يف امل�ؤ�س�سات ومعامل االختبار واملعايرة �إىل بنية حتتية وطنية قادرة على حتقيق
ما يلي:
•�ضمان �سهولة تتبع معامل املعايرة (مثل :توفر معهد وطني للمقايي�س).
•�ضمان وجود اعتماد دويل معرتف به (على �سبيل املثال من خالل هيئة االعتماد الوطنية).
• التوافق مع املتطلبات الدولية (مثل موا�صفات الآيزو).
•تتبع موا�صفات القيا�سات الوطنية.
•اال�شرتاك يف مقارنات بينية على امل�ستوى الدويل.
•االعرتاف املتبادل بني الدول.
 1-2عنا�صر البنية التحتية للجودة:
�سنقدم و�صفا تف�صيل ًّيا جلميع عنا�صر البنية التحتية للجودة يف الأبواب القادمة ،بحيث يت�ضح �أن
جميع هذه العنا�صر وثيقة ال�صلة ببع�ضها البع�ض وال ميكن تطبيق �أحدها ب�شكل ميكن التعويل عليه دون
تطبيق �سائر العنا�صر الأخرى ب�صورة متكاملة وباعرتاف دويل.
تو ِّفر املوا�صفات املوحدة �إطا َر عمل ذا مرجعية �أو لغة فنية م�شرتكة بني املوردين وعمالئهم ،وهذا
ي�سهل التجارة ونقل التكنولوجيا (.)21
ومن هذا املنطلق ميكن توظيف املوا�صفات املوحدة ،على �سبيل املثال ،لو�صف احلالة التقنية والإ�شارة
�إىل �أن التطورات التقنية ت�سري يف االجتاه ال�صحيح يف املرحلة الأولية وحتديد املوا�صفات التي يجب
توافرها يف املنتج والطريقة املثلى للقيام بذلك ،والعمل على ت�سهيل التبادل الداخلي للعنا�صر الفنية،
وحتديد املوا�صفات الفنية الختبار املنتج ،وهذا مينح امل�شاركني يف ال�سوق قاعدة موحدة لتقييم جودة
املنتج وت�صنيف الب�ضائع وف ًقا لذلك ،كما تعمل املوا�صفات املوحدة على االنت�شار ال�سريع للمعلومات
التقنية وبهذا جنعل ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة �أكرث قدرة على التناف�س واالبتكار [.]13
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أ�سا�سا لكليهما ،القاب�س واملقب�س املطابقان
املوا�صفات املوحدة ال تعوق االبتكار �أو التناف�سية بل تعد � ً
للموا�صفات ال مينعان �أحدًا من �إنتاج �أجهزة جديدة وجيدة ومبتكرة ،بل �أدى ذلك �إىل �أنه �أ�صبح ب�إمكان
�أي فرد يف نف�س الدولة �أو عدة دول �شراء �أي جهاز يعمل بالكهرباء وهو على يقني ب�أنه ي�ستطيع توفري طاقة
كهربائية له [.]11
هل �س�ألت نف�سك من قبل ملاذا ميكنك ا�ستخدام بطاقتك البنكية يف كل مكان يف العامل تقري ًبا؟
هذا املث ـ ــال وغريه من الأمثلة الأخرى التي تدل على توفري و�سـ ــائل الراحة للم�ستهلكني يف احلياة
اليومية ما هي �إال نتاج املوا�صفات الدولية املوحدة التي حددتها املنظمة الدولية للموا�صفات ()ISO
و�شركا�ؤها [.]17
تُعد املوا�صفات جزءا �أ�سا�س ًّيا من النظام االقت�صادي والت�شريعي؛ لأنها من بني اللوائح الفنية
رئي�سا يف العديد من املجاالت الهامة ،مثل حماية البيئة وال�صحة
الإلزامية ،وبالتايل ت�شكل عن�ص ًرا ً
وال�سالمة يف العمل.
املهام الأ�سا�سية ملنظمة املوا�صفات هي دعم عمليات املعايرة والعمل على زيادة التن�سيق والتناغم
(مع موا�صفات العمل احلالية على �سبيل املثال) ،ويقوم القطاع اخلا�ص ب�إدارة هذه الأنظمة يف الغالب
ب�صورة �صحيحة وبذلك ن�ضمن م�شاركة قوية لل�صناعة واملجموعات املعنية الأخرى ،كما ميكن � ً
أي�ضا �أن
ت�صبح منظمات املوا�صفات معاهد عامة [.]13
تعتمد زيادة عوملة التجارة وظهور �صناعات معرفية جديدة ب�شكل كبري على دقة املقايي�س لدعم
تطورها [.]19
القيا�سات لي�ست ظاهرة طبيعية ،بل يجب �أن يتم حتديدها وو�صفها والتعريف بها ،وهذا لي�س بال�شيء
اجلديد كما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم ( ،)8فهذه هي مهام املعهد الوطني للمقايي�س يف هذه الآونة ،ويتم
ن�شر القيا�سات بني امل�ستخدمني اختيار ًّيا عرب �شبكة معامل املعايرة التي ح�صلت على �شهادة االعتماد
كدليل على كفاءتها ،ويف جمال علم القيا�س القانوين تتوىل هذه املهمة � ً
أي�ضا خدمة التحقق من �صحة
البيانات التي تقوم بفح�ص �أجهزة القيا�س اخلا�ضعة للرقابة القانونية ،لبيان مدى مطابقتها للموا�صفات
وتوقيع اجلزاء على املخالفني [.]13
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�شكل رقم ()8

�شيوعا يف تقييم مطابقة املنتج للموا�صفات ،وهو � ً
أي�ضا ي�شتمل على
قد يكون االختبار هو �أكرث الطرق ً
�أن�شطة �أخرى ،مثل :القيا�س واملعايرة ،حيث يوفر االختبار القواعد الرئي�سية ل�سائر الطرق الأخرى ،فعلى
�سبيل املثال ف�إن االختبار هو التقنية الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف توثيق املنتج [.]16
ت�صبح �إجراءات احلماية واملعايرة بال معنى يف حالة عدم خ�ضوع املنتج لالختبار ل�ضمان مطابقته
للموا�صفات حيث تتنوع االختبارات بتنوع املجاالت التي يجب �أن تخ�ضع فيها للرقابة ،وميكن �أن ترتاوح
من فح�ص ب�سيط بالعني املجردة �إىل اختبارات معملية خا�صة ،و�إذا مت اجتياز االختبار يمُ نح املنتج
اخلتم اخلا�ص بالفح�ص مثلما يحدث عند منح ال�سيارات عالمة اجتياز االختبار �أو عالمة مميزة
لأجهزة القيا�س [.]13
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مت حت ـ ـ ـ ــديد املوا�صفات العـ ـ ـ ـ ــامة للمعامل �أو امل�ؤ�س ـ ـ ــ�سات الأخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى التي ميكن اعتبـ ـ ــارها
م�ؤهلة لإجـ ــراء االختب ـ ــارات واملعـ ــايرة و�أخذ عين ــات يف الوثيق ـ ـ ــة امل�شرتكة ملنظمة املوا�صفات
الدولية(.]16[ )ISO/IEC 17025
�أهداف �إدارة اجلودة تتمثل يف منع حدوث الأخطاء ،و�ضمان حت�سني جودة املنتج وعمليات الإنتاج.
يتم �إ�صدار �شهادة تثبت �أن نظام �إدارة اجلودة ي�سري يف االجتاه ال�صحيح من خالل �إجراءات التوثيق،
ولقد تزايد الطلب على تقدمي هذه ال�شهادة قبل توقيع العقود؛ حيث ي�ؤخذ معيار ( )ISO 9001ك�أ�سا�س؛
لأنه �أكرث املوا�صفات الدولية
ا�ستخداما على ال�صعيد الدويل كنظام لإدارة اجلودة [.]13
ً
جناحا يف الأ�سواق املحلية مناف�سة
عندما يقرر القائمون على �أحد امل�شروعات التجارية التي حققت ً
م�شروعات �أخرى عن طريق ت�صدير منتجاتهم �إىل الأ�سواق اخلارجية تواجههم م�شكلة وهي �أن منتجهم
غري معروف يف تلك الأ�سواق ،ويتعني عليه ك�سب ثقة العمالء امل�ستقبليني ،و�إثبات �أن ب�إمكانه �أن يفي
باحتياجاتهم ،وللقيام بذلك يتعني عليهم دعم منتجاتهم بنظام دويل لإدارة اجلودة ُمعرتف به وهو معيار
( ،)ISO 9001وتقوم هيئ ـ ـ ــة م�س ـ ـ ــتقلة متخ�ص�صة بتقييم نظام امل�ش ـ ــروع ،وتقوم ب�إ�صدار �شهادة
( )ISO 9001لك�سب ثقة العمالء امل�ستقبليني ،وليثبت امل�شروع نف�سه كم�ؤ�س�سة يعتمد عليها وميكن
الوثوق بها [.]20
�إحدى ال�صعوبات الرئي�سية التي تواجه امل�صدرين هي االختبارات املتعددة ذات الكلفة املرتفعة
و�شهادة توثيق املنتج ،حيث �إن �إجراءات تقييم املطابقة التي تت�سم بالتمييز وعدم ال�شفافية قد تكون
�أدوات فعالة حلماية الإنتاج الوطني ،وقد متثل عراقيل فنية �أمام التجارة يف نف�س الوقت.
�إن وجود ممار�سات تقييم ومطابقة للموا�صفات فعالة وموثوق بها وتت�سم بال�شفافية هو مفتاح ت�سهيل
جتارة الب�ضائع واخلدمات مع �ضمان حماية وطنية منظمة ومتوازنة ومناف�سة �صناعية عادلة [.]7
يعتمد تقييم مطابقة املنتجات على اختبار منظم لفح�ص ما �إذا كان املنتج �أو عملية الإنتاج مطابقة
ملوا�صفات معينة وف ًقا ملا هو حمدد يف املوا�صفات املوحدة �أو امل�ستندات املعيارية ،هناك � ً
أي�ضا
موا�صفات حتدد املتطلبات ال�ضرورية لهيئات تقييم مطابقة املنتجات ،و�إذا قام طرف ثالث م�ستقل
ب�إجراء االختبار يتم �إ�صدار �شهادة مطابقة املنتجات ،وتختلف هذه ال�شهادة عن �شهادة مطابقة املنتج
التي يحررها امل�صنع �أو امل�ستهلك كجزء من اتفاقية التوريد ،ويف الغالب يتعني تقدمي �شهادة مطابقة
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املنتجات قبل �إبرام العقد �أو قبل طرح املنتج بالأ�سواق ،وعلى �سبيل املثال ف�إن املنتجات التي حتمل
عالمة ( )CEت�شري �إىل �أن هذا املنتج مطابق ملوا�صفات االحتاد الأوروبي للمنتجات التي حتمل تلك
العالمة [.]13
تقييم الطرف الأول :هذا م�صطلح فني ي�ستخدم عندما تقوم م�ؤ�س�سة التوريد نف�سها بتقييم مطابقة
املنتج للموا�صفات �أو املتطلبات �أو اللوائح الفنية ،وبعبارة �أخرى يعترب هذا تقييما ذاتيا ،و ُيعرف ب�إقرار
املورد مبطابقة املنتج للموا�صفات.
تقييم الطرف الثاين :ي�شري هذا امل�صطلح �إىل قيام عميل م�ؤ�س�سة التوريد بتقييم مطابقة املنتج
للموا�صفات ،فعلى �سبيل املثال يقوم املورد بدعوة العميل امل�ستقبلي الختبار مطابقة املنتج للموا�صفات.
تقييم الطرف الثالث :يف هذه احلالة تقوم هيئة م�ستقلة بعيدً ا عن املورد والعميل بتقييم املنتج
ومطابقته للموا�صفات [.]16
من الأمثلة على عالمات التوثيق عالمة ( )GSوهى عالمة �أملانية تخ�ص ال�سالمة ،عالمة ()VDE
التي تخ�ص الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية والكابالت ،ويتم �إ�صدار هذه ال�شهادة عند �إمتام �إجراءات
التوثيق بنجاح ،وت�شري � ً
أي�ضا �إىل �أن عمليات الت�صنيع و�سالمة املنتجات يتم فح�صها ب�صورة دورية [.]13
ت�شجع اتفاقية العوائق التقنية �أمام التجارة على االعرتاف بنتائج تقييم مطابقة املنتج للموا�صفات
ال�صادرة من اجلهات الأخرى كو�سيلة للحد من العقبات �أمام التجارة ،وت�ؤكد �أن الثقة يف نتائج تقييم
مطابقة املنتج ال بد �أن تعتمد على ا�ستمرارية اعتماد جهات تقييم املطابقة كمطلب �أ�سا�سي لالعرتاف
بالتقييم [.]7
�شخ�صا ما
�إن االعتماد هو �إجراء تقوم مبوجبه ال�سلطة املخت�صة باالعرتاف ر�سميا ب�أن هيئ ًة �أو
ً
م�ؤهل للقيام مبهام معينة [ ،]21ويعد ذلك مبثابة ت�أكيد ر�سمي قائم على موا�صفات دولية عن طريق
طرف ثالث م�ستقل يقر ب�أن جهة ما م�ؤهلة للقيام مبهام بعينها ،واالعتماد هو و�سيلة لبناء الثقة يف العمل
ونتائج االختبارات ومعامل املعايرة ومرافق الفح�ص والتوثيق (جهات اختبار مطابقة املنتجات) ،ويمُ نح
االعتماد لفرتة زمنية حمددة ،وي�شتمل على موا�صفات رقابية ت�سهل االعرتاف املتبادل ب�شهادات مطابقة
املنتج للموا�صفات كما يعمل على ت�شجيع التجارة الدولية [.]13
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يعمل االعتماد على تقليل خماطر امل�شروعات التجارية عن طريق ت�أكيد �أن الهيئات املعتمدة م�ؤهلة
َ
ا�ستقالل
للقيام بالعمل املنوط بها ،واالعتماد املمنوح من قبل �أع�ضاء املنتدى الدويل ي�ضمن للم�ستهلكني
وكفاء َة اجلهات احلا�صلة على االعتماد ،كما ي�ضمن قيام اجلهة بتقدمي خدماتها بكفاءة عالية يف �أ�سرع
وقت وب�أقل تكلفة [.]1
يتم ت�شييد هيئات االعتماد يف الكثري من دول العامل من قبل احلكومات �أو بت�شجيع منها وذلك بهدف
رئي�س وهو �ضمان خ�ضوع جهات التوثيق يف الدولة لرقابة اجلهات املخت�صة ،كما يقلل االعتماد من
املخاطر التي قد تتعر�ض لها احلكومة �أو امل�شاريع التجارية �أو العمالء عن طريق رقابة دورية بحيث
ت�ضمن كفاءة وا�ستقالل جهات التوثيق[.]1
ي�صبح م�ستخدمو �شهادات التوثيق/الت�سجيل يف م�أمن من اخلدمات ال�سيئة ،فهم ي�شعرون بالر�ضا؛
لأن مرفق التوثيق الذي قاموا باال�ستعانة بخدماته مت اعتماده من قبل �أحد �أع�ضاء املنتدى الدويل
لالعتماد ،وتقوم هيئات االعتماد بزيارة جهات التوثيق ب�صورة منتظمة ،وت َف ُّقد القائمني على العمل بها،
وهم يقومون بعمليات الفح�ص والتدقيق ل�ضمان كفاءة اجلهة والقائمني على العمل بها ،تُلزم هيئات
االعتماد اجلهات املانحة ل�شهادات االعتماد بعدم وجود تعار�ض يف امل�صالح �أو الوقوع حتت �ضغوط
لال�ستفادة مما قد يعود عليها من قرار �إ�صدار ال�شهادة [.]1
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 2-2العالقات البينية بني عنا�صر البنية التحتية للجودة:
وا�ضحا �أن جميع عنا�صر البنية التحتية للجودة وثيقة ال�صلة ببع�ضها.
يجب �أن يكون
ً
•يف ظل ا�ستخدام الأبعاد ون�سب التفاوت امل�سموح بها ال ميكن حتديد املعيار دون اللجوء �إىل مرجعية
مقايي�س موثوق بها.
•يجب �أن يتم توحيد املوا�صفات دول ًّيا؛ لتجنب ازدواجية الأنظمة املكلفة.
•يجب �أن يخ�ضع املنتج لالختبار؛ لتحديد مدى مطابقته للموا�صفات املحددة واللوائح الفنية.
•يتطلب التوافق الدويل �أن تتم �إجراءات االختبار وف ًقا ملوا�صفات موحدة واعتمادها على مقايي�س
موثوق بها.
•يجب �أن تقوم عملية االعتماد على املوا�صفات الدولية ،وهو الإجراء الذي ت�صبح مبقت�ضاه عملية
االعتماد برمتها جديرة بالثقة ،مما ي�سمح بوجود جتارة دولية وتناف�سية.
 3-2التكامل العاملي:
يعد التعاون الدويل �أداة فعالة يف التغلب على حواجز التجارة الفنية ،ولقد �أدت الزيادة يف التجارة
الدولية للمنتجات ال�صناعية يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر �إىل �إن�شاء اتفاقية املرت عام  ،1875حيث
كان الغر�ض منها تقدمي نظام دويل للمعايرة ،ووحدات القيا�س والعمل على تطويره ،ويرتكز عمل تلك
االتفاقية حال ًّيا على �ضمان قيام معاهد القيا�س الوطنية بعملها يف القيا�س واملعايرة ب�شكل �صحيح ،وذلك
عن طريق بناء ج�سور للثقة من خالل توحيد القيا�سات ،وهذا ي�ضمن وجود قيا�سات دولية موحدة ،وي�سهل
االعرتاف املتبادل باملقايي�س واملعايرة.
ي�شري العدد الكبري للمعاهد الوطنية العامة �إىل احلاجة �إىل تعاون �إقليمي وثيق ،ت�ستطيع هيئات
املقايي�س االعتماد عليه ،وتعمل منظمات املقايي�س الإقليمية على �ضمان دقة القيا�سات داخل الإقليم
والعمل على ت�شجيع ا�ستخدام املقايي�س الوطنية والإقليمية والقدرات املعيارية [.]13
توجد العديد من منظمات املقايي�س الإقليمية ،مثل� :أنظمة القيا�س داخل بلدان �أمريكا (،)SIM
واالحتاد الأوروبي للمقايي�س واملعايرة ( ،)EUROMETواحتاد مقايي�س ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
( ،)MENAMETواحتاد جنوب �إفريقيا لتطوير املجتمعات ومتابعة القيا�سات ( ،)SADCMETواحتاد
معاهد القيا�س الوطني اليورو�-آ�سيوي ( ،)COOMETوبرنامج املقايي�س الآ�سيوبا�سيفيكي (.)APMP
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يف �أواخر الأربعينيات دعت احلاجة �إىل االتفاق على موا�صفات دولية موحدة ،مما �أدى �إىل �إن�شاء هيئة
التقنيات الكهربائية ( ،)IECواملنظمة الدولية للموا�صفات ( ،)ISOوعلى الرغم من �أن ( )%70من
�أع�ضاء املنظمة الدولية للموا�صفات من الدول النامية �إال �أن اجلهود املبذولة من قبل ه�ؤالء الأع�ضاء ما
زالت �ضئيلة �إىل حد ما [.]13
ت�شمل املنظمات الإقليمية لالعتماد احتاد االعتماد الأوروبي ( ،)EAواحتاد االعتماد يف الدول
الأمريكية ( ،)LAACواحتاد االعتماد البا�سيفيكي ( ،)PACواحتاد اعتماد جنوب �إفريقيا لتنمية
املجتمعات (.]1[ )SADCA
وقد �شجعت هيئات اعتماد املنظمات الدولية -مثل املنتدى الدويل لالعتماد ( ،)IAFوالهيئة
التعاونية الدولية العتماد املختربات ( -)ILACعلى �إن�شاء منظمات �إقليمية وثيقة ال�صلة ببع�ضها
البع�ض ،كما عملت على بناء الثقة يف كفاءة �أع�ضائها وذلك لت�سهيل االعرتاف الدويل ب�شهادات االعتماد.
وعلى ال�صعيد الأوروبي ،ت�شجع املنظمة الأوروبية للجودة تطوير �أنظمة �إدارة اجلودة كما تعمل على
تطوير برامج تدريب متنا�سقة مع هيئات م�ؤهلة ومعرتف بها دول ًّيا يف جمال اجلودة والبيئة وال�صحة
وال�سالمة املهنية.
ومن خالل منظمة التجارة العاملية تقوم اللجان وثيقة ال�صلة بالبنية التحتية للجودة مثل جلنة العوائق
الفنية �أمام التجارة ( )TBTوجلنة التدابري ال�صحية وال�صحة النباتية ( )SPSبالدعوة لعقد منتدى
ملناق�شة �أ�سئلة تتعلق بالتعاون الفني يف هذا املجال كما دعت �إىل �إجراء حتليل لالحتياجات والعمل على
زيادة تبادل املعلومات واخلربات بني الدول الأع�ضاء من �أجل التغلب على العقبات الفنية التي تعوق
التجارة ،كما يدعو �أع�ضاء منظمة التجارة العاملية �إىل ت�شجيع �إن�شاء بنية حتتية منا�سبة يف الدول النامية
مل�ساعدتها على تنفيذ هذه االتفاقيات [.]13
�إن الهدف املرجو على املدى البعيد هو جتنب تعدد املوا�صفات والقوانني واالختبارات واالعتمادات،
وهناك ت�أكيد بالغ على مفهوم يطلق عليه «خدمات متعددة يف مكان واحد»؛ وذلك لتحقيق القبول العاملي.
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من �أجل حتقيق القبول العاملي ملفهوم «خدمات متعددة يف مكان واحد» ينبغي وجود:
•منتج واحد > الئحة فنية عاملية.
•منتج واحد > معيار عاملي موحد مكتوب.
•منتج واحد > اعتماد عاملي.
•منتج واحد > اختبارات �أو قيا�سات عاملية.
يحتاج هذا الهدف الطموح �إىل نظام مقبول عامل ًّيا ،وي�شتمل على جميع عنا�صر «خدمات متعددة
يف مكان واحد» ،وتقوم بتنفيذه منظمات دولية فنية م�ؤهلة ومعرتف بها ،و�إذا قام كل اقت�صاد بتطبيق
النظام نف�سه على ال�صعيد املحلي �سيكون من ال�سهل نيل القبول ،فالقاعدة ال�صحيحة للنجاح تتحقق
بوجود �أنظمة نزيهة ال تخ�ضع لأي �ضغوط خارجية ،وتقوم املنظمات الإقليمية �أو الدولية باالعرتاف بهذه
الأنظمة القائمة على الكفاءة التقنية التي يقوم بتقييمها النظراء بحيث ال ميكن التفاو�ض على النتائج
على ال�صعيد ال�سيا�سي [.]28
 4-2ت�أثري البنية التحتية للجودة على �سال�سل �أنظمة القيمة (الإنتاج �أو التوريد):
على الرغم من �سهولة تقدير تكلفة بناء وت�شغيل نظام البنية التحتية للجودة ب�صورة ن�سبية� ،إال �أنه
ي�صعب حتديد الفوائد التي �ستعود علينا من حتقيقها ،كما ت�ساعد البنية التحتية الوطنية على زيادة
التناف�سية يف عمليات الت�صنيع وتو�صيل اخلدمات الذي ي�ؤدي بدوره �إىل زيادة الإنتاجية ،كما ي�ساعد على
خلق فر�ص عمل وت�شجيع اال�ستثمار ،بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع الإفادة من املوارد الطبيعية على الوجه الأمثل
دون �إ�سراف ،وي�ساعد نظام البنية التحتية الوطنية للجودة على حت�سني �أحوال الرعاية ال�صحية ،وي�ضمن
توزي ًعا عادال للرثوة القومية [.]13
رمبا تكون هناك حاجة لتقييم طرف ثالث يف قطاعات بعينها وف ًقا للوائح احلكومية ،ويقوم العميل
بتحديدها �أو تقوم منظمة التوريد باختيار هذا النظام كو�سيلة للتمييز بني منتجاتها وخدماتها وبني
املنتجات واخلدمات الأخرى املوجودة بالأ�سواق [.]16
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 5-2البنية التحتية الوطنية للجودة ك�أداة يف يد الهيئات التنظيمية:
تعمل الهيئة التنظيمية على �ضمان تطبيق اللوائح الفنية مبوجب القانون وخا�صة يف املجاالت التي
تتعلق برفاهية ال�سكان ،مثل ال�صحة ،وال�سالمة ،والبيئة ،وتتواجد الهيئة التنظيمية يف الوزارات و�سائر
الهيئات الر�سمية الأخرى.
�سيكون من الع�سري للغاية لكافة الهيئات الر�سمية التي يرتبط عملها بهذه املجاالت توفري جميع
املوارد املطلوبة جلميع الهيئات الر�سمية ،وهذا لي�س �أم ًرا �ضرور ًّيا؛ فالنظام ال�سليم للبنية التحتية
الوطنية للجودة ميكنه الوفاء بجميع هذه املتطلبات املختلفة ،وبعيدً ا عن الناحية الفنية ،ي�ستطيع مرفق
املعايرة توفري معلومات معرتف بها على امل�ستوى الدويل فيما يتعلق باملوا�صفات املوجودة فعال ،وعالوة
على ذلك ميكن للهيئات التنظيمية ا�ستخدام املوا�صفات ك�أ�سا�س للوائح الفنية ،ويتعني عليهم تنفيذها
يف �أوطانهم ،وتخ�ص هذه املوا�صفات �صحة و�سالمة املنتجات الزراعية والأطعمة والأدوية والأجهزة
الطبية والتغليف واملل�صقات التعريفية باملنتج ومقايي�س ال�سالمة واملعدات وم�ستويات التلوث التي ميكن
التغا�ضي عنها وعمليات الإنتاج ال�صديقة للبيئة �إىل �آخره ،ويتم تكليف الوزارات غري املوائمة بتطبيق
هذه املوا�صفات ،مثل :وزارة الزراعة ،ووزارة ال�صحة ،ووزارة العمل ،ووزارة البيئة.
كما يجب �أن تخ�ضع املقايي�س �سواء كانت فيزيائية �أو كيميائية لرقابة املعهد الوطني للمقايي�س؛ حتى
ميكن الوثوق بكفاءتها من خالل عمليات حتقق ت�ضمن مطابقة املقايي�س ملوا�صفات القيا�س الدولية
جراما واحدً ا يف �إحدى
املعرتف بها� ،أي �أننا بب�ساطة ميكننا القول �أنه �إذا كان هناك �شيء يزن كيلو ً
جراما واحدً ا � ً
أي�ضا يف مدينة �أخرى يف ظل ظروف متماثلة ،ويتعني على جميع
املدن ف�سيكون وزنه كيلو ً
الهيئات الوطنية امل�س�ؤولة عن املقايي�س القانونية االعتماد على نظام القيا�س الوطني ل�ضمان عملية
الرقابة.
ت�ستطيع معامل االختبار املعتمدة �إجراء التحاليل يف جمال تخ�ص�صها بعيدً ا عن املنتجات املطلوب
حتليلها ،بحيث يكون الغر�ض الأ�سا�سي هو التحكم يف عملية الإنتاج واختبار �أو حتليل املنتج مع تطبيق
اللوائح الفنية �أو ما �شابه.
كما �أن نف�س اجلهات املعتمدة التي متنح �شهاد َة مطابقة املنتج لأغرا�ض جتارية ،تقوم مبنح �شهادة
مطابقة املنتج للوائح الفنية التي يفر�ضها القانون املحلي.
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يت�ضح من ذلك �أن ك ًّال من الإجراءات االختيارية والإجبارية ت�ستخدم ال�سبيل نف�سه ،و�إن اختلفت
وجهة كل منهما ،وعندما ي�صبح من املمكن االعتماد على نظام البنية التحتية الوطنية للجودة �سيكون
من املمكن حترير الهيئات التنظيمية من ت�ضاعف التكلفة التي تتعلق باملوارد الب�شرية وغري الب�شرية.
النتائج:
أ�سا�سا لها ،وتقوم
•يجب �أن تتخذ اللوائح الفنية من موا�صفات الآيزو والتو�صيات اخلا�صة بالأغذية � ً
هيئة املوا�صفات الوطنية بتطوير املوا�صفات الوطنية بدقة بالغة ،حيث تقوم الوزارات امل�س�ؤولة
ب�إ�صدار اللوائح الفنية ،والتوا�صل مع جلنة العوائق الفنية �أمام التجارة التابعة ملنظمة التجارة
العاملية ،وجلنة التدابري ال�صحية وال�صحة النباتية التابعة ملنظمة التجارة العاملية ،فيما يتعلق
باملوا�صفات ال�صحية وال�صحة النباتية.
•يجب �أن تخ�ضع املقايي�س الفيزيائية والكيميائية لرقابة املعهد الوطني للمقايي�س ،و(معامل املعايرة
الوطنية ذات املرجعية املعتمدة) ،حتت �إ�شراف املكتب الدويل للأوزان واملقايي�س.
•يجب �أن تجُ رى االختبارات والتحاليل يف معامل معتمدة.
•يجب �أن تكون الهيئات املانحة لل�شهادات هيئات معتمد ًة.
•ال بد �أن تتمتع هيئات االعتماد الوطنية باالعرتاف بها على امل�ستوى الدويل من املنظمة الدولية
العتماد املختربات ،واملنتدى الدويل لالعتماد ،فيما يخت�ص بكافة �أنواع االعتمادات املطلوبة.
•يجب على الهيئات التنظيمية ا�ستخدام البنية التحتية الوطنية للجودة (بعنا�صرها املعرتف بها
دول ًّيا).
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 -3العنا�صر الفنية اخلم�سة للبنية التحتية الوطنية للجودة:
من جمموعة العنا�صر اخلم�سة التي تقوم عليها البنية التحتية للجودة تت�صف ثالثة عنا�صر
(املوا�صفات واملقايي�س واالعتماد) ،ب�أنها فريدة من نوعها؛ حيث مت تنظيمها فعل ًّيا على امل�ستوى
الإقليمي والدويل ل�ضمان توافقها مع االقت�صاديات الأخرى ،من خالل اتفاقيات االعرتاف املتبادل
( )MRAsالتي تقوم على �أ�سا�س تقييم النظراء على امل�ستوى الدويل ،بحيث يكون كل اقت�صاد م�س�ؤوال
عن تنمية امل�ؤ�س�سات والكيانات االقت�صادية الوطنية ،وتطوير �أ�ساليب عر�ض اخلدمات التي تقدمها،
وذلك طب ًقا للتعليمات والتوجيهات الدولية� ،أما العن�صران الآخران( :االختبار والتوثيق) فيجب �أن يكونا
متاحني مل�ستخدمي البنية التحتية الوطنية للجودة ،وهما مت�صالن بنظام اجلودة ،من خالل ا�ستخدام
املعايري التي تفر�ضها الهيئة الوطنية للموا�صفات ،ولهم نتائج قيا�س م�سل�سلة للمعهد الوطني للقيا�س,
و�أن تكون كفاءتهما التقنية معتمدة من هيئة االعتماد الوطنية.
وتعر�ض الأق�سام التالية مهام كل عن�صر من هذه العنا�صر ،واخلدمات التي ميكن �أن يقدمها
للم�ستخدمني (�سل�سلة القيمة الإنتاجية) ،وكيف ميكن �أن تن�سجم مع اخلطة الدولية احلالية ،وميثل ك َّل
عن�صر ر�س ٌم بيا ٌّ
ين واحد �أو جمموعة من الر�سوم البيانية ،بحيث تكون �سل�سلة القيمة �أو ال�سل�سلة الإنتاجية
ٍ
داخل جميع الر�سومات البيانية مو�ضحة على العمود جهة اليمني ،مع ت�أكيد �أن هذا النظام ينا�سب جميع
املنتجات والعمليات ،بينما تو�ضح التفا�صيل املبينة على العمود جهة الي�سار النظام الإقليمي �أو الدويل
الأ�سا�سي الذي يحكم كل حالة� ،أما عن الكتلة التي تتو�سط الر�سم فهي متثل العنا�صر الوطنية ،وت�شري
الأ�سهم �إىل �أثر العنا�صر الوطنية يف الربط بني �سال�سل القيمة الوطنية واالعرتاف الدويل ،و�أخ ًريا ت�شري
الأ�سهم املو�ضحة باللون الأ�سود �إىل الإجراءات والأعمال الإلزامية.
 1-3توحيد املوا�صفات:
يجب الأخذ يف االعتبار �أن وظيفة املوا�صفات الأ�سا�سية هي تقدمي الت�سهيالت ،ولي�س فر�ض املعوقات،
لكي يتم االعرتاف بعمل هيئة املوا�صفات كمهمة وطنية ،ولتفادي �أي التبا�س ب�سبب الن�شاطات التناف�سية
املحلية �أو بني عمل الوزارات يجب �إ�صدار قانون للموا�صفات الوطنية ،ويكون ً
منوطا به حتديد طريقة
�إن�شاء معهد وطني للموا�صفات ،وبيان مهامه ،وحتديد كافة املعايري التي يجب االلتزام بها على امل�ستوى
الوطني ،كما ميكن اعتبار املعهد الوطني للموا�صفات كيا ًنا �أو م�ؤ�س�سة عامة �أو خا�صة طاملا �أنه م�ؤ�س�سة
قانونية ومعرتف به ر�سم ًّيا من اجلهات احلكومية� ،أما على امل�ستوى الدويل ،ف�إن املعهد الوطني
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للموا�صفات ميثل الدولة التابع لها داخل املنظمات الدولية ،ومنها –على �سبيل املثال -املنظمة الدولية
للمعايري ( ،)ISOوهيئة الد�ستور الغذائي (� ،)Codex Alimentariusأو املنظمات الإقليمية للمعايري
التي ت�ضم جلنة املعايري يف البلدان الأمريكية ( )COPANTيف الن�صف الغربي من العامل [.]28
 1-1-3املوا�صفات (البيئة التطوعية):
�إن الأن�شطة والأعمال اخلا�صة بالبنية التحتية للجودة ( )QIالتي يفرت�ض تطبيقها على نطاق وا�سع،
مبا متثله من نظم �إدارة اجلودة و�أف�ضل املمار�سات والتطبيقات العملية وال�شهادات واالعتمادات ،تعتمد
على �إجماع �آراء كافة الأطراف امل�شاركة على الثوابت واملعايري املتفق عليها والتزاماتها املحتملة ،وذلك
مبا ي�ضمن �أن جميع مكونات و�أجزاء املنتج – بغ�ض النظر عن م�صدره– تتنا�سب مع بع�ضها البع�ض،
و�أنها -جميعا -على نف�س امل�ستوى من اجلودة والدقة ،وميكن تطبيق ذلك � ً
أي�ضا على الإجراءات املتبعة
لت�صنيع منتجات معينة ،وكذلك عند و�ضع املعايري العملية القيا�سية وما �إىل ذلك [.]28
املوا�صفة:
املوا�صفة هي الوثيقة املعتمدة من هيئة معرتف بها ،وتو�ضح القواعد والإر�شادات واملعايري اخلا�صة
باملنتجات �أو العمليات ذات ال�صلة و�أ�ساليب الإنتاج ،وال يعد التوافق معه �أم ًرا �إلزام ًّيا[.]31
وتربز احلاجة للمعايري واملوا�صفات الفنية والتوجيهات الإر�شادية بهدف جعل مقارنة القيا�سات
ومعايري اجلودة تتمتع با�ستقاللية تامة عن املنظمة التي تنفذها ،وعلى الرغم من �أن العنا�صر ال�سابقة
أ�سا�سا �إلزام ًّيا يتكون من ثالثة عنا�صر ،هي :القيا�سات ،واالختبارات،
ت�شكل اتفا ًقا تطوع ًّيا �إال �أنها ت�شكل � ً
واجلودة ،ويتحتم التن�سيق بينها لتحقيق �أهداف م�شرتكة؛ �إذ بالإ�ضافة �إىل املقا�صد ال�سيا�سية ف�إن
تطبيق هذه العنا�صر يتطلب وجود م�ؤ�س�سة تابعة �إما للقطاع اخلا�ص �أو القطاع العام (املعهد الوطني
للموا�صفات �أو ما كان يعرف �ساب ًقا با�سم املكتب الوطني للموا�صفات) التي تكون جمهزة مبجموعة
العاملني واملوارد الالزمة للتوافق مع املهام املحددة ،ب�شكل متطابق على امل�ستوى العاملي ،وت�شمل:
حتديد الأولويات ح�سب الأهمية وجتميع املجموعات التي لها اهتمامات م�شرتكة (ت�شكيل و�إدارة جلان
املوا�صفات) ،تبني امل�سودات التف�صيلية (املوافقة) ،وتطبيقها باعتبارها موا�صفات وطنية (مكتب
املعلومات ومكتبة املعايري ومكتب الإ�صدارات).
وعلى اعتبار �أن الإجراءات الالزمة لتطبيق كل �أنواع املوا�صفات التي يجب �أن تتم وف ًقا للتوجيهات
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الدولية املوحدة ،ف�إن وجود معهد وطني واحد فقط للموا�صفات لكل دولة يعد �أم ًرا �ضرور ًّيا ومقبوال من
الناحية االقت�صادية؛ لتجنب ازدواجية املجهودات املبذولة يف هذا ال�صدد ،وميكن الو�صول �إىل الكفاءة
الفنية من خالل جلان املوا�صفات املختلفة التي ت�ضم جمموعة من اخلرباء من خمتلف املجاالت التي
ت�ضم -على �سبيل املثال -املوا�صفات ال�صناعية وموا�صفات الأغذية واملوا�صفات واملعايري ال�صحية،
وكذلك املعايري البيئية القيا�سية ،وت�ضمن هذه الهيكلة تطوير كافة املوا�صفات الوطنية وف ًقا لإجراءات
موحدة ،على �أن يتم ذلك على يد خرباء متخ�ص�صني ،وكذلك يتم ت�سجيلها يف قاعدة البيانات الوطنية،
كما ميكن لأي م�ستخدم على النطاق الوطني �أو الدويل االطالع على �أحدث و�أ�شمل املعلومات يف مكان
واحد [.]28
كما ميكن �أن تكون املوا�صفات و�سيلة خلف�ض تكاليف الإنتاج ،ف�إذا قام قطاع الإنتاج -على �سبيل
املثال -بتحديد موا�صفات الأبواب الداخلية ميكن ل�صناعة البناء وامل�ستخدم النهائي الإفادة من ذلك،
بحيث ال تكون هناك حاجة لت�صميم �أبواب خا�صة ،وميكن تبديل الأبواب امل�صنعة حمل ًّيا من مكان
لآخر دون �أدنى م�شكلة ،فعندما تقوم �أي جهة حكومية بطرح مناق�صة لبناء جمموعة مدار�س -على
�سبيل املثال -فبدال من حتديد موا�صفات تف�صيلية للأبواب الداخلية ،ميكن �أن تن�ص �شروط املناق�صة
على �أن تكون الأبواب م�صنعة وف ًقا ملعايري ال�صناعة املحلية ،يفيد ذلك يف تخفي�ض تكاليف الت�صنيع،
وجتنب ت�أخر ت�سليم امل�شروع ،كما ميكن تطبيق نف�س املوا�صفات ال�صناعية للمناق�صة على موا�سري املياه
وموا�سري ال�صرف والتو�صيالت الكهربية ،وكذلك مواد بناء الأ�سقف والأر�ضيات وغري ذلك.
يجب على هيئات تطوير املوا�صفات االلتزام مبمار�سات العمل اجليد فيما يخت�ص بتطبيق ما يعرف
با�سم «قانون املوا�صفات» املبني يف امللحق رقم  3التفاقية منظمة التجارة العاملية ( )WTOب�ش�أن
العوائق الفنية �أمام التجارة [.]31
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�شكل رقم ()9

