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  المنجزات والمعوقات: مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية

 أمجد غانم. د

  ملخص تنفيذي

ويعود . يحتل موضوع المواصفات والمقاييس أهمية مميزة بالنسبة لالقتصاد الفلسطيني في مختلف قطاعاته
أسواق خارجية  ذلك بالدرجة األولى إلى أن السوق المحلي هو صغير إلى الحد الذي يحتم البحث دومًا عن

كما أن انفتاح األسواق المحلية أمام . الستيعاب فائض اإلنتاج من بعض الفروع الصناعية والزراعية الرئيسية
المنتجات اإلسرائيلية والتجارة الدولية بدون قيود تذكر يفرض على المنشآت المحلية أن تبذل كل جهد ممكن 

ولقد ثبت من التجربة . م الدقيق بالمواصفات والمقاييس الدوليةلرفع مستوى النوعية لمنتجاتها عن طريق االلتزا
العملية خالل السنوات العديدة الماضية أن الفروع والمنشآت االقتصادية الفلسطينية التي لم تتمكن من تطوير 
قدراتها التنافسية إلى المستوى المطلوب قد تعرضت للتراجع الشديد، واضطرت إما لإلغالق أو للتحول من 

  . إلنتاج إلى العمل كوكالء وموزعين للشركات األجنبيةا

ولقد أدركت السلطة الوطنية الفلسطينية أهمية تطوير مستوى نوعية المنتجات المحلية منذ السنوات األولى 
القامتها، حيث بادرت إلى سن قانون خاص بالمواصفات والمقاييس وقامت بإنشاء مؤسسة خاصة لهذا 

. 1997صفات والمقاييس الفلسطينية، والتي بدأت بمزاولة عملها منذ مطلع سنة  الغرض، هي مؤسسة الموا
وقد تمكنت هذه المؤسسة خالل السنوات الخمس الماضية من تحقيق عدة منجزات في مجال بناء قدراتها 

ن عدد كما تم تعيي. الذاتية، حيث افتتحت لها مكتب رئيسي في رام اهللا ومكاتب فرعية في نابلس والخليل وغزة
  . كبير من المهندسين والموظفين الفنيين

وبالرغم من المنجزات العديدة التي حققتها مؤسسة المواصفات والمقاييس في مجاالت عملها الرئيسية، مثل 
إصدار المواصفات وعالمات الجودة وعالمات اإلشراف، إال أن هنالك شعورًا لدى الكثير من المسؤولين في 

العام بأن إنجازات المؤسسة ال تزال اقل من التوقعات بالقياس إلى حجم مؤسسات القطاع الخاص و 
االحتياجات الحقيقية للخدمات التي يفترض ان تقدمها للمنشآت الصناعية والخدماتية، ولالقتصاد الفلسطيني 

  . بشكل عام

منها بالقيود الشديدة وبالطبع فإن أحد األسباب الرئيسية لذلك هو األوضاع السياسية الراهنة، خاصة ما يتعلق 
واالغالقات التي تفرضها سلطات االحتالل، والتي نجم عنها تدهور شامل في جميع القطاعات االقتصادية 

إال أن هنالك أسبابا وعوامل أخرى تتعلق بشكل رئيسي بافتقار المؤسسة لالستقالل . والخدمات المساعدة
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إذ نجم عن ذلك . لمؤسسات الحكومية المختصةالمالي واإلداري، وخضوعها الكامل من هذه النواحي ل
مشكالت ومعوقات عديدة، أهمها الضعف الشديد في اإلمكانيات التمويلية والفنية المتاحة للمؤسسة، واالفتقار 

الحكومية األخرى، ومع المنشآت الصناعية والخدماتية في القطاع  تلقدر كاف من التنسيق مع المؤسسا
  .األساسية لعمل المؤسسة الخاص، والتي تشكل القاعدة

لقد اجمع الحاضرون من خالل المداخالت التي قدمت والنقاش الذي أعقبها على ضرورة أن تبني مؤسسة 
المواصفات والمقاييس على منجزاتها السابقة وان تستفيد من الخبرة المكتسبة، وذلك بتبني سلسلة من 

المؤسسة ومن قدرتها على تحقيق أهدافها الطموحة  اإلجراءات والخطوات التي من شأنها أن تزيد من فاعلية
  :ويبدو أن هنالك قدر كبير من اإلجماع على التوصيات التالية. األساسيالتي وردت في قانونها 

  :منح مزيد من االستقالل اإلداري للمؤسسة، وعلى وجه الخصوص من النواحي التالية -1
لقطاع الخاص بحيث ال يقل عددهم ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة من ممثلي ا •

 .عن عدد ممثلي المؤسسات الحكومية

تفعيل دور مجلس إدارة المؤسسة وذلك بزيادة عدد الجلسات التي يعقدها وبإعطائه  •
 .صالحيات حقيقية بصفته السلطة العليا في المؤسسة

مؤسسة مطالبة المؤسسات الحكومية بااللتزام التام بالمواصفات والمعايير التي تضعها  •
  .المواصفات بالنسبة لجميع معامالتها، خاصة العطاءات المتعلقة بمجاالت عملها

  :توفير االستقالل المالي للمؤسسة، وذلك من خالل اإلجراءات التالية -2
احتفاظ المؤسسة بالرسوم التي تحصل عليها مقابل خدماتها كجزء من مواردها المالية، وعدم  •

 .تحويلها لوزارة المالية

ماح للمؤسسة بإجراء االتصاالت الالزمة للبحث عن مصادر تمويل إضافية من الس •
 .المؤسسات الدولية المختصة

قيام المؤسسة بترشيد نفقاتها وتفادي الترهل في كوادرها اإلدارية، وذلك بهدف االقتراب  •
 .تدريجيًا من مرحلة االستقالل المالي

