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تعريف ضبط الجودة
البنية التحتية للجودة
شرط أساسي لضمان الجودة
Quality Infrastructure is a prerequisite
for Quality Assurance

محاضرة القيت في ورشة العمل اإلقليمية حول "وسائل ضمان الجودة"
في لبنان ،سوريا ،األردن ومصر
 -21‐22/1/2010بيروت
الجھة المنظمة  :الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA

ضبط الجودة )حسب المواصفة اليابانية( ھو مجموعة من
األنشطة يتم من خاللھا الوصول إلى الجودة المطلوبة
للمنتجات بشكل اقتصادي لتلبي متطلبات الزبون
A system of means whereby the qualities
of products or services are produced
economically to meat the requirements of
the purchasers

م.جرجس الغضبان
مدير برنامج الجودة – سورية

• الحلقة المركزية :ضمان الجودة في المنتج )بناء الجودة في كل تصميم وفي كل
عملية وضمان الجودة من خالل ضبط العمليات(
• الحلقة الثانية  :الجودة في عمليات الضبط )كيف نحسن عمل العاملين في قسم
المبيعات ،كيف نحسن أداء األعمال المكتبية ،كيف نحسن العالقة مع الموردين(.
• الحلقة الثالثة  :أن نجعل عملية الضبط في كافة مراحل العمل ذات فاعلية
.باستخدام حلقة الضبط )خطط ،إفعل ،إفحص ،عالج( وبتدوبرھا مرة بعد أخرى
للوقاية من تكرار حصول العيوب  .يشمل ھذا العمل كافة األقسام والعاملين في
الشركة.
• الحلقة الرابعة  :حلقة ضبط الجودة والتي تقطع الحلقات الثالث السابقة معا
علينا التذكر بأن أنشطة حلقات ضبط الجودة بدون مشاركة اإلدارة العليا والمتوسطة
والعاملين معا ً  ،ال يمكنھا أن تستمر .
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تعريف ضمان الجودة

ضمان الجودة حسب المواصفة اليابانية ھي:
النشاطات المنھجية التي يقوم بھا ال ُمص ّنع لتلبية متطلبات
الجودة بشكل كامل.

ضمان الجودة في المنتج
يتطلب توفير ما يلي:
•عمليات قياس صحيحة )(Metrology & calibration
•نتائج اختبار موثوقة (testing on Engineering
),production, & mass production samples
عمليات تقييم مطابقة تقوم بھا جھات معتمدة ومعترف بھا
•)(conformity assessment
•توفر البنية التحتية للجودة الخدمات المطلوبة لضمان جودة
المنتج
•لذلك تعتبر البنية التحتية للجودة شرطا ً اساسيا ً لضمان جودة
المنتج

البنية التحتية للجودة

ﻧﻈﺎم ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ:
• ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
• ﻣﻌﻬﺪ )ﻣﻌﺎﻫﺪ( اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
•ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
•اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ
•ﻣﺨﺎﺑﺮ اﻻﺧﺘﺒﺎر واﻟﻤﻌﺎﻳﺮة واﻟﻘﻴﺎس
•ﺟﻬﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻔﺤﺺ
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البنية التحتية للجودة
ﺗﻘﺪم اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل:
• اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ )اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت(
• اﻟﻘﻴﺎس واﻟﻤﻌﺎﻳﺮة
• اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ )ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻷﻓﺮاد(،
وﻛﻔﺎءة
• اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺨﺎﺑﺮ.
•ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج وﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ دﺧﻮﻟﻪ ﻟﻸﺳﻮاق
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮدة ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
•
•
•
•
•
•