وخ�صو�صا بالنظر �إىل معايري القيا�س ،واالختبارات،
�أما يف حالة غياب نظام فعال للموا�صفات،
ً
ومعايري اجلودة يف جميع املجاالت الوطنية تكون نطاقات القيا�سات واالختبارات واجلودة هي الغاية
النهائية يف حد ذاتها ،ولي�ست هي العنا�صر املوفرة للخدمات ال�صناعية �أو خدمات حماية امل�ستهلك
[.]28
وعلى اجلانب الآخر فرمبا تكون التجارة على امل�ستوى الدويل للعديد من ال�صناعات غري ممكنة يف
حالة تطبيق الدول ملوا�صفات خمتلفة ،فال ميكن -على �سبيل املثال� -أن تتوافر جماالت تعاون جتاري
على امل�ستوى الدويل يف جماالت االت�صاالت الال�سلكية وتكنولوجيا املعلومات واخلدمات البنكية واملالية
�إذا مل تتطابق القواعد واملوا�صفات القيا�سية التي حتكم جميع تلك املجاالت.
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مت ت�صميم بطاقات االئتمان وبطاقات الهاتف والبطاقات الذكية املتعارف عليها حال ًّيا طب ًقا للمعايري
الدولية التي و�ضعتها منظمة املعايري الدولية ( )ISOالتي تق�ضي ب�أن تكون تلك البطاقات ذات �سمك
( 0.76مم) ،وهذا يعني �أن هذه البطاقات ميكن ا�ستخدامها عامل ًّيا [.]1
ويف الوقت احلايل لن تقوم كل دولة با�ستحداث معايري خا�صة للجودة ،ولكن كل ما عليها هو تطبيق
املعايري الدولية التي منها –مثال -معايري منظمة املعايري الدولية ( ،)ISOبحيث تكون املوا�صفات التي
تتبناها الدولة متف ًقا عليها عامل ًّيا ،ويكون اخليار الأمثل هو جمرد تطبيقها على النظم الداخلية للدولة،
�أما عمليات التن�سيق �أو املطابقة الالحقة فال داعي لها [.]28

ويف بع�ض احلاالت ،يكون الهدف هو ا�ستحداث موا�صفات جديدة مل�ضاعفة الإفادة على امل�ستوى
املحلي �إذ ميكن -مثال -ا�ستحداث بع�ض املعايري اجلديدة للحوم (الالما) يف دول الإنديز يف �أمريكا
اجلنوبية ،فتكون التعديالت الداخلية للمعايري –�أحيا ًنا� -ضرورية �إذا كانت الدولة ال يتوافر لديها
القدرات التقنية الالزمة لتطبيق املعايري الدولية.
ورمبا يربز الو�ضع نف�سه يف قطاعات معينة ،حيث تكون التوجيهات الإر�شادية الدولية غري �صادرة عن
املنظمة الدولية للمعايري ،ففي قطاع الأغذية –مثال -جند �أن املوا�صفات القيا�سية للأغذية م�صدرها
هيئة الد�ستور الغذائي (.)Codex Alimentarius
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وقد قامت منظمة الأغذية والزراعة ( )FAOبالتعاون مع منظم ال�صحة العاملية ( )WHOبت�أ�سي�س
هيئة الد�ستور الغذائي ( )Codex Alimentariusيف عام 1963؛ بغر�ض و�ضع موا�صفات قيا�سية
للأغذية ،وو�ضع التعليمات الإر�شادية والن�صو�ص املتعلقة بها ،وت�ضم قوانني وقواعد املمار�سة اجليدة
�ضمن برنامج املوا�صفات الغذائية امل�شرتك بني منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة ال�صحة العاملية،
وقد متثلت �أهداف هذا الربنامج ب�شكل �أ�سا�سي يف حماية �صحة امل�ستهلك وت�أكيد املمار�سة التجارية
ال�صحيحة فيما يتعلق ب�صفقات الأغذية التجارية ،وكذلك تعزيز التعاون امل�شرتك بني اجلهود املبذولة
من جانب املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية يف حتديد املوا�صفات الغذائية [.]28
 2-1-3اللوائح الفنية (البيئة الإلزامية):
يف بع�ض املجاالت املتعلقة بالأمن �أو ال�صحة �أو الق�ضايا املتعلقة بحماية البيئة �أو حماية امل�ستهلك
تكون التوجيهات الإر�شادية �إلزامية ،وبينما يتم ا�ستخدام م�صطلح (موا�صفة) للتطبيقات االختيارية
يجب ا�ستخدام ا�صطالح (اللوائح الفنية) الذي يتنا�سب مع التطبيقات الإلزامية ،وبالتايل ف�إن تطبيق
وفر�ض اللوائح الفنية الإلزامية يعد مهمة �سيادية تقوم بها الدولة ،مما يعني �أن الهيئات احلكومية –�أو
الوزارات ب�صفة عامة– تُعترب هي امل�س�ؤولة عن تطبيق اللوائح الفنية ،ك ٌّل ح�سب اخت�صا�صاته ،كما
يجب حتديد اجلهة املرجعية التي تخت�ص بكل جمال من جماالت املوا�صفات القيا�سية؛ وذلك لتفادي
ازدواجية املجهودات املبذولة قدر الإمكان ،ويف حالة عدم وجود موا�صفات لأحد املجاالت داخل الدولة
ليتم تطبيقها ،ينبغي على اجلهة التنظيمية املعنية �أن حتث املعهد الوطني للموا�صفات على حتديد
موا�صفات قيا�سية يخت�ص بها هذا املجال ،ومن ثم �إحالة املوا�صفات املقررة �إىل الوزارة املعنية التي
تقوم ب�إ�صدار اللوائح الفنية وهذا يعني �أن جز ًءا من املوا�صفات �أو املوا�صفات القيا�سية نف�سها رمبا
تتحول �إىل لوائح وقوانني فنية ،بحيث يقوم ممثلو الوزارات املعنية بالعمل جاهدين على تنظيم جلان
للموا�صفات ،الختيار �أجزاء من املوا�صفات القيا�سية احلديثة؛ العتماد �صفتها اجلديدة كلوائح ونظم
فنية يف امل�ستقبل لدى الوزارة املعنية [.]28
ويت�ضح الفرق بني املوا�صفات واللوائح الفنية من خالل املثال التايل :هناك موا�صفات ل�صناعة
الزجاجات و�أخرى ل�صناعة �أغطية الزجاجات ،فيمكن – بالتايل -لأي �شركة تخت�ص ببيع زجاجات
املياه املعدنية �شراء الزجاجات من ُم َو ِّرد و�شراء �أغطية الزجاجات من ُم َو ِّرد �آخر مع مراعاة التنا�سب
بني املنتجني ،ومن جانب �آخر -وبغر�ض حماية �صحة امل�ستهلك -ف�إن وزارة ال�صحة تهتم بالت�أكيد على