اإلجراءات التفصيلية التي تتعلق بالجوانب  هنالك ضرورة الن تتخذ المؤسسة عددًا آخر من -3
وكخطوة أساسية في هذا االتجاه فإنه سيكون من المفيد . اإلدارية والمالية والفنية المرتبطة بعملها

وقد يكون من الممكن وضع مشروع لهذا . جدًا االستعانة بالخبرات األجنبية بهذا الخصوص
   UNIDO.و  DAIالغرض تشارك في تنفيذه
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   ملخصال

مع التركيز بشكل  ،تتكلم ورقة العمل هذه عن قضية المواصفات والمقاييس والجودة في فلسطين ومضامينها
فالمشاكل المتعلقة . الجهات ذات العالقة فيها خصوصًا مؤسسة المواصفات والمقاييسخاص على دور 

مات الجودة الفلسطينية في بالمواصفات وجودة اإلنتاج نبتت جذورها من االحتالل اإلسرائيلي الذي دمر مقو 
وقد انعكست هذه المشكلة . محاولة منه لخلق اقتصاد ضعيف معتمد تمامًا على وتابع لالقتصاد اإلسرائيلي

في نواحي عديدة منها جودة إنتاج متدنية، ضعف حجم التصدير وتكّرس االنطباع لدى المستهلكين برداءة 
  .جودة المنتجات المحلية

الوطنية الفلسطينية مسؤولياتها وسلطاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة فإن كثيرًا من ومنذ أن تولت السلطة 
دوائر السلطة الوطنية الفلسطينية المعنية بالجودة والمواصفات قد تم تأسيسها، مثل وزارة الصناعة ودوائرها 

شجعت السلطة  وقد. المتخصصة بالجودة والمواصفات وكذلك مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية
الوطنية الفلسطينية أيضًا تأسيس االتحادات الصناعية،  كما أن مشاريع الدول المانحة ساهمت أيضا في 

ورغم هذه الجهود فإن مقومات الجودة في فلسطين . تطوير أنظمة الجودة في الشركات والمؤسسات الفلسطينية
ضعف التكامل ما بين المؤسسات ذات  واهمها هال تزال غير فعالة بشكل كافي بسبب مشاكل متعددة 

وعلى وجه . العالقة في الجودة والمواصفات والتي هي مسؤولة عن تأسيس وتعزيز المواصفات والجودة
مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية لم تلعب دورًا بارزًا حتى اآلن في ترقية  الجودة إن فالتحديد 

لدى  المحددات المالية القاسية والنقص في المختبرات الالزمةب بسبوذلك  والمواصفات في قطاعات التصنيع
. مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص، ونخص بالذكر مختبرات المعايرة

القادرة على توجيه و ) في القطاعين العام والخاص ذات العالقة(وأخيرًا، فإن نقص أنظمة اإلدارة الحديثة 
قد ساهم أيضا في  عالميةال ومؤسساته نحو الجودة واألخذ بيدهم نحو أسواق ومواصفات مجتمع األعم

  .المشكلة

فإن وباالرتكاز على مناقشات مع المسؤولين أصحاب العالقة في موضوع الجودة والمواصفات في فلسطين، 
بين شراكة الكاملة ورقة تقدم نموذجًا لتطوير مقومات الجودة والمواصفات في فلسطين على أساس الهذه ال

وقد تم اقتراح حلول قصيرة وطويلة األمد على أساس الحاجة واألولوية،   .لقطاعات الخاصة والعامةا
وتتضمن هذه الحلول تقوية مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ماليًا وتنظيميًا، ومساعدة وتشجيع 

، وممارسة سياسة صارمة على المؤسسات الشركات الصناعية في الحصول على شهادات الجودة العالمية
  .غير الممتثلة، والعمل على تأهيل واعتماد مختبرات الفحص المحلية اعتمادًا دولياً 
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  :وتتضمن التوصيات التالية للسلطة الوطنية الفلسطينية ما يساعد على صياغة سياسة وطنية شاملة للجودة
جودة والمواصفات كمبدأ استراتيجي فـي العمـل، من أجل تحفيز القطاعات اإلنتاجية على االلتزام بال •

فإن سياسات وقوانين الضرائب المطبقة على القطاعـات الصـناعية أو الخدماتيـة فـي فلسـطين ال بـد 
وحجــــم  ةأن تتبنـــى نظــــام حــــوافز لهــــذه القطاعــــات يرتكــــز علــــى جــــودة اإلنتــــاج ومســــتويات المنافســــ

  .التصدير
التي تتـوفر فيهـا أسـواق  ، خاصة تلك مع الدول األخرى في توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل االسراع •

مع ضمان تنفيـذ هـذه االتفاقيـات بشـكل صـحيح ودقيـق حرصـًا علـى مصـلحة  ،للمنتجات الفلسطينية
وهذه االتفاقيات تعتبر حيويـة واسـتراتيجية للقطـاع الخـاص حيـث تمكـن الشـركات  .األطراف جميعها

  .من دخول أسواق جديدة على أسس تنافسية
 ،وبشكل خاص بين كل من وزارتي الصـناعة والتجـارة بين جميع االطراف المعنية، رورة التنسيقض •

يشــارك  يفتــرض أنمــن أجــل إدارة مفاوضــات ناجحــة لــدخول فلســطين فــي اتفاقيــات التجــارة الحــرة، و 
القطاع الخاص بشكل واسع في هذه العملية وبحيث تراعى خصوصية فلسطين في هذا الشأن كبلٍد 

) Grace Period(ال بد من المطالبة بمنح فلسطين فترة سـماحو . ا يزال يعيش تحت االحتاللناٍم م
يـتم بحيـث تمكنها من تهيئة الظروف الداخليـة للنهـوض بالصـناعات، ) سنوات مثالً  10(لمدة كافية 