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت إﻟﺰاﻣﻴﺔ وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻨﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ.
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺠﻠﺲ اﻋﺘﻤﺎد وﻃﻨﻲ.
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس إﻟﻰ وﺣﺪات اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﻬﺎت ﻣﺎﻧﺤﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ.
ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺨﺎﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة دوﻟﻴﺎ )ﻋﺪا ﻣﺨﺒﺮﻳﻦ ﺗﻢ
اﻋﺘﻤﺎدﻫﻤﺎ ﻣﺆﺧﺮاً (.
ﺿﻌﻒ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ أﺛﻨﺎء اﻹﻧﺘﺎج وﺑﻌﺪﻩ .
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اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮدة )ﺗﺎﺑﻊ(
Quality Infrastructure
من المھام األساسية لبرنامج الجودة في سورية والذي يجري تنفيذه
بالتعاون مع اإلتحاد األوربي  ،دعم تطوير البنية التحتية للجودة في
سورية  ،مما يسمح بدخول المنتجات السورية إلى األسواق األجنبية .
ويصبح ھذا األمر ممكناً،إذا كانت مكونات البنية التحتية للجودة
موثوقا ً بھا وملبية للمتطلبات المقبولة دوليا ً.
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History
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ27 :ﻛﺎﻧﻮن اﻷول2007
4أﻳﺎر 2008
ﺑﺪء اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:
ﻣﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ4 :ﺳﻨﻮات  ،ﻟﻐﺎﻳﺔ 3أﻳﺎر 2012
12163000ﻳﻮرو
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة  :اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
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اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ :
اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻊ اﻹﲢﺎد اﻷورﰊ واﻟﺪول اﻷﺧﺮى

اﻟﻬﺪف اﻟﻤﺤﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﲢﺴﲔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮدة
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اﻟﻬﺪف اﻟﻤﺤﺪد اﻷول:
• ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ وﻣﻮاءﻣﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮدة وﻓﻖ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ.
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻏﺮاض اﻵﺗﻴﺔ:
 اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ) ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻜﺒﺮى واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ(
 ﻓﺘﺢ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻹﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮاً ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاءﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﺒﻨﻴﺔاﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮدة ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ
ﻓﻲ دول اﻹﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ
اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ WTO

اﻟﻬﺪف اﻟﻤﺤﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ :
ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺴﻮري إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻨﺎﻓﺲ ﻋﺎﳌﻴﺎً.
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اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻷﻓﻘﻴﺔ ) اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت(
Horizontal

Components
المكونات
التشريعات والقوانين Component 0: Horizontal Approach

•

التقييس Component 1: Standardization

•

.1
•

تقييم المطابقة Component 2: Conformity Assessment

•

االعتماد Component 3: Accreditation

•

القياس Component 4: Metrology

•

مراقبة السوق Component 5: Market Surveillance

•

الفعاليات االقتصادية Component 6: Economic Operators

•

Strengthening Quality Management, Capabilities and
Infrastructures in Syria

)Standardizationالتقييس( المواصفات

MED/2006/018‐364

National Quality Infrastructure
INTERNATIONAL

NATIONAL

تعتبر إعادة ھيكلة ھيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية
حجر األساس لتطوير البنية التحتية للجودة .نظراً ألن الھيئة تقوم
حاليا ً بمھام التشريع واالختبار وتقييم المطابقة والتقييس والقياس
مجتمعة
في نھاية عملية إعادة الھيكلة سوف تصبح في سورية ھيئة وطنية
للمواصفات تؤسس وينظم عملھا وفق مبادئ منظمة التجارة العالمية
واإلتحاد األوربي وتصدر مواصفات اختيارية يتم تمييزھا بوضوح
عن التشريعات الفنية اإللزامية.

Relevant Ministry

Vertical
legislation for
product type 2
Safe
Product

Vertical
legislation for
product type 1

CA horizontal legislation

Authorized
Bodies

Inspection

National
Metrological
Bodies

QMS
Certification

BIPM

NSB

ISO

NAB

EA/ILAC

Testing Labs
Calib Lab

REGULATED
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دﻋﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺠﻮدة واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﺠﻮدة Assist the NQC& QRC
 اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻋﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺘﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻣﺮﺳﻮﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﻤﺎ وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮدة واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩوﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮدةTechnical legislation drafted:
ﺗﺤﺪﻳﺚ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮدة واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺣﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻵﺗﻴﺔ-1 :اﻵﻻت -2اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  -3ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﻨﺎءاﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ -اﻟﻨﺴﻴﺞ  -اﳌﻨﻈﻔﺎت.
 اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻷوﻟﻴﺔ ،ﻣﺸﺮوﻋﺎً راﺋﺪاً ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎتاﻷﺧﺮى.
 ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻮاءم ﺗﺤﺪﻳﺚ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ دﻟﻚاﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻷورﺑﻴﺔ.

NON REGULATED
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
•

التقييس Standardization

•

•

;Consensus driven decision making process
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ

•

•

;Reorganize SASMO and establish the new Syrian National Standards Body

•

-إعادة تنظيم الھيئة وتأسيس ھيئة المواصفات السورية

Audit to prepare signature of WTO code
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ دﺳﺘﻮر اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

•

Syrian National Standards Body adopts WTO code of good standardization

Method for the adoption of international and European
standards
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻷورﺑﻴﺔ

practices
•

-تطبق ھيئة المواصفات دستور ممارسات التقييس الجيدة المعمول بھا لدى منظمة التجارة العالمية

•

Transparent decision making process .

•

-عملية شفافة في اتخاذ القرار

•
•

Assure all interests participate in the preparation of standards
-التأكيد بأن كافة الجھات صاحبة المصلحة تشارك في إعداد المواصفات

Translation of EU standards
ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻷورﺑﻴﺔ

•

لكي تصبح المنتجات السورية قابلة للتصدير ،يجب أن تثبت بأنھا مأمونة

•

ھذا األمر ممكن التحقيق ،إذا أخضعت أعمال تصميم وتصنيع المنتج إلى

•
•

•
•
•

A-Testing labs.
• Inventory of testing capacities in Syria
ﻣﺴﺢ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ

•

بالقيام بتنفيذ ھذه المھام وتحظى باالعتراف المحلي والدولي

•

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ 2‐CA&Testing labs.

•

عمليات تقييم المطابقة ،تقوم بھا جھات ذات كفاءة ومخولة رسميا ً

•

Assist in preparing the Syrian National Standards Body to
ﻣﺴﺎﻋﺪة participate in the European standardization work
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ اﻷورﺑﻴﺔ

تقييم المطابقة Conformity assessment

6

اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ  Standardizationﺗﺎﺑﻊ

Set up a MS according to ISO17025& GLP in at least 25 state owned
testing departments.
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻮاﺻﻔﺔ  ISO 17025ﰲ  25ﻣﻦ اﳌﺨﺎﺑﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .
)Accredit at least 6 testing labs.(one per priority sector
اﻋﺘﻤﺎد  6ﳐﺎﺑﺮ اﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ )ﻣﺨﺒﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ذي أوﻟﻮﻳﺔ(

B- Conformity assessment
• At least one conformity assessment body operates in each of the
priority sectors
ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ذي أوﻟﻮﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﻛﺤﺪ أدﱏ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ
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 ‐3اإلعتماد Accreditation
• تعتبر عملية االعتماد أحدى أھم الوظائف األساسية للبنية التحتية
للجودة نظراً للدور الذي تقوم به في إثبات مدى كفاءة جھات تقييم
المطابقة.ولكي تقوم بھذا الدور ،يجب على مجالس االعتماد الوطنية
أن تلبي المتطلبات الدولية وأن تعمل وفق المبادئ والقواعد المتبعة في
) (ISO/IEC17011:2004
العالم) .وفق المواصفة

اإلعتماد Accreditation
• ﻣﺎذا ﺳﻴﻘﺪم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺠﻮدة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻋﺘﻤﺎد؟
•

• ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻵﻳﺰو 17011
Assist in the creation of the Accreditation Advisory Board
•
• اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد
•
• ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ وﻣﺠﺎﻻﺗﻬﻢ
Determine needs in proficiency testing and inter‐laboratory comparisons
•

Screen potential applicants and their scopes

•
•

 4القياس ‐Metrology
• كي تقوم جھات تقييم المطابقة بالمھام الموكلة إليھا بالشكل األمثل ،تحتاج في
أدائھا إلى توفير خدمات مناسبة في مجال القياس
• لذلك تعتبر عملية إعادة ھيكلة وتحديث نظام القياس الوطني من أھم األولويات
للجھات الرسمية  .وفي نھاية ھذه العملية سوف يتم توفير نظام وطني للقياس يلبي
المتطلبات الدولية من جھة واالحتياجات الوطنية من جھة أخرى.