64

�أن املياه املعدنية املباعة للم�ستهلك ال حتتوي على ملوثات ،فتقوم الوزارة بتحديد لوائح ونظم فنية عامة
للمنتج ،ت�شمل حتديد املواد التي تُ�صنع منها الزجاجات و�أغطية الزجاجات والرتكيز الأمثل للعنا�صر
الداخلة يف تكوين املياه املعدنية.
الالئحة الفنية:
الالئحة الفنية هي امل�ستند الذي يحدد موا�صفات املنتج �أو العملية الإنتاجية �أو �أ�ساليب الإنتاج
الذي يت�ضمن القواعد والنظم الإدارية ويعد م�ستندً ا �إلزام ًّيا ،كما يجوز � ً
أي�ضا �أن يت�ضمن امل�ستند ب�شكل
َ
َ
و�ضوابط عمليات التعبئة والت�سويق وو�ض َع العالمة التجارية على املنتج والعملية الإنتاجية
�شروط
ح�صري
و�أ�سلوب الإنتاج [.]31
متاما،
وبعد عر�ض مفاهيم املوا�صفات االختيارية واللوائح الفنية يت�ضح �أنهما خمتلفان ومنف�صالن ً
ح�سب اجلهة املعنية �أو امل�صدرة لنوع املوا�صفات ،وذلك على الرغم من وجود بع�ض احلاالت التي
تت�صف باالزدواجية �أو التناق�ض ويتم ا�ستبعادها [.]28
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�شكل رقم ()10

وطب ًقا لأحكام اتفاق منظمة التجارة العاملية ينبغي على الدول املوقعة على االتفاق �إن�شاء �سلطة
الإبالغ الوطنية ( ،)NNAبحيث تكون �إحدى الهيئات احلكومية امل�س�ؤولة عن تطبيق �إجراءات الإبالغ
�أو الإخطار التي تتمثل يف �إخطار �أع�ضاء اتفاقية العوائق الفنية �أمام التجارة وهيئة التدابري ال�صحية
وال�صحة النباتية يف منظمة التجارة العاملية يف جنيف باللوائح الفنية املعتمدة.
وبالإ�ضافة �إىل ما تقدم ،ف�إنه يلزم تعيني ما ُيعرف بـ(نقطة اال�ستف�سار) وهي النقطة التي يتقدم بع�ض
الأع�ضاء املعنيني با�ستف�ساراتهم من خاللها لتتم الإجابة عليها ب�صورة موثقة [.]28
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�شكل رقم ()11

 3-1-3املعايري الإ�ضافية التي يحددها امل�شرتي (البيئة التطوعية):
االلتزام مبعايري �إ�ضافية ،ورمبا تكون هذه
رمبا يعني وجود قطاعات معينة من العمالء �أو الأ�سواق
َ
املعايري �أو املوا�صفات خمتلفة �أو م�ضافة �إىل املعايري الوطنية والقواعد والقوانني الفنية.
فقد يرغب عميل -على �سبيل املثال -يف �شراء مكاتب خ�شبية ولكن مبوا�صفات خارجية �أو نهائية
معينة ،و�آخر يرغب يف �شراء قطع من الأثاث ذات �ألوان معينة يف التنجيد ،بينما يرغب عميل �آخر يف
�شراء الأغذية املحفوظة ولكنه ي�شرتط �أن حتتوي على نوع معني من �صل�صة الطماطم وغري ذلك ،فجميع
ما �سبق ي�شري �إىل ما ُيعرف باملتطلبات اخلا�صة للعميل داخل �سوق معينة.
ورمبا ت�ضع بع�ض ال�شركات ا�شرتاطات معينة � ً
أي�ضا ،فمثال �شركات �صناعة ال�سيارات التي تقوم ب�شراء
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قطع غيار من �أحد ا ُمل َو ِّردين رمبا ت�شرتط �أن تكون قطع الغيار م�صنوعة من مواد بعينها ،وف ًقا ملوا�صفات
خا�صة فيما يتعلق مبقاومة الت�آكل واملتانة والقوة وغريها.
وفيما يتع ّلق بتجار التجزئة فقد �أ�صبحوا قوة ال ي�ستهان بها داخل ال�سوق؛ فهناك عدد من جتار التجزئة
الأوروبيني – مثال  -الذين ي�شرتطون موا�صفات �إ�ضافية للأغذية ،مثل معايري جمموعة جتار التجزئة
الأوروبيني املنتجني– املمار�سات الزراعية اجليدة ( )Eurep GAPوتخت�ص مبجال جتارة املنتجات
الزراعية ،مثل اخل�ضراوات والفواكه والنباتات والزهور وما �إىل ذلك.
كما توجد حال ًّيا معايري قيا�سية �أخرى – � ً
االلتزام بها ،مثل املعايري
أي�ضا -تطلب جمموعاتٌ معين ٌة
َ
البيئية ،وقواعد ال�سلوك احل�سن ،والوفاء بااللتزامات االجتماعية وغريها.
 2-3القيا�س ،واملعايرة ،والقيا�س القانوين:
ميكن ا�ستنتاج مهام ووظيفة القيا�س ب�سهولة من خالل النقاط التالية:
•ال ميكن �أن تتوافر اجلودة دون مراقبة للجودة.
•ال ميكن �أن تتوافر مراقبة للجودة دون قيا�سات.
•ال ميكن �أن تتوافر القيا�سات دون معايرة.
•ال ميكن �أن تتوافر املعايرة دون وجود خمتربات ومعامل معتمدة.
•ال ميكن �أن تتوافر املختربات املعتمدة دون تتبع املن�ش�أ.
•ال ميكن �أن تتوافر نظم تتبع املن�ش�أ دون معايري القيا�س.
•ال ميكن �أن تتوافر معايري القيا�س دون قيا�س.
 1-2-3هيكل القيا�س:
يمُ كن تعريف القيا�س -بب�ساطة -ب�أنه العلم الذي يهتم بالقيا�سات ال�صحيحة واملوثوق بها ،ويف بع�ض
احلاالت ينبغي التمييز بني القيا�س العلمي (و�ضع معايري القيا�س الأولية �أو طرق القيا�س الأولية) ،وبني
القيا�س ال�صناعي (الذي ي�ضم مراقبة و�صيانة الآالت ،و�أجهزة القيا�س امل�ستخدمة يف ال�صناعة مبا يف
ذلك معايرة �أجهزة القيا�س) ،وبني القيا�س القانوين (الذي يقوم على التحقق من الأدوات امل�ستخدمة
يف التعامالت التجارية ،طب ًقا للمعايري التي حتددها اللوائح الفنية).
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وتعترب القيا�سات جز ًءا من حياتنا اليومية ،كما ت�ؤثر نتائجها على العديد من املجاالت املختلفة،
وبغ�ض النظر عن �أهداف حماية امل�ستهلك يف التعامالت القانونية (راجع القيا�س القانوين املبني �أدناه)،
ف�إن القيا�سات الدقيقة يف جماالت تعيني م�ستوى اجلودة تربز �أهميتها ب�صورة كبرية بالنظر �إىل الإنتاج
العاملي الذي تقوم به ال�شركات العاملية وا ُمل َو ِّردون املحليون على امل�ستوى الدويل ،ولكن يجب تعريف
النظم والوحدات قبل التعر�ض جلانب القيا�سات ،حيث تظهر احلاجة �إىل التنا�سق والتوفيق بني و�ضع
النظم املتعادلة العاملية لي�س فقط بالن�سبة للمجاالت التقنية ،ولكن � ً
أي�ضا �ضمن الأطر ال�سيا�سية ،ولقد
بد�أ التن�سيق بالفعل يف باري�س يف عام  1875من خالل اتفاقية املرت.
تُعرف (اتفاقية املرت) ب�أنها :معاهدة دبلوما�سية واملفو�ض ب�سلطتها ويعمل مبوجبها كل من :امل�ؤمتر
العام للأوزان واملقايي�س ( )CGPMواللجنة الدولية للأوزان واملقايي�س ( )CIPMواملكتب الدويل
وخ�صو�صا فيما يتعلق
للأوزان واملقايي�س ( ،)BIPMحيث تعمل جميعها �ضمن �أطر املقايي�س العاملية،
ً
بتطبيق املوا�صفات القيا�سية بغر�ض الو�صول �إىل م�ستوى �أعلى من الدقة والتنوع يف ظل احلاجة للت�أكيد
على التكاف�ؤ بني معايري القيا�س الوطنية.
ولقد و ّقع ممثلون ل�سبع ع�شرة دولة على االتفاقية يف باري�س يف عام  ،1875وت�ضمنت ً �-
أي�ضا -ت�أ�سي�س
املكتب الدويل للأوزان واملقايي�س وحتديد الأ�س�س التي �ستقوم عليها الأن�شطة املنوط ب�أدائها املكتب،
وت�شمل نظم التمويل والإدارة ،كما اهتمت (اتفاقية املرت) بت�أ�سي�س هيكل تنظيمي دائم ،يجمع بني
احلكومات الأع�ضاء؛ لتن�سيق جهودهم يف جميع املجاالت التي تتعلق بوحدات القيا�س.
ولقد اعتمد امل�ؤمتر العام للأوزان واملقايي�س يف جل�سته احلادية ع�شرة ا�سم نظام الوحدات الدويل
واخت�صاره ( )SIلإطالقه على النظام العملي املقرتح لوحدات القيا�س.
كما و�ضع امل�ؤمتر يف جل�سته احلادية ع�شرة ً �-
أي�ضا -قواعد النظم الأولية والوحدات امل�شتقة وبع�ض
ال�ضوابط الأخرى ،ولقد متثلت الوحدات الأ�سا�سية يف االختيار بني �سبع وحدات حمددة املعامل ،وتعد هذه
متاما عن بع�ضها وم�ستقلة الأبعاد ،وهي :املرت ،والكيلوجرام،
الوحدات -طب ًقا لأحكام االتفاقية -منف�صلة ً
والثانية ،والأمبري ،والكلفن ،واجلزيء ،والكنديال ،وتعرف الوحدات امل�شتقة طب ًقا لقوانني علم اجلرب
ب�أنها تلك الوحدات التي تنتج عن ارتباط الوحدات الأ�سا�سية �أو االرتباط بني الكميات املتناظرة [.]29 ،28
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و�إىل جانب ت�أ�سي�س اللجنة الدولية للأوزان واملقايي�س ،فلقد مت ت�أ�سي�س منظمات �إقليمية للقيا�س
()RMO؛ للمقارنة والتن�سيق بني النظم القيا�سية للمنظمات الإقليمية� ،أما فيما يتعلق بنظم القيا�س
اخلا�صة باملنظمات الإقليمية للدول الآ�سيوية فيطلق عليها ا�سم الربنامج الآ�سيوي البا�سيفيكي للقيا�س
( ،)APMPوهو الذي ُيعرف يف �أمريكا الالتينية با�سم (� )SIMأو الربنامج الدويل للقيا�س.
ول�ضمان مطابقة �أبعاد قطع غيار ال�سيارات للموا�صفات املطلوبة بال�ضبط �أو مراقبة ن�سبة امللوثات
يف املواد الغذائية ال بد �أن يتوافر يف املقايي�س امل�ستوى الالزم من الدقة ،كما يجب الأخذ يف االعـتبار
�أن لكــل مقيا�س احتمال «لل�شك» ،وباملثل ف�إن احتمال ال�شك ال بد �أن يوجد يف نتائج االختبارات والأبحاث
التحليلية وذلك ب�سبب االختالفات واالنحرافات الإح�صائية والأخطاء الب�شرية والفنية [.]28
فكيف ت�ضمن �أن الكيلوجرام� ،أو املرت� ،أو الثانية� ،أو ك�سورهم� ،أو م�ضاعفاتهم ،تعطي نف�س نتائج
القيا�س بغ�ض النظر عمن يقوم بعملية القيا�س �أو املكان �أو الظروف البيئية �أو خ�صائ�ص �أدوات القيا�س؟
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�شكل رقم ()12

ويت�شكل القيا�س على هيئة بنية هرمية وا�ضحة يتم تطبيقها يف جميع دول العامل ،ويتم دعم التوافق
نظاما
معها من خالل املنظمات الإقليمية ،ويقوم املكتب الدويل للأوزان واملقايي�س بتن�سيقها؛ باعتبارها ً
عامل ًّيا للقيا�س مع توافر اعرتاف متبادل وقبول لنتائج القيا�س التي ُيقدمها الأع�ضاء.
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�شكل رقم ()13

وتُعرف معايري القيا�س الأ�سا�سية ب�أنها ذلك النوع من املقايي�س املادية �أو �أدوات �أو نظم القيا�س �أو
املواد املرجعية التي تُع ِّرف �أو تُ�ش ِّكل الوحدات القيا�سية التي ال حتتاج �إىل تتبع مرجعيتها� ،أما بالن�سبة
للم�ستويات الأخرى (الثانية ،والثالثة ،والرابعة� ...إلخ) ،كما هو مو�ضح يف ال�شكل [ ،]13فهي التي تتطلب
بال�ضرورة التبعية ملعيار القيا�س الأ�سا�سي ،مع الأخذ يف االعتبار �أن احتماالت ال�شك يف املقايي�س تتخذ
ترتي ًبا تنازل ًّيا ،ورمبا ي�ستدعي االلتزام مبعايري القيا�س الأ�سا�سية وجود �شروط م�شددة و�صارمة ،فمعاهد
القيا�س داخل بع�ض الدول التي تعاين من انخفا�ض يف معدالت الطلب على عملية القيا�س� ،أو توجد فيها
احتماالت لل�شك منخف�ضة ن�سب ًّيا رمبا ال تتبنى معايري القيا�س الأ�سا�سية كمعايري وطنية طاملا �أن معايري
القيا�س التي تلتزم بها تتبع �أحد معاهد القيا�س الدولية الذي يعتمد على املعايري الأ�سا�سية ،حيث �إنه
من ال�ضروري �أن تكون لهذه الدول تبعية قيا�سية موثوق بها ،و�ست�ضمن املقارنات البينية للمقايي�س توا ُف َر
م�ستوى الكفاءة الفنية الالزمة لديها.
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ففي املثال املبني �أعاله تتبع معايري القيا�س الوطنية يف املعهد الوطني للقيا�س يف �إحدى الدول النامية
املعهد الأملاين للقيا�س الذي يعترب �أن التج�سيد احلقيقي للكفاءة هو االلتزام ب�إجراءات املقارنات البينية
الدولية للمقايي�س ،وبالتايل ف�إن الدولة التي لديها معهد وطني للقيا�س يف طور النمو تربهن على كفاءتها
من خالل امل�شاركة يف املقارنة البينية للمقايي�س على امل�ستوى الدويل/الإقليمي.

�شكل رقم ()14

يف الر�سم البياين املو�ضح �أعاله جند املعاهد الوطنية للقيا�س ممثلة على �شكل دوائر ،بحيث متثل
الدوائر البي�ضاء املعاهد الوطنية للقيا�س التي تُ�سهم يف عقد املقارنات الأ�سا�سية الإقليمية� ،أما الدوائر
ال�سوداء فت�شري �إىل املعاهد الوطنية للقيا�س التي ت�سهم يف عقد املقارنات اخلا�صة باللجنة الدولية
للأوزان واملقايي�س� ،أما الدوائر التي تنق�سم �إىل بي�ضاء و�سوداء فت�شري �إىل املعاهد الوطنية التي ت�شرتك
يف كال نوعي املقارنات ،وبالتايل تعد مبثابة حلقة ربط بني اللجان الدولية للأوزان واملقايي�س واملقارنات
الإقليمية� ،أما املقارنات البينية الثنائية فهي ممثلة باملربعات.
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�إن تقييم النظراء وتوافر نتائج �إيجابية للمقارنات بني املقايي�س ُيع َتبرَ ان �شرطني �أ�سا�سيني لقبول
الع�ضو اجلديد� ،إال �أن املعيار الأهم لي�س توافر درجة عالية من الدقة بل توافر �أعلى درجات الثقة يف
�إمكانيات القيا�س املعلنة ،ولقد مت �إدراج �إمكانيات املعايرة والقيا�س (� )CMCضمن قاعدة البيانات
اخلا�صة باملكتب الدويل للأوزان واملقايي�س يف باري�س ،واملوجودة على �شبكة الإنرتنت ،ويتم حتديث
قاعدة البيانات وتو�سيع نطاقاتها ب�شكل دوري ،حيث �إنها تبني كفاءات القيا�س الوطنية لكل دولة تلك
التي تتعلق بقيا�س كميات املادة التي امتدت م�ؤخ ًرا لت�شمل اخل�صائ�ص الكيميائية التي تتعلق بالقدرات
التحليلية ،مثل حتديد كمية املعادن الثقيلة واملبيدات احل�شرية وامل�ضادات احليوية ،كما تلعب هذه
البيانات دو ًرا حمور ًّيا يف جماالت التجارة الدولية عندما يتعلق الأمر بتقييم ن�سبة امللوثات يف املواد
الغذائية �أو املنتجات الزراعية التي حتتاج �إىل ا�ست�صدار ال�شهادات املعتمدة دول ًّيا ،ولذلك فقد �أ�صبحت
اتفاقيات التجارة احلرة ُتوليِ مزيدً ا من االهتمام لتقييم الكفاءة القيا�سية.
كما ميكن تعريف احتياجات القيا�س اخلا�صة مبجال ال�صناعة ب�أنها املتعلقة مبجاالت جودة املنتج
وعملية الت�صنيع ومتطلبات العمالء التي حتدد �ضمن تقارير كتابية باملوا�صفات املطلوبة ،وترتبط
موا�صفات اجلودة الدولية ( )ISO9000–ISO/IEC 17025وغريها بوجود ُن ُظم َت َت ُّبع املن�ش�أ يف
املقايي�س ،وي�شري مفهوم ُن ُظم َت َت ُّبع املن�ش�أ (ويجب عدم اخللط بني تتبع املن�ش�أ وم�صدر امل�ستندات يف
جمال الأغذية وف ًقا ملفهوم «من املزرعة �إىل مائدة الطعام»  -راجع الف�صل اخلام�س من الكتاب) �إىل
�سل�سلة مت�صلة من مقارنة املقايي�س التي تقوم بها �أدوات قيا�س عالية الدقة (معدل منخف�ض الحتماالت
ال�شك) ،بداية من الأدوات امل�ستخدمة يف ال�صناعة وو�صوال �إىل املعايري الوطنية للقيا�س ،ويطلق على
اال�ستخدام املتكرر ملقيا�س ُمعينّ بغر�ض مقارنة �أدوات و�أجهزة القيا�س ل�ضمان الدقة العالية يف القيا�س
ا�سم «املعايرة» [.]28
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�شكل رقم ()15

�شكل رقم ()16
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 2-2-3املعهد الوطني للقيا�س
�إن لكل دولة -ب�صفة عامة -معهدً ا وطني ًا للقيا�س ( )NMIتاب ًعا لها ،يكون م�س�ؤوال عن و�ضع ومراقبة
تطبيق املوا�صفات القيا�سية الوطنية للمقايي�س الفيزيائية والكيميائيةِّ ،
وبغ�ض النظر عن م�ستوى دقة
املعايري واملوا�صفات الفيزيائية التي تتبناها الدولة (املعايري الرئي�سية)  -مبجرد �إعالن معايري القيا�س
ب�صفتها املعايري الوطنية -ف�إنها جت�سد كفاءات الدول ،كما ُت َع ُّد ن�شاطات املعايرة ً � -
أي�ضا -عن�ص ًرا
�أ�سا�س ًّيا يف ت�شكيل نظم القيا�س الوطنية ،وكذلك نظام اجلودة الوطنية ،ونظ ًرا لأن املعهد الوطني للقيا�س
يعد من الهيئات الوطنية الهامة ،ولأنه ميثل رك ًنا �أ�سا�س ًّيا لتطبيق نظم اجلودة املحلية ،فقد ا�ستدعى ذلك
�ضرورة ت�ضمينه �ضمن �أحكام قانون اجلودة الوطني ،بالإ�ضافة �إىل تعريف بت�أ�سي�س املعهد والوظائف
واملهام املنوط بها وو�ضعه امل�ؤ�س�سي �ضمن ن�ص قانون القيا�س الوطني [.]28
كما ُيعترب املعهد الوطني للقيا�س امل�ؤ�س�سة التي تتوىل م�س�ؤولية الت�أكد من �صحة امل�ستندات والوثائق
املرجعية اخلا�صة باملوا�صفات القيا�سية وحفظها ،وتقوم ً �-
أي�ضا -مبهام احل�صول على وحدات القيا�س
خدمات َت َت ُّب ِع َمن�ش�أ النظم الوطنية
الأ�سا�سية و�أعلى م�ستويات املعايرة وحفظها وحتديدها ،كما �أنه يقدم
ِ
وي�ضمن تطبيق التوجيهات والتعليمات الفنية الوطنية فيما يتعلق بالأداء القيا�سي و�إجراءات اختبار
�أدوات و�أجهزة القيا�س اخلا�ضعة لل�ضوابط القانونية ،عالوة على ذلك ف�إننا عندما ننظر للأمر من وجهة
نظر امل�صنعني ف�إن املعهد ي�ضمن �أن ت�ستويف املنتجات ال�صناعية جميع املوا�صفات الدولية يف تطبيق
عمليات القيا�س واالختبارات.
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�شكل رقم ()17