مـا ك. في هـذه الفتـرة إعفـاء المنتجـات الفلسـطينية الداخلـة إلـى البلـدان األخـرى مـن الرسـوم الجمركيـة
الحمايـة  ، علـى ان يـتم رفـعللمنتجـات الفلسـطينية داخليـا قـدر مـن الحمايـةمع المحافظـة علـى  يجب

  .    تدريجياً 
صـــياغة وٕاصـــدار قـــانون لحمايـــة المســـتهلكين يعمـــل علـــى تعزيـــز ثقافـــة الجـــودة لـــدى المســـتهلكين  •

  ). كمثل مؤشر رضى المستهل( واالرتقاء بمستوى األداء في المؤسسات العامة والخاصة 
ضرورة تأسيس وتفعيل جوائز الجودة والتمّيز في فلسطين، مما سيؤدى إلى خلق حالـة مـن التنـافس  •

والسباق من أجل الحصول على هذه الجوائز لما لها من تأثيرات تسـويقية مهمـة تسـاعد فـي النتيجـة 
  .على تعزيز ثقافة عامة للجودة في فلسطين

ممـا يسـاعد  ,9000يس من اجل منح شـهادات االيـزو العمل على تهيئة مؤسسة المواصفات والمقاي •
وهــذا بالتــالي ســيعزز  ،مؤسســات القطــاع الخــاص فــي الحصــول علــى هــذه الشــهادات بســهولة اكبــر

كـذلك فـان قيـام . الموارد المالية للمؤسسة دون الحاجة إلـى مزيـد مـن االسـتثمارات فـي البنيـة التحتيـة
  .ومصداقية هذه الشهادة لدى المستهلكينالمؤسسة بمنح هذه الشهادات سيزيد من أهمية 

ومن اجل االستفادة من مختبرات فحص  المواد في القطاع الخاص ودمجها بشكل فاعل فـي البنيـة  •
ال بد من تأسـيس هيئـة اعتمـاد مختبـرات محليـة تمكـن مـن إضـفاء فأنه التحتية للجودة في فلسطين، 



 أمجد غانم. د"  المنجزات والمعوقات"مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية 

                       

 

 )5(  

ة عــن هــذه ر تصــبح تقــارير الفحــص الصــاد صــفة االعتمــاد الــدولي لهــذه المختبــرات المحليــة، وبحيــث
علمًا بان وجود هيئة اعتماد مختبرات يعتبر  ،المختبرات معتمدة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس

 .عنصر أساسي لتسهيل انضمام فلسطين إلى اتفاقيات التجارة الحّرة
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  مقدمة  -1

ي أطار مشروع يستهدف تحسين تم اعداد هذه الورقة بمبادرة من مركز تطوير القطاع الخاص وذلك ف
أداء المؤسسات الحكومية ذات العالقة باالقتصاد الفلسطيني وتتعلق هذه الورقة بأحدى أهم متطلبات 
تطوير الصناعة الفلسطينية وهي تلك المتعلقة بالمواصفات والمقاييس، حيث ان رفع مستوى المنتجات 

احد اهم متطلبات الوصول بالقدرة التنافسية لهذه  الفلسطينية وضمان التزامها بالمواصفات الدولية يشكل
  . المنتجات إلى مستويات تمكنها من الدخول بقوة إلى االسواق العالمية والمحلية 

  :بما يلييمكن تلخيص أهداف هذه الورقة و 

  .لمنتجات الفلسطينيةاتحديد أثر الجودة والمواصفات على تنافسية  •
  .لسطينتعريف مشاكل الجودة والمواصفات في ف •
تحديـــد الجهـــات المســـؤولة الرئيســـية فـــي موضـــوع المواصـــفات والجـــودة فـــي فلســـطين وتعريـــف  •

  .مع التركيز على دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ،أدوارهم
 ،تتناول المشكلة عـن طريـق حلـول قصـيرة وطويلـة األمـد عملية اقتراح استراتيجيات وسياسات •

  .القطاع الخاص في صياغتها مع التركيز على ضرورة انخراط

  المنهجية المتبعة -2

ارتكز أسلوب التحري عن قضية المواصفات وصياغة الحلول الخاصة بها على معلومات وبيانات تم 
   :من المصادر التاليةجمعها وتحليلها 

  : زيارات ومقابالت مع الجهات المسؤولة. أ

  .طاعات الصناعيةنخبة من رجال األعمال الفلسطينيين ذات العالقة بالق •
  .مؤسسة المواصفات الفلسطينية •
  .مؤسسة المواصفات اإلسرائيلية •
  .مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية •
  .هيئة اعتماد المختبرات اإلسرائيلية •

  مسح ميداني واستطالع لواقع المواصفات ودور الجهات ذات العالقة. ب
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، حيـث 1تعلقـة بـالجودة والمواصـفات فـي فلسـطينتم تنفيذ مسح ميداني لتعريف ردود الفعل على أسئلة م
. اسـتبيانًا السـتطالع رأي المسـتهلكين الفلسـطينيين الـذين ينتمـون إلـى مجموعـات متنوعـة 320تـم توزيـع 

اســـتبيان للمـــدراء  50، وكـــذلك تـــم توزيـــع )جملـــة ومفـــرق(اســـتبيان آخـــر علـــى التجـــار  200وتـــم توزيـــع 
وقـد تـم الحصـول علـى البيانـات والمعلومـات مـن جميـع . يةالرئيسيين في مجموعة من الشركات الصناع

هـذه الفئـات مـن خـالل المقـابالت الشخصـية بهـدف تـأمين دقـة المعومـات المعطـاة فـي هـذه االســتبيانات 
  .من اجل الوصول إلى استنتاجات واقعية ودقيقة تكمن من تكوين رأي واضح حول هذا الموضوع