7

The national accreditation body operates according to ISO17011

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻜﻔﺎءة وإﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات

• ِ◌Assist in the preparation of the international assessment
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺮ وﻣﻨﺘﺪى اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ

to join ILAC &IAF

5مراقبة األسواق Market Surveillance
• نظراً للحاجة إلى التأكد من سالمة المنتجات الموجودة في
األسواق ،سواء المنتجة محليا أو المستوردة من الخارج ،ال
بد من إخضاعھا إلى إجراءات المطابقة الخاصة بھا لتقييم
مدى مطابقتھا للتشريعات الفنية الوطنية الخاصة بھذه
المنتجات.
• وھذا في الواقع مھام نظام مراقبة األسواق.
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 6اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت

•

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ Economic Operators

Assist in setting up a national quality awardاﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮدة
ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﺗﺤﺎد ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة

•

Train trade federations representativesا

•

 Advice & train chambers of industryﺗﺪرﻳﺐ اﺗﺤﺎد ﻏﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

•

Organize awareness campaignsﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻴﺔ

•

Draft quality related modules & teaching aidsإﻋﺪاد اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺠﻮدة

•

Train professorsإﻋﺪاد اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ

•

 Introduce modules into curriculaإدﺧﺎل اﻟﻨﻤﺎذج ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:
• ﺟﻤﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮدة
وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎواﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
• اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
واﻟﻘﻴﺎس وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺳﻮاق
• ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻨﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ،وﻳﺠﺮي
ﺣﺎﻟﻴﺎًﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ.

اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ)ﺗﺎﺑﻊ(:
•
•

•
•
•
•
•
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مسح عام لقدرات المخابر.
تحديد أنواع االختبارات الواجب تطويرھا لتلبية متطلبات
تشريعات النھج الجديد مع األخذ باالعتبار فئات المنتجات
للقطاعات ذات األولوية التي تم اختيارھا.
تحديد المخابر الواجب دعمھا و /أو اعتمادھا.
تقدير االحتياجات التدريبية المطلوبة.
تحديد أنواع التجھيزات المطلوبة للقيام باالختبارات الالزمة.
وضع المواصفات الفنية للتجھيزات.
متابعة حمال ت التوعية عبر المحافظات

الخالصة
• يھدف البرنامج إلى تطوير وتحديث البنية التحتية للجودة في سورية وبصورة
خاصة تلك المرتبطة بالجھات الحكومية.
• ال يمكن لبرنامج الجودة أن يغطي كامل احتياجات البنية التحتية للجودة في
سورية ولكنه يعتبر حجر الزاوية لتطوير نظام الجودة في سورية وفق
الممارسات العالمية.
• زيادة الوعي حول ضرورات البرنامج وفوائده على كافة المستويات
• اھمية التعاون العربي واإلقليمي والدولي
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الخالصة )تابع (
•اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮدة ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺷﺮﻃﺎً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﲢﺴﲔ اﻟﺘﺠﺎرة و وﺿﻤﺎن اﳉﻮدة وﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ
وﻟﻜﻦ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺷﺮﻃﺎً ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة ،ﻛﻤﺎ أ ﺎ
ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻌﺘﱪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة.
• اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮدة ﻛﺸﺠﺮة اﻟﺰﻳﺘﻮن ﲢﺘﺎج إﱃ وﻗﺖ ﻛﻲ ﳒﲏ
ﲦﺎرﻫﺎ وإﱃ اﻟﺘﺰام داﺋﻢ ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺪﻋﻤﻬﺎ ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﺣﱴ
ﺗﻘﻄﻒ ﲦﺎرﻫﺎ.
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شكراً إلصغائكم