املهام الرئي�سية املنوط بتنفيذها املعهد الوطني للقيا�س:
•يمُ ثل املعهد الوطني للقيا�س خمت ًربا للمقايي�س الأ�سا�سية ،بحيث يقوم بتحديد معايري القيا�س
الأ�سا�سية ون�شر املعايري الدقيقة يف خمتلف �أرجاء املجال ال�صناعي ويف �أو�ساط امل�ستخدمني يف
الدولة.
•يقوم املعهد بتحديد ومتابعة االلتزام بنظم املقايي�س الوطنية ،وتقدمي الدعم الفني ل�شبكات
خمتربات املرحلة الثانية والثالثة.
•يقدم خدمات تتبع املن�ش�أ للنظام الوطني اً
و�صول �إىل النظم الدولية.
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•يقدم املعهد الدعم الفني يف املجال ال�صناعي يف كل ما يتعلق باملقايي�س ومواد الت�صنيع واملعايرة
والبيانات؛ وذلك بغر�ض تتبع الأ�س�س واملن�ش�أ الذي تبنى عليه املقايي�س.
•ي�سهم املعهد يف عملية التحديث والتحول التكنولوجي داخل الأو�ساط الأكادميية وال�صناعية
واحلكومية ،وذلك بتدعيم البنية التحتية العلمية والتكنولوجية املطلوبة يف املجاالت ال�صناعية
مل�ساعدة املنتجات الوطنية على املناف�سة يف الأ�سواق العاملية.
•يدعم املعهد عملية �إعداد معايري مرجعية ونظام وطني للمعايري.
•يقوم املعهد مبهام التن�سيق الدويل والتوفيق بني املقايي�س.
•ميثل املعهد الدولة التابع لها �ضمن منظمات القيا�س الإقليمية ( )RMOونظم القيا�س العاملية
التي يقوم ب�إعدادها املكتب الوطني للأوزان واملقايي�س.
•ي�شارك املعهد يف و�ضع املقايي�س املقارنة على امل�ستوى الدويل.
•يقوم املعهد بالتعاون مع هيئة االعتماد الوطني بتنظيم مقايي�س املقارنة على امل�ستوى الوطني
وتقدميها ملختربات املعايرة داخل الدولة.
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�شكل رقم ()18

 3-2-3معامل املعايرة:
ينبغي مالحظة �أن وجود معايرة ي�شوبها اخلط�أ ميكن �أن يرتتب عليه وقوع م�شكالت غاية يف اخلطورة،
ووقوع حوادث فيجب جتنب حدوث مثل تلك الأمور.
ومن اجلدير بالذكر �أن املهمة الرئي�سة للمعهد الوطني للقيا�س هي حتديد ون�شر معايري القيا�س
داخل الدولة ومعايرة �أدوات القيا�س ،فبالنظر �إىل االقت�صاديات حمدودة احلجم التي يوجد فيها معدل
منخف�ض للطلب على املعايرة ميكن للمعهد الوطني للقيا�س تلبية كافة االحتياجات تقري ًبا� ،إال �أن الأمر
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يختلف مع الدول ال�صناعية؛ ف�أملانيا -على �سبيل املثال -التي ت�ستخدم فيها املاليني من �أجهزة القيا�س
يف املجال ال�صناعي ميكن تتبع من�ش�أ تلك الأدوات ،و�صوال للمعهد الأملاين للقيا�س -وهو هيئة القيا�س
الوطنية -التي تقوم مبعايرة �أجهزة القيا�س ذات الدقة العالية� ،أما بخ�صو�ص الأدوات و�أجهزة القيا�س
ذات امل�ستويات الأقل دقة ،فيتم حتويلها ملختربات املرحلة الثانية والثالثة ،وبالتايل ف�إن وجود عدد من
خمتربات الدرجة الثانية يف دول العامل يعترب من العنا�صر الهامة لتلبية هذا النوع من الطلبات املقدمة
من العمالء [.]28
من املمكن �أن تكون خمتربات املعايرة م�ؤ�س�سات تتبع القطاع اخلا�ص �أو العام ،وتقوم مبعايرة و َت َت ُّبع
من�ش�أ املوا�صفات الثانوية �أو املوا�صفات القيا�سية العملية ،و�صوال �إىل املعهد الوطني للقيا�س ،وذلك من
خالل معايرة �أدوات القيا�س امل�ستخدمة لدى العمالء ،وتظل �سل�سلة تتبع املن�ش�أ لأداة قيا�س �صناعي
و�صوال ملعيار القيا�س الوطني �سل�سلة م�ضمونة على الرغم من وجود بع�ض ال�شكوك املقبولة [.]28
وبالإ�ضافة �إىل �إمكانية تتبع املعايري املرجعية امل�ستعملة لتحديد املعايري للم�ستخدم يجب على خمترب
املعايرة تطبيق نظام للجودة وف ًقا للمنظمة الدولية للمعايري ( ،)ISO/IEC 17025وميكنه ت�أكيد كفاءته
التقنية من خالل اعتماد نطاق عمل املعايرة الذي يقدمه لعمالئه.
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�شكل رقم ()19

 4-2-3القيا�س يف الكيمياء (:)MIC
وح�سب ،لكن مع تزايد الرتكيز على
ارتبطت البنية التحتية للقيا�س فيما م�ضى باملقايي�س الفيزيائية
ْ
املجاالت البيئية وال�صحية والغذائية والتالعب باجلينات تزايدت �أهمية موثوق َّية التحليل الكيميائي
ب�شكل كبري [.]28
نتيجة لتحول اهتمام الر�أي العام الأوروبي نحو ا�ستطالع النتائج والت�أثريات غري املتوقعة التي ميكن �أن
ُي ْح ِد َثها ا�ستخدام البذور املعدلة وراث ًّيا وتناول الأغذية املعدلة وراث ًّيا تزايدت املطالب بو�ضع مل�صقات
�إلزامية ت�شري �إىل املحتوى من هذه البذور �أو الأغذية ،الأمر الذي �شكل خط ًرا كب ًريا على ال�صادرات
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الكندية من بذور لفت ال�شلجم (الكانوال) والقمح والبطاط�س (حيث �إن زراعة الكانوال وحدها متثل 2
مليار دوالر ب�سعر اجلملة يف املزارع) ،وطاملا �أن العقبات واحلواجز الفنية �أمام التجارة ال بد �أن يتم
تقييمها على �أ�سا�س قيا�س حمتوى الكائنات املعدلة وراث ًّيا ( )GMOيف ال�سلع �أو املنتجات الغذائية
فقد �أ�صبح االعتماد على معايري القيا�س املن�صفة والدقيقة املعرتف بها دول ًّيا �أم ًرا بال َغ الأهمية للمجال
الزراعي يف كندا ،ومن املتوقع �أن يتوقف يف امل�ستقبل قبول ال�سوق لأي منتج معدل وراث ًّيا ما مل ميكن تتبع
من�شئها على معايرة القيا�س الدولية [.]19
وال ميكن تطبيق الت�سل�سل الهرمي املعهود على املعايري الفيزيائية يف جمال الكيمياء؛ لوجود الآالف
من العوامل التي ال ميكن ربطها بوحدات القيا�س املعروفة ( ،)SIكما ينبغي حتديد موا�صفات معيارية
�أخرى تتعلق باملجال الكيميائي معرتف بها عامل ًّيا ،ولقد ُو ِ�ضع نظام جديد مكمل للنظام الدويل للوحدات
ُيعرف با�سم «املواد املرجعية املعتمدة» �أو «النظم الأ�سا�سية» ،وكما هو احلال للكميات الفيزيائية ،ف�إن
القيا�سات الأخرى التي ت�شمل املقارنات البينية بني املعاهد الوطنية للقيا�س و�إمكانيات املعايرة والقيا�س
املعلنة ( )CMCsون�شر النتائج على موقع املكتب الدويل للأوزان والقيا�س واللجان الفنية العاملية �أو
الإقليمية هي �أمور يتم العمل بها فعال.
ويف بع�ض الدول -عالوة على ا�ستخدام الوحدات الفيزيائية -حتاول معاهد القيا�س الوطنية و�ض َع
قيا�س كيميائية ،وهذا هو حال املعهد الوطني للمعايري والتكنولوجيا يف الواليات املتحدة
معاي ِري ٍ
الأمريكية ( ،)NISTواملركز املك�سيكي للقيا�س ( ،)CENAMومعهد البحوث الكوري للمعايري والعلوم
(.)KRISS
كما يوجد خيار �آخر ينا�سب معاهد القيا�س الوطنية التي تفتقر للمعرفة الكاملة بالقيا�سات الكيميائية
�أو كيفية احل�صول على املواد املرجعية ،وهو �أن تقوم تلك املعاهد بت�شكيل �شبكة مكونة من جمموعة
من «املتخ�ص�صني» ،ويف هذه احلالة يقوم املعهد الوطني للقيا�س ب�صفته �أحدَ املو ِّقعني على اتفاقية
االعرتاف املتبادل التابعة للمكتب الدويل للأوزان واملقايي�س بتخ�صي�ص خمتربات ذات كفاءة عالية،
لتقوم مبهام املختربات الوطنية املرجعية �ضمن �أطر عمل وجماالت معينة داخل الدولة ،بحيث تقوم
هذه املختربات املخت�صة مبهام املعهد الوطني للقيا�س داخل الدولة مبا يف ذلك مهمة متثيل الدولة
على امل�ستوى العاملي ،ومثال لذلك الدور الذي قامت به اللجنة اال�ست�شارية جلودة املواد �إىل جانب مهام
امل�شاركة يف القيا�سات املقارنة الدولية و�إعالن الكفاءات القيا�سية للدولة التابع لها.
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�شكل رقم ()20

يف ال�شكل [ ]20ي�شري امل�صطلح املخت�صر (� )PMإىل طرق القيا�س الأ�سا�سية (الطرق عالية الدقة)
التي ُت َعد معاي َري قيا�س �أ�سا�سية� ،أما امل�صطلح املخت�صر ( )CRMفي�شري �إىل املواد املرجعية املعتمدة
التي تعادل املوا�صفات القيا�سية املرجعية ،وكذلك ( )PTفهي اختبارات الكفاءة التي متاثل نظم
املقارنات البينية.
َ
املثال الوحيدَ لهذا الأمر ،ولكن مت �أخ ًريا دمج املخترب
لقد ظلت �أ�سرتاليا � -إىل وقت قريب-
املخ�ص�ص للقيا�سات الكيميائية ( ،)MICمع املعهد الوطني للقيا�س ،لي�صبح (املعهد الوطني للقيا�س
يف �أ�سرتاليا) ( ،)NMIAويقوم بجميع الأدوار واملهام املتعلقة مبجال القيا�س يف �أ�سرتاليا.
كما يوجد نظام فعال يف �أملانيا للقيا�س يف جمال الكيمياء ،حيث قرر معهد القيا�سات الوطني الأملاين
تعيني عدة معاهد �أخرى للمواد املرجعية واملعامالت الطبية والبيئية.
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�شكل رقم ()21

املتطلبات الرئي�سية لهذه العملية هي:
•تعريف �ضوابط ومعايري التخ�صي�ص.
•تعريف عملية االختيار واالنتقاء.
•�إعداد عقد ملزم قانو ًنا.
•متابعة التنفيذ.
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�شكل رقم ()22

ويف حالة تطبيق هذا النظام -وهو الأمر الذي قد ي�ستغرق تنفيذه عدة �سنوات� -سيعمل النظام
اجلديد وف ًقا لل�شكل رقم [� ]20أو – كما هو احلال يف �أملانيا� -سيعمل وف ًقا لل�شكل رقم [.]23
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�شكل رقم ()23

وبالنظر �إىل �إمكانيات تطوير الأعمال التي تقوم بها معاهد القيا�س الوطنية متثل �شبكات العمل يف
جمال القيا�س الكيميائي فر�ص ًة عظيم ًة لال�ستفادة من كفاءات عمل املختربات املوجودة فعال يف جمال
املعامالت الكيميائية (وت�شمل جماالت الأمن الغذائي والبيئة واملعادن والوقود احلفري وغريها) للتوافق
مع �شروط الت�صدير للخارج وحماية امل�ستهلك.
وتعترب تايالند وت�شيلي منوذجني للدول التي تقوم حال ًّيا بتطوير نظم القيا�س الكيميائي لديها عن
طريق �شبكات العمل املتخ�ص�صة يف جمال القيا�س الكيميائي ،ولكن الفارق الوحيد هو �أن تايالند لديها
بالفعل -معهد وطني لقيا�س الكميات الفيزيائية وبع�ض الكميات الكيميائية ،ويرغب املعهد يف تو�سعةنطاق عمله على امل�ستوى الوطني من خالل معاهد متخ�ص�صة يف جماالت تكميلية� ،أما ت�شيلي فال متتلك
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معهدً ا وطن ًّيا للقيا�س ،ولكنها تعتمد على �شبكة عمل مكونة من عدد من املختربات التي ت�أخذ على عاتقها
تطبيق معايري القيا�س الوطنية ( )LCPNاملتخ�ص�صة يف القيا�سات الفيزيائية التي امتدت م�ؤخ ًرا
لتتعاون مع عدد من املختربات املرجعية املتخ�ص�صة يف جمال القيا�سات الكيميائية يف �سبيل حتقيق
طموحاتها يف ت�أ�سي�س «معهد افرتا�ضي للقيا�سات الوطنية» يعادل املعاهد الوطنية التقليدية للقيا�سات.
وطب ًقا لنظام اعتماد املنظمة الدولية للمعايري( )ISO/ICE 17025ف�إن مفهوم تت ُّبع من�ش�أ القيا�سات
أي�ضا على القيا�سات الكيميائية ،كما يجب � ً
يجب �أن ُيط ّبق � ً
أي�ضا تطبيق نظم معايرة �أدوات القيا�س
واملوا�صفات القيا�سية الوطنية على القيا�سات الكيميائية [.]28
وقد قام املكتب الدويل للأوزان والقيا�س بتعيني جلنة ا�ست�شارية جلودة املواد ( ،)CCQMت�ضم بع�ض
املجموعات املتخ�ص�صة يف التحليالت الع�ضوية وغري الع�ضوية والغازات وحتليل الأ�سطح والتحليالت
البيولوجية ،وملعرفة املزيد من التفا�صيل عن فئات قيا�س كميات املادة التي حتددها اللجنة اال�ست�شارية
جلودة املواد راجع امللحق (�أ).
وعلى الرغم من �أنه ال توجد منهجية �أو طريقة حمددة لتطوير معايري القيا�س الكيميائية؛ نظ ًرا
الختالف املتطلبات الوطنية من دولة لأخرى� ،إال �أن االقت�صاديات اخلا�صة بكل دولة هي امل�س�ؤولة عن
حتديد طرق تطوير القيا�س املوثوق ونظم تتبع املن�ش�أ اخلا�صة بالقيا�سات الكيميائية املطلوبة يف ال�سوق
املحتملة للمنتجات الرئي�سية التي يتم ت�صديرها مثل امل�أكوالت البحرية واخلمور واخل�ضراوات ،كما
ترتبط �أهداف حماية امل�ستهلك الوطنية ب�شكل كبري مبياه ال�شرب والغذاء وامل�ستح�ضرات الدوائية،
وبرغم �أن املعايري القيا�سية الفيزيائية تبدو قليلة العدد �إال �أن هناك الآالف من القيا�سات واملعايري
الكيميائية التي يجب �أخذها يف االعتبار ،وال غنى عن حتديد الأولويات التي تفيد يف �إجناز عمليات
القيا�س.
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�شكل رقم ()24

 5-2-3القيا�س القانوين:
بالن�سبة للم�ستهلك الذي يقوم ب�شراء كيلوجرام من ال�سكر �أو الذي ميلأ خزان �سيارته بالوقود من
حمطة البنزين� ،أو من ي�ستقل �سيارة �أجرة تعمل بح�ساب الأمتار ،ف�إنه م�ضطر لالعتماد على تقدير
الكميات التي يتم عر�ضها عليه عندما ي�سدد قيمة املنتج �أو اخلدمة ،ونظ ًرا ال�ستحالة ت�أكد امل�ستهلكني من
كافة التعامالت التجارية على �أ�س�س فردية ف�إنهم بحاجة ملن يتوىل م�س�ؤولية حمايتهم ،وبالتايل �أ�صبحت
املهمة ال�سيادية التي تقع على عاتق احلكومة هي حماية امل�ستهلك من �أي خ�سائر غري مق�صودة �أو ناجتة
عن االحتيال ،ويعني ذلك �أن مراقبة نتائج القيا�س ال�صحيحة والعادلة تعد من ال�ضوابط القانونية على
ال�صفقات وكذلك فر�ض الغرامات على املخالفني [.]28
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وخال ًفا ملا ذكرناه ب�ش�أن معايرة �أدوات القيا�س التي تعترب من �شروط حتقيق اجلودة ،ف�إن القائمني
على تطبيق القيا�س القانوين يقومون بالتحقق من �أدوات القيا�س ،وذلك من خالل التحقق من �أن القيمة
الناجتة تدخل �ضمن �إطار االحتماالت امل�سموح بها -على �سبيل املثال� -ضمن اللوائح الفنية [.]28
املعايرة (القيا�س ال�صناعي):
و ُيق�صد بها القيا�سات املتكررة التي تتم بغر�ض املقارنة بني �أدوات ومعايري القيا�س عالية الدقة؛
بهدف احل�صول على معلومات عن الت�صحيحات الالزمة واحتماالت ال�شك التي يجب �أخذها يف االعتبار
عند تقييم �أدوات القيا�س.
التحقق (القيا�س القانوين):
يق�صد به التحقق من �أن القيمة التي تظهرها �أدوات القيا�س تدخل �ضمن �إطار االحتماالت امل�سموح
بها ،واملحددة �ضمن اللوائح الفنية (مقبولة �أو غري مقبولة).
وعلى الرغم من �أن القائمني على عملية التحقق من النتائج يعتمدون على البنية التحتية الفنية اخلا�صة
بهم ،ب�شكل ي�ضمن �سهولة تنقلهم للقيام بعمليات التحقق يف املوقع� ،إال �أن معايري التحقق لديهم يجب
تتبعها و�صوال ملعايري القيا�س الوطنية يف املعهد الوطني للقيا�س ،وهذا ما يفعله � ً
أي�ضا خمترب املعايرة يف
املجال ال�صناعي [.]28
تقوم املنظمة الدولية للمقايي�س القانونية ( )OIMLمبهام التن�سيق الدويل ،و�شرح التو�صيات
املقرتحة للقيا�سات املعيارية وكذلك الإجراءات اخلا�صة بالتحقق من �صحة النتائج ،ويف بع�ض القارات
مت بالفعل ت�أ�سي�س بع�ض املنظمات الإقليمية ،وت�شمل منظمة املنتدى الآ�سيوي البا�سيفيكي للقيا�س
القانوين ( ،]28[ )APLMFوجمموعة العمل يف جمال القيا�س القانوين التابعة لأنظمة القيا�س يف
البلدان الأمريكية (.)SIM
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�شكل رقم ()25

�أما بالنظر �إىل جماالت العمل الأخرى التي ت�ضم هيئة الد�ستور الغذائي(،)Codex Alimentarius
فيمكن �أن يتبنى معهد املعايري الوطنية التو�صيات التي ت�سهم بها املنظمة الدولية للمقايي�س القانونية
باعتبارها موا�صفات وطنية للدولة ،وبعد ذلك تقوم الوزارة امل�س�ؤولة عن حماية امل�ستهلك �أو ال�صفقات
القانونية -ولتكن وزارة التجارة على �سبيل املثال -ب�إ�صدار اللوائح الفنية الالزمة من خالل الرجوع
للموا�صفات الوطنية [.]28
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 3-3االختبار:
تعترب عملية االختبار – بالن�سبة جلميع املجاالت -و�سيلة لدرا�سة اخل�صائ�ص واملحتوى وحتديد
معايري تقييم جودة املنتجات �أو املكونات �أو املواد ،وبالطبع ف�إن طرق الفح�ص واالختبار و�أدوات التحليل
و�أجهزة االختبار تختلف باختالف جمال االختبار املق�صود (يف املجاالت الكيميائية واملايكروبيولوجية
والفيزيائية وغريها) ،ويجب �أن تعتمد جميع االختبارات ب�شتى �أنواعها على التوجيهات املعرتف بها
عامل ًّيا والتي تُع َنى بتحديد كيفية �إجراء االختبار وال�شروط التي ينبغي توافرها للقيام به ،وبالتايل تربز
من جديد �أهمية دور التوحيد القيا�سي بحيث يتم توحيد طرق القيا�س يف االختبارات ل�ضمان احل�صول
على نتائج ت�سهل مقارنتها وتت�صف بقابلية تكرارها [.]28
وتعتمد موثوقية االختبارات التي يتم �إجرا�ؤها على التنفيذ الدقيق لالختبارات ودقة معدات االختبار
وتعتمد تلك الدقة على املعايرة التي ميكن تتبعها [.]28
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ويمُ كن اال�ستفادة من نتائج االختبارات لتحقيق العديد من الأغرا�ض� ،إذا كان االختبار عمال اعتياد ًّيا
�ضمن مراحل العملية الإنتاجية و�أحدَ عنا�صر ُن ُظم اجلودة ،يتم عمل االختبار داخل خمترب داخلي �صغري
احلجم تابع لل�شركة مع الرتكيز على الطلب املحلي �أو الداخلي فقط ،ويف هذه احلالة ميثل ا ُمل َو ِّرد والعميل
املالك نف�سه ،وهو ما يعني عدم تدخل �أي طرف ثالث ،وال ي�ستلزم الأمر تقيي ًما خارج ًّيا ،كما ميكن دمج
املخترب الداخلي يف نظام اجلودة ( )ISO 9000داخل ال�شركة� ،إذ ُت َعد الكفاءة الفنية مطل ًبا �ضمن
�سيا�سات اجلودة املقررة لدى ال�شركة ،ومن املطلوب � ً
أي�ضا يف ( )ISO 9000توافر القدرة على تتبع
املقايي�س واالختبارات [.]28
�إن �إن�شاء معامل لإجراء كافة االختبارات املطلوبة �أمر مكلف للغاية ،لكل منتج �أو جمموعة من
امل�ستهلكني �أو الوكاالت احلكومية ،ولذا فمن الأف�ضل التعامل مع املختربات اخلارجية املتخ�ص�صة،
و�إن�شاء املعامل التي تقدم خدمات غري متوافرة وح�سب ،لذا ميكن �أن تتبع هذه املختربات القطاع
اخلا�ص �أو الهيئات احلكومية ،ولكن ُي�شرتط �أن تكون هذه املختربات حا�صلة على االعتمادات الالزمة
لأداء العمل املطلوب ،فمختربات الفح�ص التجارية تعر�ض خدماتها العلمية على العمالء الذين يرغبون
فيها ،ويف هذه احلالة يثق العميل يف نتائج االختبار التي يقدمها املخترب �إذا برهن املخترب على كفاءته
التقنية ب�شكل ال يتطرق �إليه �أدنى �شك ،ونظ ًرا لأن العميل عاد ًة ال يكون لدية �أية و�سيلة للتقييم ف�إن احلل
الأمثل هو اال�ستعانة بطرف ثالث يقوم بعملية التقييم طب ًقا ملعايري تقررها هيئة معرتف بكفاءتها.
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�شكل رقم ()26

لقد مت و�ضع وتن�سيق هذا النظام عامل ًّيا لدى تعريف �إدارة اجلودة ومعايري الكفاءة التقنية من خالل
املعايري الدولية للمنظمة الدولية للمعايري ()ISO/IEC 17025؛ �إذ تُطبق بدقة على كافة معامل االختبار
واملعايرة ،با�ستثناء واحد يتعلق باملعامل الطبية؛ حيث يتم تطبيق معايري املنظمة ()ISO/IEC 15189
للوفاء مبتطلبات ذلك املجال ب�شكل �أف�ضل ،وتقوم هيئة االعتماد املخت�صة بعملية التقييم واملراقبة [.]28
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�شكل رقم ()27