  فلسطين  للجودة والمواصفات فيالوضع الراهن  -3

ة تم مالحظوقد إلى منخفضة من الجودة  بأنها تتميز بمستويات متوسطةأظهرت المنتجات الفلسطينية 
  :المؤشرات التاليةمن خالل ظهور المشاكل  ذلك

مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي % 10فمــثًال لــم تتعــدى قيمــة الصــادرات  تــدني قيمــة الصــادرات، •
(GDP) ولـم تتحسـن هـذه األرقـام بشـكل  .%58وزت الـواردات في اآلونة االخيره،  بينما تجـا

  .يمكن مالحظته طوال السنوات الثالث الماضية
لــدى المسـتهلكين والتجــار المحليـين للمنتجــات الفلســطينية، " الجـودة المتدنيــة " وجـود انطبــاع   •

وقد نتج هذا االنطباع بصورة فعليـة عـن الخبـرة الطويلـة التـي تجمعـت عـن المنتجـات المحليـة 
مـــن عينـــة المســـتهلكين % 55فعلـــى ســـبيل المثـــال أظهـــر المســـح أن أكثـــر مـــن . وال ســـنينطـــ

مـــن هــذه العينــة ُيبـــدون فهمــًا واضــحًا للجـــودة % 35تفضــل المنتجــات المســـتوردة، علمــًا بــأن 
تـاجر مـن العينـة التـي تـم مقـابلتهم  200من مجموع % 35وهناك . ويقررون الشراء تبعًا لذلك

  .التعامل مع الموردين اعتمادًا على جودة المنتجاتيتخذون قرارات الشراء و 
 لوحظ مؤخرًا أن بعـض المصـنعين قللـوا مـن نشـاط تصـنعيهم وبـدءوا باسـتيراد  المنتجـات التـي •

  .يصنعوها بأنفسهم كانوا
حسـب المواصـفات ( وجود بعض الشـركات الفلسـطينية التـي تقـوم باإلنتـاج لشـركات إسـرائيلية  •

أحيانـًا باسـتخدام  ،دورها تسوق هذه المنتجات في األسواق الفلسطينيةالتي هي بو ) اإلسرائيلية 
وفـــي حـــاالت أخـــرى قـــد تجـــد بعـــض . األســـماء والتغليـــف والعالمـــات التجاريـــة الخاصـــة بهـــا

الشـــركات الفلســـطينية نفســـها مجبـــرة علـــى وقـــف اإلنتـــاج، أي إغـــالق مصـــانعها، بســـبب شـــدة 
  .  ية والجلدية والتقليديةسيما في قطاعات الصناعات النسيج ال ،المنافسة

                                                           
  )1(مرجع رقم   1



 أمجد غانم. د"  المنجزات والمعوقات"مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية 

                       

 

 )8(  

مشكلة المواصفات والجودة في فلسطين جذورها وأسبابها في االحتالل اإلسرائيلي الطويل الذي دمر لإن 
فمثًال لم يكن هنالك  مؤسسات تعنى   .بصورة منهجية البينة التحتية للمواصفات والجودة في فلسطين

ومنذ أن تولت السلطة الوطنية . االقتصادية الفلسطينية بالمواصفات والجودة أثناء إدارة االحتالل للحياة
الفلسطينية مهماتها في بعض المناطق الفلسطينية تم إنشاء دوائر كثيرة تابعة للسلطة معنية بالجودة 

وزارة الصناعة ودوائرها المتخصصة في الجودة والمواصفات، ومؤسسة المواصفات  مثل ،والمواصفات
قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتشجيع تأسيس االتحادات فقد افة إلى ذلك إض. والمقاييس الفلسطينية
. مشاريع الدول المانحة في تحسين أنظمة الجودة في المؤسسات الفلسطينيةبعض الصناعية، وساهمت 

 وقد نجم عن. ورغم هذه الجهود فما زالت البنية التحتية للجودة في فلسطين غير فعالة بالدرجة الكافية
  :أهمها ما يلينتائج سلبية كثيرة  ذلك

لم تلعـب مؤسسـة المواصـفات الفلسـطينية حتـى اآلن دورًا مميـزًا فـي تشـجيع تطبيـق مواصـفات  •
مـــن % 60فمـــثًال وحســب نتـــائج اســـتطالع آراء الشــركات الصـــناعية يـــرى اكثــر مـــن . الجــودة

  .الجودة المشاركين أن مؤسسة المواصفات والمقاييس لم ُتؤثر إيجابيا في رفع مستوى
أظهرت اإلدارة العليا لشركات التصنيع الفلسطينية التزامًا وفهمًا محدودًا للجـودة والمواصـفات،   •

االهتمــام بموضــوع  يعــود ضــعفو . ونجــم عــن ذلــك غيــاب ثقافــة الجــودة فــي هــذه المؤسســات
مركزيــة القــرارات، أو إلــى عــدم وجــود رقابــة و الجــودة إلــى عــدم وجــود مختبــرات فحــص أحيانــًا، 

  .تدامة أحيانًا أخرىمس
 هوكنتيجة لاللتزام المتدني بالجودة فقد قل الطلب على مختبرات الفحص والمعايرة،  وهذا بدور  •

فالمختبرات الموجودة غير كافية من ناحية وغير قادرة  .أضعف قاعدة المختبرات في فلسطين
.  من ناحية أخـرىعلى القيام بفحص المنتجات المتعددة والعمليات المتنوعة على نطاق واسع 

فـــإن هـــذه المختبـــرات كلهـــا غيـــر معتمـــدة عالميـــًا مـــن قبـــل هيئـــات اعتمـــاد  هـــذا وذاكوفـــوق 
  .2المختبرات الدولية

لم تقم االتحادات الصناعية المؤسسة حديثًا حتـى اآلن بـدورها المنشـود فـي التـرويج إلـى خلـق  •
ه االتحادات تضع نصب أعينها اإلدراك  وااللتزام بالجودة والمواصفات وترقيتها، علمًا بان هذ