ميكن للقطاع العام �أو اخلا�ص �أن ين�شئ معامل لالختبارات ح�سب حاجة الدولة ،وال يجوز منح �أية
ا�ستثناءات �أو امتيازات لأي خمترب �إال باعتماد ،ووف ًقا ملعايري الكفاءة املقررة للعمالء ،بغ�ض النظر عن
كونه خمت ًربا حكوم ًّيا �أو غري حكومي.
عندما يتم اختبار عينة يف خم�سة معامل -على �سبيل املثال -ويتم التو�صل لنتائج خمتلفة ُيعد ذلك
م�ضيعة للموارد ،وينتج عن عدم توافق النتائج فقدان الثقة ،وهو �سبب وجيه لإخ�ضاع املختربات لعملية
االعتماد.
كما ُيعرف االختبار –� ً
أي�ضا -ب�أنه و�سيلة لفر�ض و�ضمان االلتزام بتطبيق اللوائح الفنية.
ميكن ا�ستخدام تقارير االختبار لأغرا�ض �إلزامية �أو اختيارية (تطوعية)� ،شرط االلتزام بالإجراءات
التي تقررها اجلهة التنظيمية التي حتددها اللوائح الفنية ،ولتفادي ازدواجية البنية االختبارية ،يتعني
على الهيئات التنظيمية اال�ستفادة من خدمات املخترب –�سواء كان تاب ًعا للقطاع العام �أو اخلا�ص–
ب�شرط �أن يكون حا�صال على اعتماد من هيئة معرتف بها دول ًّيا؛ �إذ املعيار الأهم هنا هو «الكفاءة الفنية
طب ًقا للمعايري الدولية» ،ويجب �أن تلتزم به الهيئات التنظيمية [.]28
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و�إجماال ،ف�إن مل تتوافر مكونات التوحيد القيا�سي وعلم القيا�س واالعتماد ف�سي�صبح من امل�ستحيل
وجود هيكل ُيعت َمد عليه لإجراء االختبارات يحظى باعرتاف دويل يف نطاق �سيا�سة اجلودة.
 4-3التوثيق:
يكون التوثيق مبثابة الوفاء باملتطلبات املحددة يف املعايري املكتوبة خالل عملية التقييم ،وميكن
احل�صول على االعرتاف با�ستخدام املعايري و�إجراءات التقييم املطبقة عامل ًّيا ،مثل �ضمان االلتزام
قيا�سا على
بال�ضوابط والقوانني التي تفر�ضها املوا�صفات املعيارية الكتابية ،وتكون عملية التقييم ً
املوا�صفات وطب ًقا لإجراءات التقييم املعرتف بتطبيقها عامل ًّيا موا�صفات املنظمة الدولية للمعايري
( ،)ISOوالتو�صيات اخلا�صة بهيئة الد�ستور الغذائي وغريها ،ويف و�ضع مماثل ملوقف معامل االختبار
واملعايرة ف�إن احل�صول على تقييم طرف ثالث لكفاءة هيئة التوثيق والزيارات التي تقوم بها هيئة االعتماد
بهدف املراقبة الدورية� ،سي�ضمن �صحة االعتماد عليها ،و�سي�سهل ح�صولها على االعرتاف الدويل [.]28
تقييم املطابقة:
و ُيق�صد به قيا�س مدى تطابق موا�صفات املنتج �أو املواد �أو اخلدمات �أو النظم �أو العاملني مع املعايري
�أو اللوائح الفنية ذات ال�صلة [.]25
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وثمة �أنواع خمتلفة من التوثيق ،نذكر منها:
 1-4-3توثيق نظم الإدارة:
تهتم نظم الإدارة ب�إثبات �أن امل�شروع مو�ضع الدرا�سة قد َن ّفذ �إجراءات تهدف �إىل هيكلة وتوثيق
العمليات الإدارية ،وعلى الرغم من �أن ذلك ال ي�ؤدي تلقائ ًّيا �إىل تقدمي خدمات �أو منتجات جيدة ،ف�إن
توافر هيكلية داخلية وا�ضحة وم�ستقلة عن �شخ�صية املوظفني ي�سهم يف جتنب العديد من الأخطاء� ،إذ
ُي�س ِّهل توثيق كافة العمليات وحتديد وتتبع الأخطاء؛ بهدف اتخاذ الإجراءات الت�صحيحية الالزمة [.]28
وفيما يلي �أمثلة على النظم الإدارية املعرتف بها عامل ًّيا وامل�صدَّق عليها من هيئات ا�ست�صدار
االعتماد:
•نظم �إدارة اجلودة طب ًقا ل�سل�سلة املنظمة الدولية للمعايري (.)ISO 9000
•نظم الإدارة البيئية طب ًقا ل�سل�سلة املنظمة الدولية للمعايري (.)ISO 14000
•نظم ال�صحة وال�سالمة املهنية طب ًقا ملنظومة ال�صحة وال�سالمة املهنية (.)OHSAS 18000
•النظم ال�صحية :نظام حتليل املخاطر وحتديد نقاط التحكم احلرجة (.)HACCP
•املمار�سات اجليدة و�أعمال الت�صنيع اجليدة ( )GMPوغريها.
وعلى الرغم من �أن ا�ست�صدار بع�ض ال�شهادات يتم طب ًقا ملعايري املنظمة الدولية للمعايري (الآيزو)
�إال �أنه ي�شرتط ال�ست�صدار �شهادات �أخرى االلتزام باملوا�صفات التي تقررها منظمات �أخرى ،مثل منظمة
الأغذية والزراعة ،ومنظمة ال�صحة العاملية ،وكذلك هيئة املعايري الدولية للأغذية� ،إال �أنه يمُ كن لهيئة
التوثيق نف�سها امل�صادقة على كال النوعني من التوثيق.
�أدى التن�سيق بني املنظمة الدولية للمعايري ( )ISOوهيئة الد�ستور الغذائي �إىل ا�ستحداث �شهادة
اجلودة ( ،)ISO 22000وهي مزيج من نظام اجلودة ( ،)ISO 9000ونظام حتليل املخاطر ،وحتديد
نقاط التحكم احلرجة من خالل حتديد متطلبات نظام �إدارة �سالمة الأغذية ،بحيث ينبغي على املنظمة
العاملة يف جمال الأغذية �إثبات قدرتها على التحكم يف املخاطر التي تواجه �سالمة الأغذية؛ لت�ضمن
�سالمة الغذاء وقت ا�ستهالك الإن�سان له [.]28
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 2-4-3توثيق املنتجات:
يعترب توثيق املنتج دليال على �أن عملية الإنتاج واملكونات وخ�صائ�ص املنتج وغري ذلك تفي بال�شروط
التي حتددها املعايري املكتوبة ،فهذا النوع من التوثيق يعد مطلو ًبا للمنتجات التي ميثل االلتزام ب�شروط
�أمان و�سالمة الغذاء �أهمي ًة خا�ص ًة لها.
�إن �شهادات املنتج والعالمات اخلا�صة بها موجودة يف معظم دول العامل ،لكن الكثري منها يحظى
بقبول على امل�ستوى املحلي فقط �إذا �صدرت ال�شهادات من هيئة توثيق وطنية حملية غري حا�صلة على
توثيق دويل معتمد.
وهناك عدة �أمثلة ل�شهادات املنتجات التي تتعلق مبجاالت ال�سالمة العامة املعرتف بها دول ًّيا نذكر
منها [:]28
•عالمة التوافق مع معايري االحتاد الأوروبي (.)CE
•عالمة جودة الأدوات واملعدات الكهربائية (.)VDE
•�شهادة الأمن وال�سالمة (.)GS
و�أمثلة �أخرى على جوانب غذائية حمددة منها:
•�شهادة املنتجات احليوية والطبيعية.
املح�سنة وراث ًّيا (.)GMO
•�شهادة املنتجات
َّ
•حالل( :منتج طب ًقا لل�شريعة الإ�سالمية)
•منتج طب ًقا لل�شريعة اليهودية ()Kosher
•�شهادة جمموعة الإنتاج الزراعي اجليد (.)EUREPGAP
ويجوز �أن يقدم ا ُمل َو ِّرد تقري ًرا ذات ًّيا عن م�ستوى مطابقة املنتج للموا�صفات؛ تفاد ًيا للتكاليف التي ميكن
�أن يتحملها عند تعيني طرف ثالث ليقوم بعملية التقييم ،كما يجوز �أن يتم منح ا ُمل َو ِّرد هذا االمتياز �شرط
�أن تكون �سمعته داخل ال�سوق جيد ًة ب�شكل ي�سمح له ب�أداء هذه املهمة بكفاءة ،ودون احلاجة لطرف م�ستقل
للت�أكيد على م�ستوى االلتزام باملوا�صفات املطلوبة ،ومع ذلك فقد ال يكون التقييم الذاتي الذي يقدمه
عال من املخاطر
ا ُمل َو ِّرد منا�س ًبا يف جميع احلاالت ،وبالنظر -خا�صة� -إىل احلاالت التي حتتمل م�ستوى ٍ
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املتعلقة بال�صحة وال�سالمة والبيئة ،كما �أن التقييم الذاتي ال يعفي ا ُمل َو ِّرد –مطل ًقا -من م�س�ؤولية االلتزام
بالقواعد والقوانني املفرو�ضة على املنتج؛ �إذ ال ب َّد �أن ي�صحب التقييم الذاتي -ب�صفة عامة -مراقبة
لو�ضع املنتج بعد دخوله �إىل ال�سوق [.]16
كما يرتبط جزء كبري من جمال عمل �شهادات توثيق املنتج مبراقبة �سالمة الغذاء ،و ُيتح ّقق يف
هذه احلالة من توافر خ�صائ�ص معينة لل�سلع الغذائية ،وحتديد م�ستويات وجود امللوثات وغريها من
املوا�صفات التي تقررها هيئة الد�ستور الغذائي �أو املوا�صفات الفنية للدول امل�ستوردة للأغذية ،كما
يظهر م�ستوى االلتزام باملوا�صفات املعيارية من خالل نتائج االختبار التي تقوم بها املعامل للك�شف عن
مدى مطابقة املنتَج للموا�صفات.
وتخ�ضع الهيئات امل�صدرة ل�شهادات توثيق �أمن و�سالمة الغذاء داخل معظم الدول للإدارات والوزارات
احلكومية التي تكون مفو�ضة بحكم القانون ،ولكنها مل تربهن بال�ضرورة على م�ستوى كفاءتها الفنية ،وال
يجب -من ناحية �أخرى� -أن َيعتمِ دَ نظام التوثيق على املهام التي يوجد تفوي�ض بتنفيذها حمل ًّيا وح�سب،
بل يجب �أن يثبت كفاءته الفنية لينال اعرتاف هيئات االعتماد الدولية ،وما مل يتحقق هذا الهدف �سيكون
البديل الوحيد ال�شائع هو عمليات التفتي�ش ا ُمل َك ِّلفة التي تنفذها الدول امل�ستوردة [.]28
وب�صفة عامة ف�إن القائمني على توثيق املنتج يعتمدون ب�شكل وا�ضح على املوا�صفات ،واملقايي�س،
واالختبارات ،و�إذا انعدمت الثقة يف نتائج االختبارات التي يقدمها خمترب يتعامل من الباطن فهذا يعني
غياب �أي �أ�سا�س ال�ست�صدار �شهادة للمنتج [.]28
كما �أن اخليار الوحيد املتاح للح�صول على االعرتاف الدويل ل�شهادات التوثيق يكون عن طريق ح�صول
جهة التوثيق على اعتماد هيئة دولية متخ�ص�صة يف االعتماد.
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�شكل رقم ()28

وفيما يتع ّلق بال�شهادات الإلزامية التي تطلبها اجلهة التنظيمية ميكن اال�ستعانة بهيئة توثيق (تابعة
للقطاع العام �أو اخلا�ص)؛ لأنه يتم تنفيذ العملية نف�سها فيما عدا �أن املوا�صفات الفنية الإلزامية ت�ستخدم
ك�أ�سا�س لقبول املنتج بدال من املوا�صفات االختيارية ،كما ميكن التحقق من م�ستوى الكفاءة الفنية من
خالل عملية االعتماد.
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�شكل رقم ()29

التوثيق:
االختياري :مثل عالمات اجلودة؛ حيث يهدف هذا النوع من التوثيق �إىل ترويج املنتج ومنحه ميزة
تناف�سية يف ال�سوق.
الإلزامي :مثل ال�شهادات الدالة على االلتزام باللوائح الفنية ،كما هو حال طفايات احلريق والأدوية.
�سبق �أن ذكرنا �أن تقييم التوافق مع املتطلبات املحددة يف املعايري املكتوبة يقع يف نطاق التوثيق و�أنه
ميكن �إ�صدار �شهادات توثيق لأنظمة الإدارة واملنتجات.
تعد �إجراءات تقييم م�ستوى املطابقة عامل ًّيا من العوامل التي حتقق فائدة تعود على التجارة الدولية
ب�صفة عامة ،كما �أن عقد االتفاقيات الدولية �أو �شروط القبول امل�شرتك لل�سلع واخلدمات وو�سائل التقييم
والتفتي�ش ونتائج االختبار وما �إىل ذلك ميكن �أن ي�سهم يف �إزالة املعوقات الفنية �أمام التجارة �أو يحد من
�أثرها.
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قامت املنظمة الدولية للمعايري بت�شكيل جلنة �أطلقت عليها ا�سم (� ،)CASCOأي جلنة تقييم م�ستوى
املطـ ــابقة ،حيث يرتكز عملها على املج ــاالت التي تنطبق عليها توجيهات املنظمة الدولية للمعايري
( )ISO / IECالتي تتمثل فيما يلي:
•ال�صياغة واملبادئ العامة لتقييم م�ستوى املطابقة.
•حتديد املوا�صفات الفنية املنا�سبة يف تقييم املطابقة.
•القوانني التي حتكم املمار�سات اجليدة يف تقييم املطابقة.
•ت�شغيل خمتربات الفح�ص واملعايرة.
•اختبارات الكفاءة من خالل املقارنات بني املعامل.
•هيئات ون�شاطات التفتي�ش.
•�إعالن ا ُمل َو ِّرد عن التزامه باملوا�صفات (.)SDoC
•هيئات ون�شاطات توثيق املنتج.
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•مراجعة النظم الإدارية وهيئات ون�شاطات التوثيق.
•هيئات ون�شاطات توثيق العاملني.
•عالمات املطابقة.
•االعتماد.
•تقييم النظراء.
•االعرتاف املتبادل بنتائج تقييم املطابق [.]17
من �أجل ت�سـ ـ ــهيل التج ـ ـ ــارة الدوليـ ـ ــة والإقليمية واملحليـ ـ ــة يقدِّ ُم ُ
دليل املنظمة الدولية للمعايري
تو�صيات حول املمار�سات
( )SO/IEC 60.2004لتقييم املطابقة –قواعد املمار�سات اجليدة–
ٍ
اجليدة فيما يتعلق بكافة عنا�صر تقييم املطابقة ،مبا يف ذلك الوثائق والهيئات والأنظمة واملخططات
والنتائج املعيارية؛ وذلك لتكون متاح ًة لدى الأفراد �أو الهيئات التي ترغب يف تطبيق �أو دعم �أو ا�ستخدام
اخلدمات اخلا�صة بتقييم م�ستوى املطابقة ب�شكل موثوق به وعادل [.]16
�إن العديد من الكتيبات الإر�شادية التي و�ضعتها املنظمة الدولية للمعايري ( )ISO/IECمرتبطة بتوثيق
الإنتاج ،وب�صفة خا�صة ف�إن الدليل الإر�شادي (( )ISO/IEC 67:2001تقييم املطابقة – �أ�سا�سيات
توثيق الإنتاج) يقدم العديد من التوجيهات اخلا�صة بنظم توثيق املنتجات؛ وذلك بتعريف عنا�صرها
املختلفة وف ًقا للممار�سات احلالية ،وقد و�ضعت تلك الكتيبات لكي ترجع �إليها هيئات توثيق املنتجات
والأطراف الأخرى التي ترغب يف ا�ستيعاب وتطوير وت�أ�سي�س نظم توثيق املنتَج �أو مقارنتها بطرف ثالث،
ولي�س الغر�ض من الدليل و�صف كافة �أ�شكال توثيق املنتَج� ،أي �أنه ال يتعامل مع تقييم الطرف الأول �أو
الطرف الثاين للمطابقة [.]16
كما يجب الأخذ يف االعتبار وجود الكثري من املتغريات؛ فرمبا ت�ضمنت �شهادة الإنتاج – مثال -اختبا ًرا
�أول ًّيا للمنتَج مع تقييم لنظم �إدارة اجلودة التي يقوم ا ُمل َو ِّرد بتطبيقها ،ورمبا تبع ذلك مراقبة لنظم �إدارة
اجلودة التي يطبقها ا ُمل َو ِّرد ومراقبة اختبار عينات من امل�صنع �أو ال�سوق املفتوحة ،بينما تقوم بع�ض
�أنظمة توثيق املنتَج ب�إجراء اختبار �أويل واختبار املراقبة ،وتعتمد �أنظم ٌة مماثل ٌة على اختبار عينة من
املنتج ،وهو ما ُيعرف باالختبار النوعي [.]16
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يقدِّ م الدليل الإر�شادي للمنظمة الدولية للمعايري (( )ISO/IEC 28:2004دليل تقييم املطابقة –
توجيهات حول نظام توثيق املنتجات من طرف ثالث) القواعدَ العام َة لنظام توثيق طرف ثالث للمنتجات،
كما يو�ضح دليل املنظمة الدولية للمعايري (( )ISO / IEC 65املتطلبات العامة للهيئات التي ت�ستخدم
املتطلبات العام َة التي ينبغي على الطرف الثالث الذي ي�ستخدم نظام توثيق املنتج
�أنظمة توثيق املنتَج)
ِ
�أن يلتزم بها ليحظى باالعرتاف الالزم بجودته [.]16
يقدِّ م الدليل الإر�شادي للمنظمة الدولية للمعايري (( )ISO/IEC 53:2005دليل تقييم املطابقة –
العام الذي ميكن
توجيهات حول ا�ستخدام نظام �إدارة اجلودة داخل املنظمة يف توثيق املنتَج)
َ
املنهج َّ
لهيئات التوثيق ا�ستخدامه لتطوير وتطبيق خطط توثيق املنتج من خالل االعتماد على نظام �إدارة اجلودة
متطلبات �أ�سـ ـ ــا�سي ًة العتماد منتَج مت توثيقه يف
داخل امل�ؤ�س�س ـ ــة ،لكن الإر�شـ ـ ــادات التي ُقدِّ مت ال تعد
ٍ
هيئة متخ�ص�صة ،وال حتل تلك التوجيهات حمل املتطلبات املبينة يف دليل املنظمة الدولية للمعايري
(.]16[ )ISO/IEC 65
 5-3االعتماد:
عادة ما يحدث خلط بني مفهومي (االعتماد) و(التوثيق) حتى يعتقد البع�ض �أنهما مت�ساويان،
وهذا خط�أ �شائع؛ فمفهوم االعتماد يتخطى مفهوم التوثيق على الرغم من ت�شابه بع�ض متطلباتهما؛ لأن
(االعتماد) يت�ضمن عن�ص ًرا �إ�ضاف ًّيا م�شت ًّقا من ا�سمه� ،أي لكي يتم منح (االعتماد) يجب �أوال التحقق من
�أن ال�شخ�ص �أو املخترب �أو امل�ؤ�س�سة التي من املفرت�ض �أن متنح هذا (االعتماد) ُيعتمد عليها ح ًّقا فيما
يتعلق مب�ستوى كفاءتها ،وهذا ال يتحقق مبجرد �إعداد قائمة ملراقبة م�ستوى اجلودة وااللتزام بتطبيق
املوا�صفات ،وذلك لأن تطبيق الكفاءة الفنية ال يتطلب االلتزام باملعايري فح�سب ،ولكن يتطلب � ً
أي�ضا
تقييم القدرات والنتائج الفنية ،كما يجب �أن يكون امل�ست�شارون الفنيون خربا َء يف جمال التقييم ،وينبغي
�أال يكونوا �أقل كفاءة من الهيئة التي �سيقومون بتقييمها ،ليت�سنى تقييم م�ستوى االلتزام باملعايري ،عالو ًة
على تطبيق الكفاءة الفنية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )6.1.1من اتفاقية منظمة التجارة العاملية
املتعلقة بالعوائق الفنية �أمام التجارة.
ُي�ستخدم م�صطلح (االعتماد) ب�شكل خاطئ �-أحيا ًنا -كمرادف ملفهوم التوثيق �أو الت�سجيل ،ولكنه
�شخ�صا حمددًا يتمتع بالكفاءة
�إجراء تقوم من خالله الهيئة املعنية مبنح اعرتاف ر�سمي ب�أن هيئة �أو ً
الالزمة لتنفيذ مهام معينة.
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�شكل رقم ()30

يتم منح االعتماد يف خمتلف املجاالت ،وقد ي�شمل هيك ُل هيئة االعتماد �أق�سا ًما خا�صة ملنح االعتماد
املتعلق مبا يلي:
•خمتربات الفح�ص واملعايرة ،طب ًقا للمنظمة الدولية للمعايري (.)ISO/IEC17025
•هيئات الفح�ص طب ًقا للمنظمة الدولية للمعايري (.)ISO/IEC17020
•هيئات التوثيق لأنظمة �إدارة اجلودة ،طب ًقا للمنظمة الدولية للمعايري ( .)ISO/IEC17021الدليل
الإر�شادي ال�سابق (.)ISO/IEC 62
•هيئات �إ�صدار التوثيق لنظم الإدارة البيئية ،طب ًقا للموا�صفات التي تقررها ()ISO/IEC 17021
الدليل الإر�شادي ال�سابق (.)ISO/IEC 66
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•هيئات �إ�صدار االعتماد اخلا�صة بتوثيق املنتجات ،طب ًقا للمنظمة الدولية للمعايري (- )ISO/IEC
الدليل الإر�شادي رقم .65
•هيئات �إ�صدار اعتماد لتوثيق العاملني ،طب ًقا للمنظمة الدولية للمعايري (.]28[ )ISO/IEC17024
كما يتعني على هيئة االعتماد
االلتزام مبعايري املنظمة الدولية للمعايري ()ISO / IEC 17011
ُ
(تقييم م�ستوى املطابقة – املتطلبات العامة التي تلتزم بها هيئات االعتماد عند اعتمادها لهيئات تقييم
املطابقة) ،ويحل هذا املعيار حمل الدليلني الإر�شاديني ال�سابقني رقمي  58و.61
وتلتزم جميع �أنواع التوثيق –على الرغم من اختالف الدالئل التوجيهية التي تتم طب ًقا لها– بنمط
واحد ،يعتمد على تقييم نظام اجلودة املط َّبق داخل م�ؤ�س�سة العمل ،ليتم اعتمادها وتقييم م�ستويات
الكفاءة املهنية� ،أما عن اجلزء الثاين من االعتماد فيتم خال َله التعاق ُد مع خبري متخ�ص�ص؛ لين�ضم
لفريق التقييم ،مما مينح الفريقَ مرون ًة كبري ًة ،وفر�ص ًة لتو�سيع نطاقات الأعمال التي يقوم بها لتوثيق
جماالت العمل اجلديدة ،وذلك من خالل اال�ستعانة بخرباء جدد �ضمن «جمموعة اخلرباء» ،وتعمل
هيئة التوثيق ب�أ�سلوب م�شابه لهيئة املعايري حيث ت�ستعني بلجان فنية ت�ضم بني �صفوفها خرباء خارجيني
متخ�ص�صني يف خمتلف جماالت عملية االعتماد.
وعلى الرغم من �أن الوزارات املختلفة ت�ستطيع االعرتاف بنتائج االختبارات التي تقدمها خمتربات
الفح�ص وف ًقا للقوانني والأحكام املتبعة فيها �إال �أن ذلك االعرتاف يظل مقت�ص ًرا على امل�ستوى الوطني،
ويرتتب على ذلك �أن تقوم الدول امل�ستوردة بعمليات تفتي�ش دورية وف ًقا لقواعدها اخلا�صة ،ولذا ف�إن
الأمر يحتاج �إىل معايري للجودة معادلة للمعايري املعرتف بها داخل الدولة؛ لتكون مر�ضية جلميع م�س�ؤويل
املراقبة والتقييم.
كما توجد م�شكلة �أخرى على امل�ستوى الوطني حني يقدم �أحد خمتربات الفح�ص حتليالت كيميائية
لعمالء من خمتلف القطاعات ،منها القطاعات ال�صناعية ،وقطاعات املراقبة البيئية ،والق�ضايا
ال�صحية ،و�أمن و�سالمة الغذاء ،فهل يجب على هذا املخترب تطبيق �أربعة �أنواع خمتلفة من املراقبة� ،أو
االعتماد ب�أنظمة اجلودة ،حيث �سيرتتب على ذلك حتمل كلفة باهظة ،وذلك كله ملجرد تلبية متطلبات
الوزارات الأربع التابع لها تلك القطاعات املختلفة؟ فاالعتماد الذي متنحه �إحدى الهيئات املعرتف بها
عامل ًّيا هو احلل الأمثل لتوفري تلك اجلهود والنفقات.
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تقوم �سيا�سات املنظمات الإقليمية على وجود هيئة اعتماد واحدة لكل دولة وفقا لالتفاقيات متعددة
الأطراف ،ومتيل الدول –عادة -لإن�شاء نظام اعتماد وطني وحتديد هيكله من خالل قانون االعتماد
الوطني لتجنب وجود هيئات متناحرةُ ،ت َعر ِقل عملية احل�صول على االعتماد ،وكذلك تقليل التكلفة التي
تنتج عن تكرار تطبيق املعايري التي تقررها الكيانات الوطنية� ،إىل جانب حتقيق �أهداف الع�ضوية والتمثيل
الدويل ،ولذا ف�إن احلل الأمثل هو تخ�صي�ص هيئة للتوثيق الوطني تخت�ص مبنح كافة االعتمادات.
متاما ،كما يجب �أن تكون على م�ستوى من التنظيم
يجب �أن تكون هيئة االعتماد م�ستقلة وحمايدة ً
والإدارة والكفاءة العملية ،بحيث ميكن �إدارتها من عدد �صغري من العاملني ،ويجوز اال�ستعانة باخلربات
الفنية �إذا اقت�ضت احلاجة ذلك؛ لأن االعتماد على اخلرباء الفنيني داخل جميع نطاقات العمل املحتملة
بالهيئة ب�صفة دائمة بو�صفهم �أع�ضاء �أ�سا�سيني لفريق العمل يعد من الأمور املكلفة وغري املجدية ،ولذا
ف�إن هيئة االعتماد امل�ستحدثة ت�ستطيع تلبية جميع االحتياجات الوطنية ومبجرد االعرتاف بها دول ًّيا� ،إذ
يت�سنى لها فر�صة تو�سيع نطاقات العمل لديها لت�ضم جماالت جديدة [.]28
تواجه االقت�صاديات ال�صغرية التي يوجد لديها عدد حمدود من طلبات احل�صول على االعتماد
م�شكلتان �أ�سا�سيتان:
•تع ّد معدالت الدخل غري كافية لتغطية �أعمال هيئة االعتماد التي ت�ستوجب دعم احلكومة املادي.
•تباين م�ست َوى اخلربات بني م�ست�شاري االقت�صاديات ال�صغرية ونظرائهم من العاملني لدى هيئات
االعتماد الكربى نتيج ًة لقلة املمار�سة العملية.
وطب ًقا للخربة العاملية يف هذا املجال ف�إن هيئة االعتماد ميكن �أن تنال االعرتاف الدويل يف حالة قيامها
باعتماد ما يقرب من � 200إىل  300م�ؤ�س�سة ،وعلى جهة االعتماد مراعاة املتطلبات التالية بغر�ض نيل
االعرتاف الدويل:
•�إيجاد مقر عمل م�صغر ي�شكل حلقة االت�صال ،مع هيئات اعتماد مماثلة من خمتلف الدول كاملنظمة
الدولية العتماد املختربات والتنظيمات متعددة الأطراف.
•تكوين �شبكة عمل �إقليمية من الكفاءات املتكاملة ،تت�ضمن جمموع ًة من اخلرباء وامل�ست�شارين
املنت�سبني للتعاون مع الهيئة.
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•ت�أ�سي�س هيئة لالعتماد الإقليمي.
•ت�أ�سي�س هيئة لالعتماد الوطني لتحقيق الأهداف الوطنية واحل�صول على االعتماد الدويل وذلك
بالتعاون مع هيئات االعتماد يف الدول الأخرى احلا�صلة على االعرتاف الدويل من املنظمة الدولية
العتماد املختربات -التنظيمات متعددة الأطراف.
قد يكون �إجراء االعتماد َ
باهظ التكلفة ،ولكن يجب الأخذ يف االعتبار �أنه على املدى البعيد �إذا مل
تتم توفري خدمات االعتماد ،و�أ�صبح هناك عجز عن �إثبات الكفاءة الفنية ،ف�إن تكلفة ذلك �ستكون �أكرب
بكثري على اجلميع.
كما تُعد م�س�ألة اعتماد خمتربات الفح�ص واملعايرة �إحدى الق�ضايا التجارية الأ�سا�سية التي ال بد
من توافرها للح�صول على االعرتاف باالعتمادات (لتجنب تكاليف �إجراء نف�س االختبارات لدى الدول
الأجنبية) ،واعتماد هيئات التوثيق التي ينبغي �أن تكون �أنظمة الإدارة واعتمادات الإنتاج لديها معرت ًفا بها
لدى الدول امل�ستوردة ،و�أما قطاع املنتجات الزراعية والغذائية فيعد االعرتاف ب�شهادات املنتَج عن�ص ًرا
�أ�سا�س ًّيا ،كما ت�شري وقائع الرف�ض املتكرر لدخول املواد الغذائية لالحتاد الأوروبي والواليات املتحدة
الأمريكية وغريها من الدول ،وتطبيق �أنظمة الإنذار ال�سريع على املنتجات الزراعية ت�شري �إىل �أوجه
الق�صور املتعددة التي �ستظل موجودة حتى ي�صبح احل�صول على «االختبار �أو ال�شهادة ال�شاملة» حقيق ًة
ملمو�س ًة [.]28
و�أما االعرتاف املتبادل ف�إنه يلعب دو ًرا مه ًّما يف عملية االعتماد ،عل ًما ب�أن عمالء هيئات االعتماد
يتمثلون يف خمتربات الفح�ص ،ومن امللحوظ �أن معظمهم ال ي�ستطيعون عقد اتفاقيات للتقييم امل�شرتك
مع نظرائهم يف �شتى �أنحاء العامل ب�شكل فردي ،ولذا ف�إن تقييم ه�ؤالء العمالء من جهة واحدة لالعتماد
أن�سب احللول ،ويتطلب ذلك توافر هيكلية اعتماد مرنة لت�سهيل عقد اتفاقيات
على م�ستوى العامل ُيع ُّد � َ
االعرتاف املتبادل ،وتكون ِب ْن َية نظام االعتماد مماثلة ل ِب ْن َية نظام القيا�س؛ �إذ ت�ضم عدة منظمات �إقليمية
تنطوي حتت منظمة دولية كربى [.]28
وقد �أ�سهم االلتزام مبعيار دويل للجودة ( )ISO/IEC 17025ك�أ�سا�س العتماد اختبارات ومعايرة
املعامل يف م�ساعدة الدول على تبني منهجية موحدة لتحديد كفاءة املختربات؛ �إذ ت�سمح هذه املنهجية
للدول التي تتبنى نظ ًما مماثل ًة لالعتماد بعقد اتفاقيات بينها؛ بنا ًء على التقييم امل�شرتك ،وقبول كل دولة
لنظم االعتماد املعمول بها يف الدولة الأخرى [.]2
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فيما تعترب هذه االتفاقيات الدولية – التي تُعرف باتفاقيات االعرتاف املتبادل -على قدر كبري من
الأهمية؛ نظ ًرا لأنها ت�ساعد تلك الدول على قبول بيانات االختبارات املط َّبقة يف بقية الدول الأع�ضاء،
مبعنى �أن كل دولة من الدول امل�شاركة يف هذه االتفاقيات تعرتف مبختربات الدول الأخرى وك�أنها هي
التي منحت الطرف الآخر اعتما َد املختربات [.]2
وبالإ�ضافة �إىل �إجراء االعتماد ف�إن امل�شاركة يف اختبارات الكفاءة يجب �أن تكون �إلزامية ،وتعني
اختباراتُ الكفاءة عقدَ مقارنة بني نتائج اختبار نف�س العينة يف عدد من املختربات ،وتعتمد عملية التقييم
يف هذه احلالة على القيم الفعلية واحتماالت ال�شك ،و�إذا خرجت نتائج املخترب عن املدى امل�سموح
ت�صبح موثوقية املخترب مو�ض َع ٍّ
�شك ،وال بد من اتخاذ �إجراءات ت�صحيحية [.]28

يطلق على املنتدى الإقليمي العتماد املختربات يف �آ�سيا ا�سم «منظمة التعاون الآ�سيوية البا�سيفيكية
العتماد املختربات» ( ،)APLACكما توجد العديد من اجلهات املوازية للجهات امل�س�ؤولة عن اعتماد
هيئات التوثيق ،ويطلق عليها «منظمة التعاون البا�سيفيكي لالعتماد»  ،PACويف �أوروبا قامت «املنظمة

109

الأوروبية العتماد املختربات» ( ،)EALوكذلك «املنظمة الأوروبية لالعتماد ( )EACباحلد من
البريوقراطية ،حيث اندجمت تلك املنظمات لت�شكل «منظم َة التعاون الأوروبي لالعتماد» ( ،)EAو�أما
«املنظمة الإقليمية يف الأمريكتني» التي ت�أ�س�ست منذ �سنوات عديدة وو�صلت �إىل �شكلها احلايل عام 1992
وهي «احتاد االعتماد يف الدول الأمريكية» ( )IAACفقد بد�أت كمنظمة �إقليمية واحدة متخ�ص�صة يف
جميع جماالت االعتماد ،وميكن �أن يتم اندما ٌج �آخر بني منظمتني �إقليميتني �أخريني.
تعترب «املنظمة الدولية العتماد املختربات» ( )ILACمظلة لهيئات اعتماد املختربات ،و»املنتدى
الدويل لالعتماد» ( )IAFكمظلة لهيئات اعتماد جهات التوثيق ،حيث يتكون مفهوم التقييم العاملي
�أ�سا�سا من االتفاقيات الإقليمية للتقييم امل�شرتك وتت�ضمن املرحلة الثانية اتفاقيات متعددة الأطراف
بني منظمات التقييم الإقليمية وذلك للحد من تكرار تنفيذ عمليات التقييم ال�ضرورية.
وبالإ�شارة �إىل املنظمات الإقليمية لالعتماد ،ومنها «منظمة التعاون الآ�سيوية البا�سيفيكية العتماد
املختربات» ،و«منظمة التعاون الأوروبي لالعتماد» ( ،)EAو«منظمة التعاون الأمريكية لالعتماد»
( ،)IAACف�إن التقييم املتبادل لهيئات االعتماد الوطنية يتم من خالل تقييم النظراء من م�س�ؤويل
هيئات االعتماد املناظرة داخل املنطقة ،وذلك لتقييم م�ستوى كفاءة العمل املماثل ،وكلما زاد عدد
هيئات االعتماد امل�شرتكة زادت متطلبات التقييم والتن�سيق لذا يجب �أن تتم عمليات تقييم النظراء
بالتن�سيق مع املنظمة الإقليمية لالعتماد.
�إذا حظيت منظمات االعتماد الإقليمية ،مثل «منظمة التعاون الآ�سيوية البا�سيفيكية العتماد
املختربات» ،و«منظمة التعاون الأوروبي لالعتماد» ،و«احتاد االعتماد يف الدول الأمريكية» باعرتاف
«املنظمة الدولية العتماد املختربات» ف�إن تقييم النظراء داخل منظمات االعتماد الإقليمية ال ي�ؤدي
�إىل توقيع اتفاقيات االعرتاف املتبادل على امل�ستوى الإقليمي فح�سب ،بل ي�شمل االن�ضمام �إىل «املنظمة
الدولية العتماد املختربات» ب�شكل تلقائي � ً
أي�ضا.
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 .4دمج العنا�صر يف بنية حتتية وطنية للجودة (ب�أ�سلوب منهجي):
ات�سع مفهوم نظام املقايي�س ،واملوا�صفات ،واالختبار و�إدارة اجلودة (ُ )MSTQلت�ش ِّكل العنا�صر
ال�سابقة جمتمع ًة ومتداخلة �إ�ضاف ًة تكاملية و�شاملة ملفهوم البنية التحتية للجودة.
ت�شكل املكونات العديدة �سابقة الذكر (املوا�صفات ،واختباراتُ اجلودة ،واالعتماد ،وال�شهادات
املوثقة) بني ًة حتتي ًة وطني ًة للجودة ،وميكن ا�ستخدام هذه البنية التحتية مع كافة املنتجات واخلدمات،
كما �أنها ت�ضمن مطابقة املنتجات واخلدمات مع متطلبات العمالء �سواء كانوا م�ستهلكني� ،أو �أ�صحاب
م�صانع� ،أو جهات تنظيمية.
�إن ما يريده امل�ستثمر هو منتج م�صدق ب�شهادة معينة؛ تُعلمه �أن املنتج مطابق للمعايري املعتمدة ،وهنا
ونظام ملطابقة املنتج مع املوا�صفات
نظام لإدارة اجلودة
ٍ
ي�صبح �ضروريا على ال�شركة املنتجة تفعيل ٍ
املعتمدة لت�ضمن عملية التوثيق حدوث ذلك.
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�شكل رقم ()31

ول�ضمان �أن ال�شهادة معرتف بها وتتوافق مع ال�شروط الإقليمية والدولية ،يجب �أن تتبع عملية التوثيق
معايري قائمة ،ويتطلب ذلك يف املقابل عن�ص ًرا فعاال لتوحيد املعايري.
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�شكل رقم ()32

مدعوما ب�شهادة موثقة ،يتعني اختبار املنتَج لتحديد ما �إذا
وعلى اجلانب الآخر ولكي يكون املنتج
ً
كان يتوافق مع املعايري املنا�سبة ،ويتطلب ذلك معامل اختبار جتري االختبارات والتحاليل وفقا للمعايري
الدولية املقبولة.
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�شكل رقم ()33

يجب �أن تكون معامل اختبار اجلودة قادرة على برهنة دقة �أدوات القيا�س امل�ستخدمة يف االختبارات
وميكن ن�سبتها ملعايري القيا�س الوطنية وبالتبعية ت�سل�سلها ملعايري القيا�س الدولية ،وعالوة على ذلك،
نتائج اختبار اجلودة حم َّل ثقة ،وميكن للمعهد
يجب معايرة �أجهزة االختبار بال�صورة املنا�سبة لكي تكون ُ
الوطني للقيا�س ومعامل املعايرة تقدمي هذا الدعم لل�شركة املنتجة.
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�شكل رقم ()34

وتت�أكد الكفاءة الفنية للمختربات وجلهات التوثيق عن طريق جهات �أو هيئات االعتماد ،مما يجعل
كافة الأطراف املعنية تثق يف �أن العملي َة برمتها حم ُّل ثقة.
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�شكل رقم ()35
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 -5مثال لتطبيق البنية التحتية الوطنية للجودة على �سل�سلة �إنتاجية
لقد تناولنا بالتف�صيل و�صف البنية التحتية الوطنية للجودة يف �أق�سام �سابقة ،لنلقي نظرة على الطرف
الآخر من املعادلة يف �سل�سلة الإنتاج ،و�إىل تطبيق نظام جودة وطني على �سل�سلة الإنتاج تلك ،ون�سمي
منتجا غذائ ًّيا
هذا اجلانب يف ال�شكل التو�ضيحي نظام «من املزرعة �إىل مائدة الطعام»؛ لأننا �سنتابع ً
-اجلمربي يف هذا املثال– بداية من �إنتاجه حتى �شرائه من ِق َبل امل�ستهلك.

�شكل رقم ()36
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�شكل رقم ()37

خالل عملية الإنتاج ،بداية من املادة اخلام حتى املنتج النهائي املوثق ،يجب �أن تلتزم كافة الأطراف
امل�شاركة يف هذه ال�سل�سلة مبتطلبات معينة ،قد تكون �إلزامية (لوائح �سالمة الأغذية) �أو متطلبات العميل
(مثل معايري بيولوجية معينة) حتى ي�صل املنتج لأ�سواق حمددة.
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ميكن القول ب�أن البنية التحتية الوطنية للجودة حققت الغر�ض منها �إذا متكنت من توفري اخلدمات
املطلوبة بال�شكل املنا�سب ،وعندما ال تكون هذه اخلدمات متاحة ب�صورة مبا�شرة داخل الدولة ب�سبب
كاف من الأ�شخا�ص للنهو�ض بالتنمية،
االفتقار �إىل املوارد �أو القدرات الوطنية على �سبيل املثال �أوعدد ٍ
ف�إن البنية الوطنية التحتية للجودة توفر الدعم الالزم للعمالء املحليني من خالل �شبكات �إقليمية �أو من
خالل اللجوء �إىل التعهيد �أو التي�سري.
لنلقي نظرة على العوامل الواجب و�ضعها يف االعتبار:
قد يكون لكثري من الوزارات دور يف مراقبة قطاع اجلمربي ،فوزارة ال�صحة تعمل على حماية �صحة
امل�ستهلك من خالل لوائحها ،ووزارة الزراعة تراقب عملية �إنتاج الغذاء ،ووزارة البيئة ت�ضمن عدم ت�أ ّثر
البيئة ب�صيد اجلمربي �أو زراعته ،وقد تراعي اللوائح الفنية التي يجب �أن تلتزم بها مزارع اجلمربي
جوانب عدة مثل:
•قيود على كمية وحجم يرقات النوبليو�س( )3التي يتم �صيدها ،واجلمربي الذي ي�صاد يف خمتلف
مراحل النمو ،واجلمربي الذي يتكاثر يف م�صبات الأنهار وما �إىل ذلك.
وجز ًرا� ،أو
•يحظر القانون -يف الكثري من الدول -بناء مزارع جمربي جديدة يف مناطق ت�شهد مدًّا َ
يف مناطق املانغروف ال�ساحلية.
•معدالت الف�ضالت امل�سموح بها (منتجات من ف�ضالت اجلمربي ،والغذاء الذي مل ُيتناول ،وطحالب
ميتة وبكترييا).
•املعدالت امل�سموح بها للمواد الكيميائية التي تظهر ب�صورة طبيعية.
•املعدالت امل�سموح بها من املواد امل�ضافة.
•املعدالت امل�سموح بها من مواد كيميائية �ضارة ميكن �أن تت�سبب يف �أمرا�ض حادة �أو مزمنة.
• مل�صقات تعريفية؛ �إذ ت�شرتط اللوائح و�ضع مل�صق تعريفي على كل منتج يحتوي على:
•و�صف حقيقي لل�سلع.
•قائمة باملكونات برتتيب تنازيل.
•�صايف املحتويات.
( )3يرقات النوبليو�س عبارة عن يرقات جديدة خرجت من البي�ض حديث ًا ويف املرحلة الأوىل من النمو.
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•تاريخ التعبئة واملعاجلة.
•رقم امل�ؤ�س�سة امل�سجل.
•بلد املن�ش�أ.
•تعريف بالنوع.
•طريقة احلفظ.
•ا�سم امل�صنع وعنوانه ،وال�شركة املنتجة ،وال�شركة امل�صدرة ،وال�شركة امل�ستوردة.
يجب �أن يتوافق اجلمربي -عند الت�صدير -مع �شروط الدولة امل�ستوردة التي ت�شمل:
•معايري املنتج.
•القواعد ال�صحية واملتطلبات العملية.
•حتاليل خا�صة للت�أكد من مطابقة املوا�صفات.
•الو�سائل املحددة لفح�ص فيزيائي �أو كيميائي �أو ميكروبيولوجي للمنتجات بالرجوع �إىل قواعد منا�سبة.
ورمبا ي�شرتط � ً
أي�ضا خ�ضوع مزرعة اجلمربي للتدقيق ِوفق نظام حتليل املخاطر وحتديد نقاط التحكم
منحى منهج ًّيا لتحديد وتقييم ومتابعة املخاطر ذات ال�صلة ب�سالمة
احلرجة ( ،)HACCPويعد هذا ً
الأغذية ،وي�ساعد ذلك يف تعزيز التجارة الدولية من خالل زيادة الثقة يف �سالمة الغذاء� ،إذ �إنه يعتمد
على املبادئ ال�سبعة التالية:
•�إجراء حتليل خماطر (بيولوجي �أو كيميائي �أو فيزيائي).
•حتديد نقاط التحكم احلرجة التي تعد نقطة �أو خطوة �أو �إجراء يحتمل �أن ي�ؤدي �إىل منع خطر ذي
�صلة ب�سالمة الغذاء �أو التخل�ص منه �أو خف�ضه �إىل معدالت مقبولة.
•و�ضع حدود هامة لإجراءات وقائية ،فهناك حدود �سالمة لكل نقطة من نقاط التحكم احلرجة،
مثل الوقت ،ودرجة احلرارة والرطوبة ،ودرجة احلمو�ضة ،واحلمو�ضة املعايرة ،واملواد احلافظة،
وتركيز امللح واللزوجة.
•و�ضع �إجراءات ملتابعة نقاط التحكم احلرجة.
•حتديد �آليات الإجراءات الت�صحيحية الواجب تتبعها عندما تُظهر عمليات املتابعة �أخطاء تتجاوز
احلد امل�سموح به.
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•تطوير �إجراءات للت�أكد من فعالية نظام حتليل املخاطر وحتديد نقاط التحكم احلرجة (.)HACCP
•تطوير طرق فعالة حلفظ م�ستندات نظام حتليل املخاطر وحتديد نقاط التحكم احلرجة(.)HACCP
وقد ي�شرتط امل�شرتون على املزرعة االلتزام مبعايري توثيق مثل تلك املحددة من جانب (ال�شراكة
العاملية من �أجل زراعة �سليمة وم�ستدامة) ،وهو كيان ي�سعى �إىل �إنتاج الغذاء مع احرتام �صحة العامل
و�سالمته ورفاهيته� ،إىل جانب ق�ضايا بيئية وق�ضايا �أخرى مرتبطة باحليوان ،ورمبا ت�ضمن ذلك عنا�صر
عدة مثل نقاط املراقبة وااللتزام مبعايري خا�صة مبنتجي الأغذية وم�صنعي الغذاء و�سل�سلة الإنتاج.
كما حتتاج مزرعة اجلمربي �إىل �إجراءات واختبارات جودة مو�سعة ،و�إذا مل يكن لديها من�ش�آت خا�صة،
ف�ست�ضطر �إىل االعتماد على كيانات خارجية من �أجل:
•�ضبط متغريات جودة املياه.
•�ضبط كثافات التخزين.
•�ضبط التهوية.
•حتليل الأغذية والأ�سمدة.
•جرعة الأغذية والأ�سمدة (ت�ستخدم الأ�سمدة لتن�شيط �سل�سلة الطعام الطبيعية).
•وزن اجلمربي بعد مرحلة جمع الريقات من م�صبات الأنهار ،وقبل نقله �إىل برك الت�سمني.
•ملوحة الربك ودرجة حرارتها.
•مكافحة الأمرا�ض (الفطر والبكرتيا والفريو�س).
وقد تعالج املعايري املتبعة �أثناء عملية املعاجلة ،كالتايل:
•اال�ستالم والت�صنيف والوزن والتعبئة والتجميد.
•�إزالة الر�أ�س والتنظيف والتق�شري يف بع�ض احلاالت.
•امللوثات املحتملة خالل عملية املعاجلة ذاتها.
•ال�ضغط ودرجات احلرارة املحددة عندما يباع اجلمربي جاهزًا للطهي.
•االلتزام بال�شروط املحددة يف اللوائح ،مثل:
•�شروط هيكلية للم�صنع �أو ال�سفينة.
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•ال�صيانة والعمل ب�صورة نظيفة.
•مبادئ الت�صنيع اجليد ،مثل �ضبط درجة احلرارة ،وت�صميم املن�ش�أة ،و�ضغط الهواء الإيجابي،
وهذه املبادئ �ضرورية ل�سالمة املنتج.
وخالل التجميد ،تعترب املقايي�س الدقيقة لدرجات احلرارة والتوقيت �أمو ًرا �ضرورية لل�صيانة املثلى
لأن�سجة اجلمربي ول�ضبط م�ستوى التجميد.