  .النهوض بمستوى الصناعات التي تمثلها
بعـض أن بعضها ال تلبي  بلكثير من المصانع ال تطبق الحد األدنى من متطلبات الجودة،   •

  .مثل الترخيص ة االساسيةمتطلبات القانونيال
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ــــا • ــــب انتب ه ال يوجــــد حتــــى اآلن مؤسســــات قويــــة لحمايــــة المســــتهلك تعمــــل بشــــكل فعــــال وتجل
المستهلكين إلى أهمية الجودة وتعرفهم بحقوقهم وتضـع ضـغطًا علـى المنتجـين مـن اجـل مزيـد 

  .من االلتزام بالجودة
بعض وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية تتوانى عن اعتماد شهادات الجودة الصادرة عـن ان  •

نســيق بــين مؤسســة المواصــفات والمقــاييس الفلســطينية فــي غــزة، وهــذا يعــود إلــى الخلــل فــي الت
  .الوزارات والدوائر الحكومية ذات العالقة

لــم تعــد بعــض المصــانع الحاصــلة علــى شــهادات مــن مؤسســة المواصــفات الفلســطينية مهتمــة  •
  .بشهاداتهابشهادة هذه المؤسسة، وهذا يعود إلى ضعف الثقة  كثيراً 

  أثر المواصفات على القدرة التنافسية -4

الهامة أو العمليات في الفكرة، حيث أن المواصفات تحدد السمات  الجودة والمواصفات توأمان متشابهان
فالمواصفات توجه عملية اإلنتاج وتساعد المؤسسات الصناعية . التي تحدد الجودة في منتج أو نظام ما

فتطبيق المواصفات يؤدي إلى تحسين   .على االمتثال لمتطلبات المستهلكين واألطراف ذات العالقة
إن كما . لى رضى المستهلكين وبالتالي تزيد حصة هذه المؤسسات في األسواقالجودة والحصول ع

تطبيق المواصفات ومتطلبات الجودة في فلسطين سوف يؤثر إيجابيا على تنافسية المنتجات والخدمات 
  :المؤشرات التاليةخالل الفلسطينية ويمكن تأكيد هذه النتيجة من 

ه الدراسة إلى أنه بإمكان هـذه الشـركات  زيـادة أظهرت نتائج مسح الشركات الصناعية في هذ •
عنـــدما تتبنـــى هـــذه الشـــركات مســـتويات جـــودة % 50إلـــى % 5مـــن  حصــتها باألســـواق بنســـبة

كذلك أظهر االستطالع أن أصحاب شركات التصنيع ومدرائها التنفيذيين يؤمنون فعًال . عالية
فمــثًال . فات جــودة عاليــةإن هــم تبنــوا مواصــ كثيــراً أن حصصــهم فــي األســواق يمكــن أن تــزداد 

التصـدير إلـى أوروبـا والواليـات المتحـدة األمريكيـة بعـد أن ببـدأت  التـيبعض الشـركات هنالك 
  . التزمت بمواصفات إنتاج وجودة عاليتين

ــــدو  • ــــدول الناميــــة تخســــر حــــوالي  (UNIDO)حســــب دراســــات اليوني ــــة % 5فــــإن ال مــــن طاق
ولـــذلك فـــإن تطبيــــق . اب المواصـــفاتتصـــديرها الســـنوية بســـبب منتجـــات رديئـــة الجـــودة وغيـــ
  .3مواصفات جودة عالية سيسترجع هذه النسبة على األقل
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وحســب اســتطالع آراء المســتهلكين والتجــار لمعرفــة أهــم العوامــل المــؤثرة علــى قــرارات الشــراء  •
أوًال بــالجودة والمواصــفات  ونفكـر ي مأنهبــمــن الـذين تمــت مقــابلتهم قـد أكــدوا  % 35لـديهم فــإن 

ــــدى المســــتهلكين و . العاليــــة ــــو محــــدود ل ــــك وعــــي ول ــــى أن هنال ــــدل عل ــــة الجــــودة ألهــــذا ي همي
  .انتقاء وشراء المنتجات والخدمات عندوالمواصفات 

  

  مشكلة اإلطار المؤسساتي لنظام الجودة والمواصفات في فلسطين -5

  :التالييمكن تحديد الجهات المرتبطة بموضوع الجودة والمواصفات في فلسطين من ناحية عملية بالشكل 

  . مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية  .  أ
مثــــل الصــــناعة والتجــــارة واالقتصــــاد، وزارة  ،وزارات الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينيةبعــــض   .ب

  .ووزارة اإلسكان ،الصحة والتموين
  .شركات التصنيع نفسها وممثلوها من االتحادات الصناعية  . ـج
  .ين العام والخاصمختبرات الفحص والمعايرة في القطاع  .د
  .الغرف الصناعية التجارية  . ـه
  .البحثية والمهنيةمؤسسات الالمؤسسات التعليمية و .  و

إن مظاهر ضعف الجودة المذكورة سابقًا وعدم االلتزام بالمواصفات العالية كانـت لـه أسـبابه والتـي تعـود 
تغييـرات اإليجابيـة إال أن النتـائج في جذورها إلى االحتالل، وعلى الرغم مـن الجهـود المبذولـة ألحـداث ال

  :ويعود ذلك، في المقام األول، لألسباب الرئيسية المؤسسية التالية. ما زالت متواضعة

ن معظم المؤسسات الموجـودة التابعـة للقطـاع العـام والخـاص والمسـؤولة عـن المواصـفات ا  .1
فـي المقـام األول يعـود  والسـبب .والجودة هي نفسها غير فّعالة بشكل كافي إداريًا وتنظيمياً 

  .إلى المعوقات المالية ونقص المصادر البشرية المدّربة
 .نقص المؤسسـات الموجـودة آليـات التكامـل الضـرورية لضـبط األدوار وتعمـيم المعلومـاتي  . 2