�شكل رقم ()38
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�شكل رقم ()39

يجب قيا�س درجة احلرارة –� ً
أي�ضا -ب�صورة ُيعتمد عليها خالل النقل ويف خمازن التربيد ،و ُين�صح
بفح�ص ع�شوائي يقوم به طاقم مراقبة اجلودة الداخلي للمنتجات املوجهة للتخزين �أو �إىل � ٍّأي من
امل�شرتين ،وي�شمل ذلك:
•مواد تعبئة جيدة ،ومل�صقات تعريفية.
•ظرو ًفا منا�سب ًة ،مثل درجة حرارة النقل ومن�ش�آت التخزين ،ومدة هذه الأن�شطة.
•ظرو ًفا �صحي ًة خالل النقل (نظافة و�سجالت درجات احلرارة وحتميل �صحيح داخل املركبات).
قد ت�سعى مزرعة اجلمربي �إىل احل�صول على توثيق �شهادة اجلودة ( )ISO 9000و�شهادة نظام
الإدارة البيئية ( ،)ISO 14000ورمبا �إىل احل�صول ً �-
أي�ضا -على �شهادة مطابقة املنتج للموا�صفات
واللوائح الفنية املعتمدة ،وميثل ذلك ميزة �سوقية لل�شركة املنتجة؛ ليت�أكد العميل من ح�صوله على منتج
عايل اجلودة.
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وخالل ور�شة عمل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التي عقدت خالل اجتماعات جمعية تربية
الأحياء املائية العاملية ببايل عام  ،2005نوق�ش عدد من الربامج اجلديدة لقطاع اجلمربي ت�شمل:
برنامج «تربية �أحياء مائية م�س�ؤولة» التابع لتحالف الأحياء املائية العاملية (جمل�س توثيق الأحياء
املائية) ،وبرنامج اجلمربي التابع لـ«�أغذية �سليمة وذات جودة» ،وبرنامج «جمربي موثق ع�ضو ًّيا»،
وبرنامج «جمربي فري تريد» ،وبرنامج «جمموعة جتار التجزئة الأوروبيني املنتجني -املمار�سات الزراعية
اجليدة ،)EurepGAP( -وحتالف جتارة التجزئة الربيطاين ،وخامت جودة اجلمربي البنجالد�شي،
وبرنامج «جمربي عايل اجلودة» التايالندي ،وال�صندوق العاملي للحياة الربية ،وم�ؤ�س�سة العدالة البيئية.
ويختلف ( ،)EurepGAPوهو برنامج التوثيق التطوعي اخلا�ص الذي �أن�ش�أته �سل�سلة متاجر كربى يف
�أوروبا ،عن برامج توثيق �أخرى ،برتكيزه على �شروط الإنتاج ال�صحي والقدرة على تتبع املنتج حتى بلد
املن�ش�أ ،ويف هذه احلالة مزرعة اجلمربي على وجه التحديد ،ومن املتوقع �أن ي�شرتط امل�شاركون يف هذا
الربنامج م�ستقبال �شهادة ()EurepGAP؛ لو�ضع املنتج على �أرفف املتاجر التابعة لهم.
و ُيظهر هذا النموذج �أن خدمات البنية التحتية الوطنية للجودة لها دور ها ٌّم ،و�إذا مل تكن متاحة داخل
�إحدى الدول �أو مل حتظ باعرتاف دويل ،ف�سي�ؤدي ذلك �إىل ظهور تكاليف �إ�ضافية �أو عدم القدرة على
الو�صول للأ�سواق.
وي�ساعد �أ�سلوب نظام القيمة ملنتج معني يحظى باهتمام وطني على حتليل وتقييم اخلدمات املقدمة
من البنية التحتية الوطنية للجودة ،ويف كل مرحلة بد ًءا من املادة اخلام حتى املنتج النهائي -من
املزرعة �إىل مائدة الطعام -ي�شمل هذا �أ�سلوب حتليل مف�صل عن املكاتب احلكومية ذات ال�صلة،
وال�شروط اخلا�صة باملعايري ،واملقايي�س ،ومعامل االختبار ،واملعايرة ،واملواد ذات املرجعية ،وكيانات
التوثيق ،واالعتماد وغريها ،وما تغطيه البنية التحتية الوطنية من هذه الأ�شياء ،ودور التعاون الدويل،
والتن�سيق الالزم.
وتوجد -يف كثري من الأحيان -مكونات البنية التحتية للجودة ب�صورة عامة ،وقد ال يكون املعيار
متاحا� ،أو ال يعر�ض االختبار الالزم� ،أو يعر�ضه ولكن هذا املعيار على وجه التحديد غري معتمد،
املطلوب ً
�أو على الرغم من احل�صول على ت�صديق من املعهد الوطني للقيا�س �إال �أن نطاق املعايرة ال يت�ضمن تتبع
املنتج� ،أو تكون املادة ذات املرجعية غري موثقة� ،أو �أن الكيان الذي وثقها لي�س معت َمدً ا.
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و�سي�ؤدي التحليل ال�سليم خلدمات اجلودة املطلوبة يف منظومة القيمة �إىل تو�صيات وا�ضحة للأطراف
امل�س�ؤولة يف البنية التحتية للجودة؛ بهدف حت�سني وتطوير اخلدمات.
وميكن ملجموعة عمل تتكون من كافة الأطراف ذات ال�صلة ،مثل :املنتجني ،والوزارات ،واجلهة املعنية
بتطوير املوا�صفات ،واملعهد الوطني للقيا�س ،ومعامل االختبار ،وجهات التوثيق ،واالعتماد ،الو�صول �إىل
حتليل متطلبات البنية التحتية للجودة يف كافة مراحل الإنتاج ،والت�أكد من �أن اخلدمات ذات ال�صلة
موجودة ،وميكن الو�صول �إليها ،واالعتماد عليها ،وحتظى باعرتاف دويل ،ورمبا تتدخل م�ؤ�س�سة التعاون
التقني الدويل لدعم اجلهود الوطنية يف هذا املجال.

�شكل رقم ()40
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 -6التو�صيات:
 1-6قانون اجلودة الوطنية:
يهدف قانون اجلودة الوطنية �إىل بناء نظام اجلودة الوطنية الذي ي�صبح مبثابة البنية التحتية
امل�س�ؤولة عن تطوير وتعزيز اجلودة ،وت�شجيع روح املناف�سة يف الأن�شطة املحلية ،كما يهدف القانون �إىل
جعل �صفقات ال�سلع واخلدمات حتظى بقدر �أكرب من الثقة وامل�ساعدة على االلتزام باالتفاقيات الدولية
املتعلقة مبطابقة املنتجات ،وتقدمي الدعم الفني للجهات التنظيمية [.]4
�إن القوانني واللوائح موجهة �إىل اجلمهور ب�صورة عامة و�إىل اجلهات القانونية ،لذا يجب كتابتها
ب�صياغ ٍة تُوافق عليها الهيئات القانونية داخل الدولة ،وعادة ما يكون هناك وقت طويل ن�سب ًّيا بني �صياغة
القانون ودخوله حيز التطبيق ،لذا يو�صى بالدعوة �إىل منوذج ب�سيط للقانون الأ�سا�سي وتناول التفا�صيل
الإ�ضافية يف لوائح ،ي�سهل املوافقة عليها �أو تعديلها [.]23
وفيما يلي �سمات هامة تو�ضع يف االعتبار ،وتتعلق بالإطار القانوين:
•�سيا�سة تطوير البنية التحتية الوطنية للجودة ،و�ضبط اخلدمات لتتوافق مع االحتياجات الوطنية،
عمل النظام وا�ستقرارِه ,ويجب توجيه ذلك من خالل جمل�س وطني للجودة ،يكون �أع�ضا�ؤه
و�ضمان ِ
ر�ؤ�ساء الوزارات والهيئات ذات ال�صلة من القطاع العام وممثلني من قطاعات خا�صة ،مثل الغرف
التجارية �أو ا ُمل َ�صدِّ رِين ،واحتادات القطاع ال�صناعي ،و�أكادمييني ،وهيئات حماية امل�ستهلك ،وال بد
من وجود توازن يف القوة بني القطاعني العام واخلا�ص؛ للتمتع بالقبول على نطاق وا�سع.
متاما
•�إن�شاء هيئة وطنية للمعايري ومعهد وطني للقيا�س وهيئة وطنية لالعتماد ،لتكون كيانات م�ستقلة ً
بعيدً ا عن �أي حتيز ،مع متتعها باال�ستقاللية والتمويل الالزمني لال�ضطالع مبهامها الفنية الوطنية
والدولية .تعريف مهام ون�شاطات هيئات البنية التحتية للجودة ومواءمتها للقواعد واملمار�سات
الدولية ،حتى ال يحتم التغيري يف هذه القواعد �إجراء تغيري يف القانون ذاته.
•من املمكن �أن تعمل الهيئات الثالث حتت �سقف واحد لزيادة الكفاءة الإدارية وتقليل التكاليف،
ولكن يجب يف هذه احلالة �ضمان ا�ستقاللية القرارات والأفراد و�أر�صدة امل�صارف وغريها؛ لتجنب
�أي نوع من ت�ضارب امل�صالح الذي قد يظهر �إذا توىل مدير تنفيذي واحد امل�س�ؤولية عن املجاالت
الثالثة ،ويجب فهم الإدارة على �أنها كيان منوط به تقدمي اخلدمات �أو الت�سهيالت للمعاهد الفنية
ولي�س اتخاذ القرارات.
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•يجب �أن يكون لكل معهد جمل�س تنفيذي ،مب�شاركة ن�سبتها  50يف املائة على الأقل من القطاع
اخلا�ص ،للحيلولة دون وجود دوافع خا�صة بالقطاع� ،أو وجود ت�أثريات �سيا�سية.
•يجب �ضمان ا�ستقرار الطاقم الفني ل�ضمان ا�ستمرارية التطوير واخلربة الفنية.
 2-6العالقات البينية بني املجاالت التطوعية والإلزامية ومهام الهيئات التنظيمية:
يتعني على الهيئات امل�س�ؤولة عن جوانب تنظيمية الإ�شراف على النظام و�ضمان فعاليته ،وتعد هذه
مهمتهم الرئي�سية.
ومن غري ال�ضروري �أو املالئم للهيئات التنظيمية �أن حتاول تنفيذ كافة املهام املطلوبة بنف�سها،
�إذ ينجم عن ذلك نوع من التكرار وتكبد نفقات غري �ضرورية ،لذا يف�ضل تفوي�ض مهام معينة جلهات
متخ�ص�صة ،وي�سري ذلك على الأن�شطة الإلزامية كذلك ،طاملا يتم التفوي�ض جلهات معرتف بكفاءتها
الفنية وتخ�ضع لإ�شراف منا�سب ،وينتج عن ذلك تعزيز ودعم النظام الوطني.
وت�ستطيع الهيئة التنظيمية ا�ستخدام جهات خا�صة �أو عامة تعمل يف جماالت االختبار �أو التفتي�ش �أو
التوثيق ،وال�شرط الوحيد هو اعتماد اجلهة من هيئة اعتماد حتظى باعرتاف دويل يف املجال املطلوب،
والت�سجيل كمقدم خدمة لدى الهيئة التنظيمية.
فعلى �سبيل املثال ،توجد يف بع�ض الواليات الأملانية �شركات خا�صة م�س�ؤولة عن مراقبة عدادات
الكهرباء ،والغاز ،واملياه ،ويتعني على �سيارات الأجرة الذهاب �إىل �شركات خا�صة لفح�ص املكابح
وعدادات ال�سيارة ،وحتظى هذه ال�شركات باعرتاف هيئة القيا�س الوطنية كما �أنها تخ�ضع لإ�شرافها.
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 3-6ا�ستخدام الهيئات التنظيمية للبنية الأ�سا�سية للجودة:
تنبع خماطر املطابقة بالأ�سا�س من خماوف متزايدة ب�ش�أن �سالمة املنتج ومعايري العمل ومعايري
بيئية ،و ُينتظر من ال�شركات املنتجة داخل الدول النامية الوفاء ب�شروط ال تطبق على �أ�سواقهم املحلية يف
الكثري من الأحيان ،وي�صنع ذلك فجوة بني متطلبات ال�سوق املحلية ومتطلبات �أ�سواق الت�صدير ،لذا تعمل
�أ�سواق الت�صدير على و�ضع متطلبات حمددة ل�ضمان �أن املنتجات والعمليات تلبي املوا�صفات املطلوبة
لديها ،و�إذا كان يتعني �سد الفجوة �سري ًعا وجب �أن يتوجه امل�شرتون �إىل اال�ستثمار يف عدد قليل من موردي
اخلدمات وم�ساعدتهم على رفع امل�ستوى (�أو االعتماد على الهيئات التنظيمية)[ .]18
ونتيجة لذلك ،قد ترتاجع احلاجة لو�ضع املتطلبات اخلا�صة ب�أ�سواق الت�صدير ب�سبب حت�سن قدرات
ا ُمل َو ِّردين داخل الدول النامية .يف املرحلة الأوىل من عالقة العمل قد ي�شعر العمالء باحلاجة �إىل تقدمي
تعليمات مف�صلة والقيام مبتابعة ومراقبة �أداء املورد ،ومع اكت�ساب املوردين مقدا ًرا �أك َرب من اخلربة
وزيادة قدراتهم على ك�سب ثقة العمالء� ،سيبد�أ العمالء بتحديد املعايري التي يجب الوفاء بها وترك
املورد يحدد كيفية تلبيتها [.]18
ومبجرد �أن ت�ضع ال�شركات �أط ًرا للمنظومة �أو حتديدها من جانب عمالء خارج املنظومة� ،سيظهر
�س�ؤال حول كيفية تطبيقها.
يف املعتاد ميكن متابعة مدى االلتزام مبعايري املنتج من خالل عمليات التفتي�ش واختبار اجلودة،
وميكن حتقيق ذلك يف مراحل عديدة ،مبا يف ذلك مراحل الت�صميم واملراحل التي ت�سبق الإنتاج ،اعتمادًا
على مدَ ى م�س�ؤولية املورد عن الت�صميم ،ويف بع�ض احلاالت �ستقوم هيئات حكومية بالتفتي�ش على املنتج
قبل طرحه يف ال�سوق املحلية �أو الإقليمية [.]18
 4-6ا�ستخدام البنية التحتية للجودة يف القطاعني العام واخلا�ص:
كث ًريا ما يحدد امل�شرتون  -ويف الأغلب من القطاع اخلا�ص� -أُط َر عمليات الإنتاج ،ورمبا يلعبون دو ًرا
كب ًريا يف حتديد نظم اجلودة اخلا�صة با ُمل َو ِّردين ويف متطلبات معايري البيئة والعمل ذات ال�صلة ،ويف
بع�ض احلاالت رمبا يكتفي العميل بلفت االنتباه �إىل معايري العملية التي يتعني الو�صول �إليها ،ويف حاالت
�أخرى يحدد امل�شرتي بدقة طريقة حتقيق املعايري املطلوبة وقد يقدم امل�ساعدة بتحديد عمليات الإنتاج
واملتابعة الواجب تطبيقها�...إلخ [.]18
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وعلى اجلانب الآخر ،تنظم منظمات دولية وهيئات حكومية عملية ت�صميم وت�صنيع املنتج ،لتحقيق
�سالمة امل�ستهلك ولإيجاد �أ�سواق �شفافة (على �سبيل املثال من خالل حتديد معايري الأحجام والأوزان
�أو املعايري الفنية) ،وت�شمل مناذج و�ضع هذه الأطر من جانب عمالء خارج املنظومة الإنتاجية ،معايري
ال�سالمة واللوائح املتعلقة ب�سالمة املنتجات ،مثل لعب الأطفال والأجهزة الإلكرتونية وال�سيارات ذات
املحركات ،ومراقبة املواد اخلطرية يف نطاق وا�سع من املنتجات ،وميكن كذلك �أن ت�شري هذه اللوائح
�إىل املنتج (هل تتفق خ�صائ�صه الفيزيائية وت�صميمه مع املتطلبات؟)� ،أو �إىل العملية الإنتاجية (هل
يتم �إنتاجها ب�صورة تتفق مع معايري حمددة؟) ،ويف بع�ض احلاالت تكون معاي ُري العملية الإنتاجية و�سيل ًة
لتحقيق معايري املنتج (ت�صمم نظم جتهيز الغذاء ال�صحي لإنتاج غذاء �آمن على �سبيل املثال)� ،أو ب�سبب
القيمة الفعلية لأنواع معينة من العمليات يف حاالت �أخرى (متطلبات رفاهية احليوان على �سبيل املثال)،
وقد حتدد بع�ض احلكومات موا�صفات �إلزامية ،ويطلق عليها حينئذ لوائح فنية ،ورمبا ُحدِّ دت املعايري
� ًأي�ضا -وفق قواعد غري قانونية (كميثاق ال�شرف)� ،أو من جانب عدد من الهيئات غري الر�سمية ،مثل
ً
املنظمات غري احلكومية التي متار�س
�ضغوطا لاللتزام مبعايري البيئة والعمل [.]18
من املتوقع �أال ت�ستخدم ال�شركات مو ِّردين ي�ش ِّغلون �أطفاال ،ولكن يوجد مع ذلك نظام يطبق احلظر،
تفعيل خا�ص ٍة لهذا الغر�ض.
نظم ٍ
وعلى ال�شركات �إعداد ِ
ي�شرتط االحتاد الأوروبي ح�صول م�صانع الأدوات اجلراحية امل�صدرة �إىل ال�سوق الأوروبية على �شهادة
اجلودة ( ،)ISO 9000وتقوم هيئات توثيق م�ستقلة بتنفيذ عملية التوثيق.
ت�شـ ـ ـ ــرتط وزارة الزراع ـ ـ ـ ــة الأمريكية �أن يكون لدى مناطق معينة ت�صدر البطيخ �إىل ال�سوق الأمريكية
برنامج مكافحة ومراقبة حل�شرات الفاكهة ،تديره الدولة ،وحا�صل على موافقة من وزارة الزراعة [.]18
لذا ف�إنَّ كل عميل يف منظومة القيمة الإنتاجية ُيف ِّعل االلتزام بالأطر اخلا�صة بعمالء �آخرين� ،أو يرتجم
هذه الأطر �إىل جمموعة من ال�شروط التي تراقب �أو تطبق العملية الإنتاجية ،وهذه �صورة حقيقية يف
منظومة القيمة الإنتاجية العاملية [.]18
ورمبا كان «الآخرون» عمالء �آخرين يف املنظومة (�إذ ت�شرتط املحالت الربيطانية – مثلاً � -أن يتابع
موردوهم نظم اجلودة ملنتجني وم�صدرين ذوي �صلة بالب�ساتني)� ،أو اللجوء �إىل طرف ثالث لتنفيذ هذه
املهمة ،كما يحدث عندما ت�ستعمل ال�شركات منظمات غري حقوقية �أو مراقبني م�ستقلني للت�أكد من معايري
العمل لدى املوردين ،ولي�ست النقطة الهامة هنا ما �إذا كانت ال�شركة �أو الوكيل هو من يقوم بالعمل ،بل �أن
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حتدد ال�شركة الأط َر التي يتعني الو�صول �إليها وتنظم عملية املتابعة للت�أكد من االلتزام باملعايري ،وتوجد
حاالت يحدِّ د �أطرها وكالء خارج املنظومة مثل (هيئات حكومية) ،وتكون عمليات املراقبة � ً
أي�ضا يف
�أيدي وكالء خارج املنظومة ،ففي هذه احلالة ال تتوىل �شركة مفردة يف املنظومة امل�س�ؤولية عن حتديد �أو
تفعيل الأطر� ،إمنا تطبق على كافة ال�شركات يف املنظومة.
ويتخذ قرار الإ�صرار على معيار من جانب ال�شركة الرئي�سة (ال ُيفر�ض من اخلارج) ،ولكن �إذا كان
املعيار معرو ًفا ومطب ًقا على نطاق وا�سع ،ف�إن من املحتمل �أن توجد منظمات (هيئات املوا�صفات و�شركات
اال�ست�شارات وغريها) لتوثيق ال�شركات ومل�ساعدة ال�شركات على حتقيق املوا�صفات املحددة [.]18
ومن ال�ضروري لتطبيق هذه العملية �أن تكون الأطر املحددة مط َّبق ًة على نطاق وا�سع من قبل �شركات
خمتلفة ،و�أن تكون بها و�سائل جديرة بالثقة للتطبيق وللمتابعة من جهات خارجية ،ورمبا مت تفعيل هذه
الأطر يف املراحل الأوىل من عمليات الإنتاج من قبل ال�شركات الرئي�سية يف املنظومة ،مثل معايري العمل،
وعند تعميم املعايري على نطاق �أو�سع ،تُ�صاغ نظم خارجية للتفعيل ،مثل معيار ( ، )SA 8000من جانب
جمل�س هيئة اعتماد الأولويات االقت�صادية.
و�إذا �أثبتت نظم التوثيق االلتزام بعدد من معايري العملية الإنتاجية ،مبا يف ذلك معايري العمل والبيئة
واجلودة ،فرمبا كان ذلك بديال ل�ضوابط املراقبة واملتابعة املحددة من جانب ال�شركات الرئي�سية ،ورمبا
ا�ستبدلت املتابعة املبا�شرة ومراقبة املوردين بعمليات التوثيق [.]18
ومن املتوقع مع زيادة كفاءة املوردين �أن يتم ت�سهيل �إدارة ومراقبة عمليات الإنتاج من خالل امل�شرتين
�شريطة �أن ي�صحب تنامي كفاءة املوردين ظهو ُر وكالء حمليني ،ي�ستطيعون متابعة وتفعيل االلتزام
باملعايري العامة �أو التي يحددها امل�شرتون.
يجري الرتويج للتجارة الإلكرتونية بني ال�شركات يف كافة �أنحاء العامل كو�سيلة لتمكني ال�شركات
املنتجة داخل الدول النامية من البيع داخل �أ�سواق الدول املتقدمة ،وتعديل العالقة بني ال�شركة املنتجة
وامل�شرتي ،ويحتمل �أن تتطلب كافة �أ�شكال امل�شرتيات الإلكرتونية �آليات الحتواء خماطر امل�شرتي ،مثل
عمليات التوثيق ،و�ستحظى هيئات االعتماد واملراقبة ب�أهمية متزايدة ،ورمبا حدث حتول لو�ضع الأطر
وتفعيلها من وكالء من خارج املنظومة ،مثل الو�سطاء ،وكلما زادت القدرة على تقنني وتعميم وتطبيق
االلتزام/املطابقة مع الأطر ق ّلت احلاجة للإدارة من داخل املنظومة ذاتها [.]18
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 5-6التحالفات الإقليمية:
يعزز التعاون الإقليمي من االعرتاف املتبادل بهياكل (وموا�صفات) وطنية ،وبذلك يزيل العوائق
الفنية للتجارة ،و�إن كان �سيجري بناء بنية حتتية م�ؤ�س�سية من ال�صفر ،فمن املنطقي القيام بذلك
ب�صورة تكاملية ،عرب جتمعات �إقليمية وا�ستخدامها ب�صورة م�شرتكة (من �أمثلة ذلك ،الأجهزة مرتفعة
الثمن امل�ستخدمة يف املختربات) ،وقد يعطي ذلك ميزة للدفع بعملية التكامل الإقليمي للأمام [.]13
ويفرت�ض �أن تتحقق فائدة �أكرب لقدرات القطاع من خالل تعزيز عملية التكامل الإقليمي ,فاتفاقيات
التجارة الإقليمية تعمل على تو�سيع نطاق التجارة للدول الأع�ضاء يف اجلمعيات الإقليمية ،على �سبيل
املثال جمعية التطوير الإملانية قامت بالفعل بالرتويج لال�ستخدام امل�شرتك للقواعد الوطنية التي �صممت
بطريقة تكاملية ،ومن اجلدير بالذكر �أن عمليات التن�سيق الإقليمية عادة ما ت�ستغرق مدة �أطول [ .]13
يف حالة الكيمياء على �سبيل املثال ,ي�ش ِّكل تطبيق البنية التحتية الوطنية حتدٍّ يا ب�سبب القدر الكبري
من املعايري الكيميائية امل�ستخدمة ,ولتحديد الأولويات يتعني معرفة كميات الطلب والتي عادة ما تكون
متعلقة بال�صادرات والبيئة وال�صحة ,وتطوير البنية التحتية الكيميائية من خالل هيئة واحدة كما
هو احلال يف اجلهات املتعلقة بتطوير البنية التحتية الفيزيائية يعد �ضربا من اخليال ،وتتجه الكثري
من الدول �إىل تطوير القدرات الفنية املوجودة فعال وت�أ�سي�س �شبكة من املختربات املرجعية الوطنية
لتغطي كافة املعايري املهمة ،وبحكم �أنه اجلهة الوحيدة املوقعة على اتفاقية االعرتاف املتبادل متعددة
الأطراف اخلا�صة باملكتب الدويل للأوزان واملقايي�س يجب �أن يكون املعهد الوطني للقيا�س املن�سق
املعرتف به دوليا يف حني �أن الكفاءات الفنية للأن�شطة الوطنية والدولية تتعلق باملختربات املرجعية
الوطنية املحددة [ .]28
يتمثل الهدف الرئي�س من التحالفات الإقليمية يف نيل ثقة امل�ستخدمني ب�أن املتطلبات اخلا�صة
باملنتجات واخلدمات والنظم والعمليات واملواد قد ُل ِّب َيت ،ومن الأ�سباب التي جتعل اخلدمات وال�سلع
ُ
�ضعف ثقة امل�ستخدمني يف دولة ما بكفاءة
املتداولة عامل ًّيا عر�ض ًة لتكرار عمليات تقييم املطابقة،
الهيئات املنفذة لأن�شطة البنية التحتية للجودة يف دول �أخرى.
ولذا تظهر احلاجة التخاذ �إجراءات تهدف �إىل زيادة ثقة العمالء من القطاعني العام واخلا�ص وثقة
اجلهات التنظيمية يف عمل هيئات تقييم املطابقة وهيئات االعتماد وال �سيما يف الدول الأخرى [.]16
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وت�سعى اتفاقيات االعرتاف املتبادل الثنائية واتفاقات االعرتاف املتبادل متعددة الأطراف �إىل �إعطاء
تطمينات للعمالء ب�أن الهيئات املناظرة يف الدول الأخرى تعمل على نف�س م�ستوى الهيئات املوجودة يف
دولهم ،وقد يقوم خرباء دوليون ب�إجراء تقييمات عملية �صارمة لأع�ضاء هذه االتفاقات ،قبل االن�ضمام
و�أثناء فرتة الع�ضوية؛ ل�ضمان املحافظة على املعايري املرتفعة ,وتعمل هذه العملية على التقليل من
التكاليف وزيادة القيمة للقطاع ال�صناعي وللم�ستهلكني [.]1
اتفاق االعرتاف املتبادل متعدد الأطراف التابع للمكتب الدويل للأوزان واملقايي�س:
يف عام  1999نفذ امل�ؤمتر الدويل للأوزان واملقايي�س اتفا ًقا ثنائ ًّيا لالعرتاف املتبادل لتحقيق قدر �أكرب
من ال�شفافية والتكاف�ؤ بني املعاهد الوطنية للقيا�س ،ويدير ذلك املكتب الدويل للأوزان واملقايي�س.
ويعتمد اتفاق االعرتاف املتبادل متعدد الأطراف على معلومات مثبتة خا�صة باملعاهد الوطنية للقيا�س
امل�شاركة ،وموثقة يف قاعدة بيانات مقارنة هامة (.)www.bipm.fr
•املعاهد امل�شاركة.
•نتائج املقارنات الهامة واملقارنات التكميلية.
•�أف�ضل قدرات القيا�س.
•ال�شكوك.
•معلومات عن تنفيذ نظام اجلودة.