فهنالـــك مـــثُال ضـــرورة لتحديـــد أداور الـــوزارات المختلفـــة فـــي موضـــوع المواصـــفات والرقابـــة 
  .مرجعياتوبحيث يتم توحيد وفهم ال



 أمجد غانم. د"  المنجزات والمعوقات"مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية 

                       

 

 )11(  

بعض مؤسسات  الجودة والمواصفات الرديفة غير موجودة في فلسطين لغايـة اآلن، فمـثًال   . 3
ال يوجـد فــي فلســطين هيئــة اعتمـاد مختبــرات تــؤدي بــدورها إلـى اعتمــاد فحوصــات وتقــارير 

  .هذه المختبرات من أطراف أخرى مستفيدة
خاصــة  ،بيئـة االقتصـادية الفلسـطينيةنقـص فـي أنظمـة اإلدارة الحديثـة الفعالــة فـي الهنالـك    .4

فقــد . الجــودة وتوجيههــا باتجــاه المواصــفات العاليــة واألســواق العالميــة فيمــا يتعلــق بتحســين
  .خلقت الممارسات اإلدارية الموجودة عوائق في تطبيق المواصفات

يـة المصادر المحدودة جدًا لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية إلى مشـاكل  مالأدت .  5
أضــعف مــن وٕاداريــة أثــرت بشــكل عكســي وقــوي جــدًا علــى الــدور المنــاط بالمؤسســة، ممــا 

فهنــاك نقــص فــي مختبــرات . فــي تعزيــز الجــودة والمواصــفات فــي قطاعــات التصــنيع دورهــا
  .مختبرات المعايرةبالنسبة لوخاصة  ،الفحص لدى المؤسسة وفي القطاع الخاص

   (PSI) مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية -6

  االطار التأسيسي 1- 6

شهر  28في تم أقامة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بموجب قرار اتخذه الرئيس ياسر عرفات 
واإلشراف على تطبيق وتقوية  ،بهدف تطوير واعتماد وٕاصدار مواصفات وطنية 1994كانون الثاني عام 

. لتي يتم إنتاجها محليًا أو تلك التي يتم استيرادهاالمواصفات القابلة للتطبيق على المنتجات والمواد ا
بعد أن تم تشكيل مجلس  1997وبدأت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية عملها في بداية عام 

  . 1996إدارتها األول في عام 

 وبالنسبة للقرار الرئاسي وقانون مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية فإن المؤسسة تعتبر هيئة
مستقلة إداريًا وماليًا، ومجلس اإلدارة مسؤول عن القرارات اإلستراتيجية والسياسات العليا للمؤسسة،  
ومديرها التنفيذي مسؤول عن تطبيق هذه االستراتيجيات وتحقيق األهداف الطويلة والقصيرة المدى 

اعات الصناعة، من ممثلين عن قطأعضاءه ويتكون  ،مجلس اإلدارة وزير الصناعةويرأس . للمؤسسة
  .والمؤسسات التعليمية، والوزارات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وغرف التجارة والصناعة

يتشكل  2000اقراره من قبل المجلس التشريعي في العام الذي تم قانون المواصفات والمقاييس  وبموجب
أعضاء  4ة ذات العالقة، و منهم يمثلون المؤسسات الحكومي 9 ،عضواً  14مجلس إدارة المؤسسة من 

 الغرف التجارية واالتحاد العام للصناعات الفلسطينية واالتحاد العام للمقاولين( يمثلون القطاع الخاص
القانون للمواصفات والمقاييس إلى تسهيل هذا ويهدف  .وعضو يمثل الجامعات المحلية) ونقابة المهندسين
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 التجارة الدولية منظمةلدخول فلسطين في  االعدادوٕالى عمل مجلس اإلدارة وتقوية دور القطاع الخاص 
(WTO).  

  المؤسسة إنجازات 6-2

ورغم الظروف االستثنائية التي تعيشها فلسطين  ،1997منذ أن بدأت المؤسسة أعمالها في أوائل عام 
. خليةوالسلطة الوطنية، إال أنها حققت إنجازات عديدة تجلت في تطوير كثير من األنظمة والقدرات الدا

   -:ويمكن تلخيص هذه اإلنجازات بما يلي

مواصــفة منــتج معظمهــا متوافقــة مــع المواصــفات  640طــورت المؤسســة وأصــدرت أكثــر مــن  •
ــــة ــــل الصــــناعات الغذائي ــــة متعــــددة مث  ،العالميــــة، وتغطــــي هــــذه المواصــــفات قطاعــــات إنتاجي

  .الكيماويات، النسيج والجلود، والصناعات الهندسية
ـــألف مـــن  أعـــدت المؤسســـة طاقمـــاً  • ـــًا مـــنهم  75يت فنـــي وخمســـة فاحصـــين ومـــدققين  55موظف

  .معتمدين
شـهادة  18شـهادة متنوعـة لمؤسسـات فلسـطينية محليـة، منهـا  150منحت المؤسسة أكثر مـن  •

  .شهادة جودة 26شهادة إشراف، و 106العتماد المختبرات و
لصــديقة، مثــل بــدأت المؤسســة فــي عقــد اتفاقيــات تعــاون مــع مؤسســات فــي الــدول المجــاورة وا •

، مؤسســـــة (JISM)االتفاقيـــــة التـــــي عقـــــدتها مـــــع مؤسســـــة المواصـــــفات والمقـــــاييس األردنيـــــة 
ــــــة  ــــــة  (EOS)والمصــــــرية  (TSE)المواصــــــفات التركي ــــــى دور (DIN)واأللماني ، إضــــــافة إل

المؤسسـة فـي تطـوير المواصـفات العربيـة مــن خـالل انخراطهـا فـي منظمـة الصـناعة والتعــدين 
ل المؤسســـة مرجعـــًا لمســـاعدة الشـــركات فـــي تحديـــد المواصـــفات وتشـــك). AIDMO(العربيـــة 

  .القابلة للتطبيق وكيفية الحصول عليها
أصـــــبحت المؤسســـــة عضـــــوًا مراقبـــــًا فـــــي المنظمـــــة العالميـــــة للمواصـــــفات والتوحيـــــد والقيـــــاس   •

)I.S.O(حيث يعتبر هذا من أهم اإلنجازات على الصعيد الدولي ،.  

كنت من ملى مد جسور التعاون مع مؤسسات الدول المانحة وتعملت مؤسسة المواصفات والمقاييس ع
الممول من  DAI/MAPتوقيع اتفاقيات تعود بالفائدة على المؤسسة وظهر ذلك مثًال من خالل مشروع 

للتنمية األمم المتحدة  منظمةيع أخرى ممولة من خالل ر ، ومشاللتنمية الدوليةقبل الوكالة األمريكية 
  .هاوغير  (UNIDO)الصناعية 

  المشاكل والمعوقات 6-3
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لقد اكتسبت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية خالل السنوات الخمسة الماضية الخبرة في تعلم 
خالل هذه المدة مشكالت عديدة، منها وبناء القدرات، وقد واجهت المؤسسة  الصناعية تطوير المؤسسات

  :يلي امهذه المشاكل ك ويمكن تلخيص. ما تم معالجته ومنها ال يزال موجوداً 

تفتقر المؤسسة إلـى المـوارد الماليـة الالزمـة، حيـث أن المخصصـات الماليـة المحـددة مـن قبـل    •
ــــة األساســــية ــــة المصــــروفات اإلداري ــــي حتــــى لتلبي ــــرغم مــــن أن . وزارة الماليــــة ال تكف ــــى ال وعل

ن العائــدات إال أبحســب مــا جــاء فــي قانونهــا، المؤسســة يجــب أن تكــون مســتقلة إداريــا وماليــًا 
  .يتم تحويلها لوزارة الماليةبها الخاصة 

مـــن أجـــل فحـــص الالزمـــة ال تمتلـــك المؤسســـة البنيـــة التحتيـــة الالزمـــة للمختبـــرات األساســـية  •
وبـدون  ،فبـدون المراقبـة والفحـص المناسـب. المنتجات والمواد ومعايرة المعـدات وآالت القيـاس

مصـــداقيتها لـــدى المؤسســـات األخـــرى  مختبـــرات المعـــايرة فـــإن المؤسســـة ستســـتمر فـــي فقـــدان
توانـت بعـض الـدوائر التابعـة للسـلطة الوطنيـة فقد وكنتيجة لهذه المشكلة . والشركات اإلنتاجية

  .الفلسطينية عن االعتراف بشهادات المؤسسة وبتقارير الفحص التي تصدرها
فمعظـــم تفتقـــر مؤسســـة المواصـــفات الفلســـطينية لمصـــادر المعلومـــات واألدوات الالزمـــة لهـــا،  •

ـــل مـــن أجهـــزة الحاســـ ـــوفر لهـــا ســـوى القلي ـــزال يدويـــة حيـــث ال يت . ب الشخصـــيةو أعمالهـــا ال ت
شـتراكات فـي المجـالت، وحضـور ورشـات الفمصادر المعلومات ومتطلباتها مثـل اإلنترنـت، وا

 ،محـدودمتـوفر علـى نطـاق  كل ذلك ،إلخ… مؤتمرات ذات صلة، وٕامكانية الترجمة العمل و ال
  .غير متوفروفي معظم الحاالت 

فــي مؤسســة المواصــفات الفلســطينية بســبب ) كمــًا ونوعــاً ( تــم إغفــال تطــوير المصــدر البشــري  •
فلـم .  الضغوط المالية وبسبب النقص في أنظمة اإلدارة الداخلية من حيـث الوضـوح والمرونـة

وقـد أثـرت . محـدود فـي النـواحي اإلداريـة والفنيـة علـى نطـاقيتم تلبية حاجات التـدريب، سـوى 
 .ه المشكلة أثرت على أداء طاقم مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وهزت صورتهاهذ

  نموذج للبنية التحتية للجودة في فلسطين -7

. إن التطوير الصناعي في أي اقتصاد إنما هو في الواقع جهد مشترك للقطاعات العامة والخاصة
خلق جو  فييقوم بدور منظم تتركز مسئوليته ) ةوزارات السلطة الوطني(فالقطاع العام ممثًال بالحكومة 

.  الحكومة مسؤولة عن تطوير البنية التحتية المادية التي تزود الطاقة والنقل والوصول للمعلوماتو مناسب 
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بناء مؤسسات خدمات وتصنيع تساهم يقوم بوالقطاع الخاص بدوره يبادر إلى االستفادة من فرص العمل و 
  .مؤسسات المواصفات تقوم بلعب دور أساسي وهام جداً  ذا االطار فإنهي وف. معًا في خير البلد

 على ضوء المشاكل التي ذكرناها أعاله والتي تواجه المواصفات والجودة في فلسطين فإن العناصر التالية
  .يقدم نموذجًا يهدف إلى تطوير البنية التحتية للجودة والمواصفات في فلسطين بشكل متكامل

  هدف النموذج 1- 7
  :أهداف النموذج هي

  .تحديد المكونات الرئيسية المطلوبة للبنية التحتية للجودة •
  .بينهامن مكونات النموذج والعالقات المحددة لكل توضيح األدوار  •

 .النموذج لتقييم المتطلبات أو المكونات التي تحتاج إلى مزيد من التطويرهذا استخدام  •

  كل منها مكونات النموذج وأدوار 7-2

مكونات النموذج من أربعة عناصر مستقلة رئيسية، كل منها يأخذ الدعم الخاص من مصادر  تتألف
  .وجماعات/ أخرى أفرادًا أو