وي�ضم امللحق الثاين -على �سبيل املثال -جماالت املقارنة الأ�سا�سية اخلا�صة بالكيمياء ،وف ًقا للجنة
اال�ست�شارية جلودة املواد.
و ُيعتمد يف التجارة الدولية � ً
أي�ضا على �شهادات املطابقة يف جماالت نظم الإدارة واملنتجات واخلدمات
والأفراد ال�صادرة من جهات تقييم املطابقة املعتمدة من قبل هيئات االعتماد الأع�ضاء يف اتفاقية
االعرتاف املتبادل متعددة الأطراف التابع للمنتدى الدويل لالعتماد.
َ
الهدف منه عن طريق اتفاقيات االعرتاف املتبادل متعددة الأطراف،
وينفذ املنتدى الدويل لالعتماد
وين�ضم ع�ضو املنتدى الدويل لالعتماد �إىل اتفاقية االعرتاف املتبادل متعددة الأطراف بعد جتاوزه
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لعمليات تقييم �صارمة تنفذها فرق تقييم مناظرة ،م�س�ؤولة عن �ضمان التزام الع�ضو املتقدم ب�شكل
كامل باملعايري الدولية ومبتطلبات املنتدى الدويل لالعتماد ،ومبجرد �أن ت�صبح جهة االعتماد ع�ض ًوا يف
ُ
االعرتاف بال�شهادات ال�صادرة من جانب هيئات التوثيق/الت�سجيل التابعة لكافة
االتفاقيةُ ،يط َلب منه
الأع�ضاء الآخرين يف اتفاقية االعرتاف املتبادل متعدد الأطراف[.]1
 6-6االعرتاف الدويل:
يجب �أن ي�سعى نظام اجلودة الوطنية داخل �أي دولة �إىل احل�صول على اعرتاف دويل؛ حتى ال ت�صبح
عملية التحقق من جودة منتجاتها وخدماتها عائ ًقا فن ًّيا �أمام جتارتها.
وعندما ال يحدد املورد �أو امل�شرتي معايري مع ّينة ،وتتم عملية تطوير املوا�صفات واللوائح الفنية حمليا
يجب عليها االلتزام باملتطلبات الدولية.
وفيما يتع ّلق باملقايي�س ،ف�إنه من املمكن �إيجاد اتفاقات ثنائية لالعرتاف املتبادل (االتفاقات
متعددة الأطراف لالعرتاف املتبادل ،واالتفاق الثنائي لالعرتاف املتبادل التابع للجنة الدولية للأوزان
واملقايي�س) ،ويجب اعتماد املعهد �أو املخترب الوطني للقيا�س من جانب ع�ضو باملنظمة الدولية العتماد
املختربات ،وميكن �أن يتم ا�ستحداث معهد وطني افرتا�ضي للقيا�س ،عن طريق تكوين �شبكة خمتربات
مرجعية وطنية ،مع تفوي�ض بع�ض املهام والأن�شطة يف جماالت معينة وعلى نطاق حمدد ،كما يحدث يف
دول مثل فرن�سا و�أملانيا و�إ�سبانيا.
ويعد االعتماد املعرتف به دول ًّيا ملختربات اجلودة وهيئات التوثيق مطل ًبا ها ًّما لتكون النتائج مقبولة
عرب املنظومة ،وليتم حتقيق الهدف املن�شود من ح�صول املنتج على القبول الدويل بعد عملية مطابقة
واحدة ناجحة ،وليكون هناك يف الواقع اختبار واحد يتمتع بقبول دويل.
وميكن تنفيذ عملية االعتماد بتكاليف �أقل �إذا كانت هيئة االعتماد الوطنية فرعا يف جهة معرتف بها.
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اإلختصارات
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 -7املخت�صرات:
اللجنة اال�ست�شارية للمعايري واجلودة يف دول الآ�سيان

ACCSQ

اتفاقية التجارة احلرة لدول �آ�سيا

AFTA

اتفاقية التعاون االقت�صادي الآ�سيوي-البا�سيفيكي

APEC

منظمة التعاون الآ�سيوية البا�سيفيكية العتماد املختربات

APLAC

الربنامج الآ�سيوي البا�سيفيكي للقيا�س

APMP

منظمة تعاون دول جنوب و�شرق �آ�سيا

ASEAN

املكتب الدويل للأوزان واملقايي�س

BIPM

نقاط التحكم احلرجة

CCP

www.bipm.org

CCQM

اللجنة اال�ست�شارية جلودة املواد
املعايري الأوروبية للمطابقة

CE

عالمة التوافق مع معايري االحتاد الأوروبي

CE

امل�ؤمتر العام للأوزان واملقايي�س

CGPM

اللجنة الدولية للأوزان واملقايي�س

CIPM

�إمكانيات املعايرة والقيا�س

CMC

جلنة املوا�صفات الأمريكية

COPANT

www.copant.org

CRM

املواد املرجعية املعتمدة
هيئة االعتماد الأوروبي

EA

www.european-accreditation.org

الهيئة الأوروبية العتماد التوثيق

EAC

املنظمة الأوروبية العتماد املختربات

EAL
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االحتاد الأوروبي

EU

www.europa.eu

جمموعة جتار التجزئة الأوروبيني املنتجني

EurepGAP

www.eurepgap.org

منظمة الأغذية والزراعة

FAO

هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية

FDA

الكائنات املعدلة وراث ًّيا

GMO

www.fao.org

www.fda.gov

GMP

املمار�سات ال�صناعية اجليدة

GS

�شهادة الأمن وال�سالمة
نظام حتليل املخاطر وحتديد نقاط التحكم احلرجة
احتاد التوثيق يف الدول الأمريكية

HACCP
IAAC

www.iaac.org.mx

املنتدى الدويل لالعتماد

IAF

اللجنة الكهروتقنية الدولية

IEC

www.iaf.nu

www.iec.ch

املنظمة الدولية العتماد املختربات

ILAC

www.ilac.org

املنظمة الدولية للمعايري

ISO

www.iso.org

اللجنة امل�شرتكة لتن�سيق امل�ساعدات للدول النامية يف جمال علم القيا�س
واالعتماد والتوحيد القيا�سي
قاعدة بيانات املقارنات الأ�سا�سية

JCDCMAS
KCDB
MLA

االتفاقيات متعددة الأطراف
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اتفاقيات االعرتاف املتبادل

MRA

نظام املوا�صفات واملقايي�س واالختبار واجلودة

MSTQ

املنظمات غري احلكومية

NGO

املعهد الوطني للقيا�س

NMI

�سلطة الإبالغ الوطنية

NNA

منظمة البلدان الأمريكية

OAS

املنظمة الدولية للمقايي�س القانونية

OIML

منظمة التعاون البا�سيفيكي لالعتماد

PAC

الهيدروكربونات العطرية املتعددة احللقات

PAHs

ثنائي الفينيل متعدد الكلور

PCBs

طرق القيا�س الأ�سا�سية

PM

اختبار الكفاءة

PT

املعهد الأملاين للقيا�س

PTB

جمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة

QCC

املنظمات الإقليمية للقيا�س

ROM

www.ptb.de

SI

نظام الوحدات الدويل
�أنظمة القيا�س يف البلدان الأمريكية

SIM

تدابري ال�صحة وال�صحة النباتية

SPS

احلواجز التقنية �أمام التجارة

TBT

االحتاد الأوروبي

UE

www.redhucyt.oas.org/SIM

www.europa.eu.int
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منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية

UNIDO

www.unido.org

جمعية تقنيات الكهرباء والإلكرتونيات واملعلومات يف �أملانيا

VDE

منظمة ال�صحة العاملية

WHO

منظمة التجارة العاملية

WTO

عالمة اجلودة للمعدات الكهربائية

VDE

www.vde.de

www.who.org
www.wto.org
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 حيث �أعدِّ ت �أثناء عمله يف، كليمينز �سانتريا/�إن الر�سوم الإي�ضاح َّية الواردة يف هذا الكتاب ملك للدكتور
.)PTB( �إطار التعاون التقني مع املعهد الأملاين للقيا�س
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 -9امللحقات:
امللحق رقم 1
علم القيا�س يف الكيمياء
 1-9قائمة فئات قيا�س كمية املادة وفقا للجنة اال�ست�شارية جلودة املواد:
 -1كيماويات عالية النقاوة.
 1-1مركبات غري ع�ضوية.
 2-1مركبات ع�ضوية.
 3-1معادن.
 4-1نظائر.
� 5-1أخريات.
 -2املحاليل غري الع�ضوية.
 1-2عن�صرية.
� 2-2أنيونية.
� 3-2أخريات.
 -3حماليل ع�ضوية.
.PAH’s 1-3
.PCB’s 2-3
 3-3مبيدات الآفات.
� 4-3أخريات.
 -4الغازات.
 1-4نقاوة عالية.
 2-4بيئي.
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 3-4وقود.
 4-4جنائي.
 5-4طبي.
� 6-4أخريات.
 -5املاء.
 1-5املاء العذب.
 2-5املاء امللوث.
 3-5ماء البحر.
� 4-5أخريات.
 -6الـ .pH
 -7التو�صيل الكهربائي.
 -8املعدن وال�سبائك املعدنية.
 1-8معادن احلديد.
 2-8معادن غري حديدية.
 3-8املعادن النفي�سة.
� 4-8أخريات.
 -9املواد املتطورة.
� 1-9أ�شباه املو�صالت.
 2-9املو�صالت الفائقة.
 3-9املعادن النفي�سة.
 4-9اخلزفيات.
� 5-9أخريات.
 -10املواد وال�سوائل البيولوجية.
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 1-10الدم ،والبالزما ،وال�سريم.
 2-10البول.
 3-10ال�شعر.
 4-10الأن�سجة.
 5-10العظام.
 6-10املواد النباتية.
� 7-10أخريات.
 -11الغذاء.
 1-11مكونات غذائية.
 2-11ملوثات.
 3-11الكائنات املعدلة وراثيا.
� 4-11أخريات.
 -12الوقود.
 1-12الفحم.
 2-12منتجات برتولية.
 3-12الكتلة احليوية.
� 4-12أخريات.
 -13الروا�سب ،الرتبة ،اخلامات ،املواد املت�شكلة.
 1-13الروا�سب.
 2-13الرتبة.
 3-13اخلامات.
 4-13املواد املت�شكلة.
� 5-13أخريات.
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 -14مواد �أخرى.
� 1-14أ�سمنت.
 2-14طالء.
 3-14من�سوجات.
 4-14زجاج.
 5-14الأغ�شية الرقيقة.
 6-14الأغطية.
 7-14املواد العازلة.
 8-14املطاط.
 9-14املواد الال�صقة.
� 10-14أخريات.
 2-9جماالت املقارنة الأ�سا�سية وفقا للجنة اال�ست�شارية جلودة املواد (:)CCQM
ال�صحة:
عالمات احلالة ال�صحية:
(الكولي�سرتول � /أمرا�ض القلب ،وال�سكري  /اجللوكوز ،والكرياتينني  /وظائف الكلى ،والهرمونات،
والآثار ،ومعلمات الـ .)DNA
• الإلكرتوليتات (ال�صوديوم ،والبوتا�سيوم ،والكال�سيوم).
• املواد ال�سامة يف الدم (مثل الر�صا�ص ،والزئبق).
• املن�شطات الأ�ستريودية يف البول.
الغذاء:
• متبقيات املبيدات.
• امل�ضادات احليوية يف اللحم.
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• هرمونات النمو يف اللحم.
• الفيتامينات واملعدن.
• ماء ال�شرب (قائمة .)EPA
• االكائنات املعدلة وراث ًّيا.
البيئة:
• الهواء (قائمة .)EPA HAPs
• الرتبة  /الروا�سب.
• الأن�سجة البيولوجية.
• ماء ال�صرف (قائمة .)EPA
املواد املتطورة:
• �أ�شباه املو�صالت.
• ال�سبائك املعدنية.
• البوليمرات والبال�ستيكات.
اجلنائية:
• اال�ستخدام اخلاطئ للأدوية.
• متبقيات املتفجرات.
• قيا�س الإيثانول يف النف�س.
• حتليل الـ .DNA
الب�ضائع:
• جتارة االنبعاثات (ثاين �أك�سيد الكربيت يف انبعاثات املداخن).
• الكربيت يف الوقود احلفري.
• الغاز الطبيعي.
• ال�سكروز.
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• الأ�سمنت (كال�سيوم� ،سيلكون� ،ألومنيوم ،تيتانيوم� ،صوديوم ،مغن�سيوم).
• م�صدر الأ�صل  /الغ�ش.
الأدوية:
• عدم التطابق.
• قيا�س النقاوة.
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 -10قائمة الأ�شكال التو�ضيحية:
ال�شكل

العنوان

رقم ال�صفحة

1

هيئات البنية التحتية الوطنية للجودة

25

2

�أهمية البنية التحتية للجودة من منظور امل�ستهلك

31

3

�أهمية تعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة

34

4

مثال للإنتاج ال�صناعي  -ت�صنيع الأدراج

38

5

مثال للإنتاج ال�صناعي – التكامل ال�صناعي

39

6

مثال للإنتاج ال�صناعي – التوحيد القيا�سي

40

7

املعايري االختيارية والإجبارية

42

8

الرقابة على املقايي�س يف م�صر القدمية

45

9

املعايري والقواعد الفنية

58

10

املعايري والقواعد الفنية

62

11

املعايري والقواعد الفنية

63

12

البنية الهرمية للقيا�س

67

13

البنية التحتية للقيا�س

68

14

املقارنات الدولية التفاقيات االعرتاف املتبادل

69

15

تعريف املعايري ونظم تتبع املن�ش�أ

71

16

املقايي�س املمكن تتبعها

71

17

البنية التحتية الوطنية للجودة

73

18

مهام املعهد الوطني للقيا�س

75

19

القيا�س واملعايرة

77

20

نظام القيا�س الوطني يف الكيمياء

80

21

القيا�س يف الكيمياء يف �أملانيا

81

22

اختيار ال�شركاء يف �أملانيا

82

23

�شبكة القيا�س يف جمال الكيمياء يف �أملانيا

83
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24

القيا�س واملعايرة

86

25

القيا�س واملعايرة

88

26

البنية التحتية الوطنية للجودة

91

27

البنية التحتية املوثوقة للمعامل الوطنية

92

28

نظام التوثيق

97

29

نظام التوثيق

98

30

نظام االعتماد

102

31

البنية التحتية الوطنية للجودة

109

32

البنية التحتية الوطنية للجودة

110

33

البنية التحتية الوطنية للجودة

111

34

البنية التحتية الوطنية للجودة

112

35

البنية التحتية الوطنية للجودة

113

36

نظام وطني للجودة

115

37

دعم البنية التحتية الوطنية للجودة

116

38

اخلدمات ال�ضرورية من البنية التحتية الوطنية للجودة

120

39

معاجلة �شروط اجلودة اخلا�صة بالطهي

121

40

نظام اجلودة الوطنية ملنتج زراعي

123
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مت بحمد اهلل