 

  المستهلك . 1

ترعى مصالحه الدوائر الحكومية وجماعات حماية و  ، المستهلك هو المنتفع المباشر من المنتج أو الخدمة
وتساعدهم اإلجراءات  ،ون مكان وزمان ونوع اإلنتاجوالمستهلكون أنفسهم هم الذين يحدد. المستهلك

  .بأسعار معقولةو الحد األعلى لكفاءة وسالمة المنتج  في تحقيقالحكومية التي تعمل الجلهم 
  

  الشركة المصنعة  .2

حسب احتياجات المستهلك،  فالمنِتِج يتبنى  الجهة المسؤولة عن انتاج السلعةالشركة المصنعة هي 
يتلقى المنِتج و . ك ويقوم بتجهيز وٕاعداد عملياته اإلنتاجية لتتمشى مع تلك المتطلباتاحتياجات المستهل

من ناحية يجب على . مثل الهيئات الصناعية ذات الصلةمتخصصة الدعم من الحكومة ومن مؤسسات 
 ،المنتجين أن يلتزموا بالمتطلبات الحكومية، ومن ناحية أخرى يجب أن يكونوا مهتمين بتحسين الكفاءة

  .وأن تكون لديهم الثقة في منتجاتهم وخدماتهم وأن يكونوا ضامنين لها
  
  الحكومة  . 3
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يمثل الحكومة وزاراتها ودوائها العديدة،  ودور الحكومة هو تنظيم وتعزيز القوانين وتطبيق اإلجراءات 
التفاقيات ن اعإضافة لذلك فالحكومة مسؤولة عن ربط المؤسسات المحلية مع بعضها البعض و . الرقابية

  .سواء كانت هذه االتفاقيات مع الدول أو الهيئات والمنظمات الدولية ،التي تؤثر على قطاعات التصنيع

  مؤسسات المواصفات والمنظمات ذات العالقة   .4

مؤسسة المواصفات والمقاييس  يتكون االطار التنظيمي للمواصفات والمقاييس في فلسطين من 
وتأخذ هذه المؤسسات على عاتقها مسؤولية تطوير . ات اعتماد المختبراتمؤسسل باالضافة ،الفلسطينية

ومن مسؤولياتها أيضا إعداد اتفاقيات لالعتراف المتبادل بالمواصفات بين مؤسسات . وٕاصدار المواصفات
ل رقم ـوالشك .المواصفات في البلدان التي تنوي الدخول في اتفاقيات تجارية ضمن منظمة التجارة العالمية

  .يبين هذه العناصر وطبيعة العالقة بينها) 1(
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  نموذج للبنية التحتية للجودة 1الشكل رقم 

  عناصر استراتيجيات تطوير البنية التحتية للجودة -8

بعد تحديد مشكلة الجودة والمواصفات في فلسطين وعالقة تلك المشكلة بمؤسسة المواصفات والمقاييس 
الخاص، سيتم عرض توصيات الستراتيجيات حل طويلة وقصيرة  والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع

وتقوم هذه االستراتيجية على تفعيل تكامل العناصر األساسية للبنية التحتية للجودة، وتحديد األدوار . األمد
كذلك فإن هذه اإلستراتيجية تلبي متطلبات أساسية لدخول فلسطين . بشكل واضح لكل من هذه العناصر

  :الجهات التالية وتتناول هذه االستراتيجيات.  لتجارة الدولية واالعتراف المتبادلفي اتفاقيات ا

  .مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية
  .وزارت السلطة الوطنية الفلسطينية

  .القطاع الخاص كمؤسسات صناعية
  .المستهلكين والتجار والمؤسسات األخرى ذات العالقة

  

  المستهلكون
  ثقة وضمان 

  حماية  
    التزام

  

 
 

 المنتجون 

 تفاعل وحوار

مؤسسة 

  المواصفات

  والمقاييس

وزارات حكومية 

 مثل وزارة
 الصناعة

  

  تنسيـق 
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  مقاييس تطوير مؤسسة المواصفات وال 1- 8

تعتبر مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية عنوان الجودة في فلسطين من الناحية اإلدارية والفنية، 
ومن أجل إعداد المؤسسة . أهمية كبرى للنهوض بالصناعات والقطاعات اإلنتاجية وبالتالي فإن لها

البد من تحسين قدرات المؤسسة في ه فأنللتعامل مع متطلبات التجارة الحرة واتفاقيات االعتراف المتبادل، 
  .المتوفرة لديها المجاالت اإلدارية والفنية وزيادة الموارد والبنية التحتية

  الموارد والبنية التحتية

تأهيل أعداد من الموظفين اإلداريين والفنيين من اجل تلبية متطلبات إجراء الفحـص والتفتـيش  .1
  .وٕاصدار الشهادات وتقارير المطابقة

المؤسســة ومؤسســات المواصــفات األخــرى العربيــة هــذه  ء شــبكة اتصــاالت معلوماتيــة بــينبنــا  . 2
كـذلك يشـمل هــذا . I.S.Oي منظمــة ال فـواألجنبيـة وتكثيـف االسـتفادة مــن عضـوية المؤسسـة 

الجهد توفير الموارد الالزمـة لالشـتراكات فـي المؤسسـات األخـرى والمجـالت العلميـة وحضـور 
  .االندوات والمؤتمرات وغيره

توفير أجهزة مختبرات الفحص والقياس الالزمـة لـبعض أنـواع الفحوصـات التـي يعجـز القطـاع  .3
  .الخاص عن تأمينها

الالزمة لمعايرة األجهزة والمعدات في مؤسسـات  (Metrology Lab)بناء مختبرات المعايرة   . 4
  .اإلنتاج الخاصة والعامة، وبحيث تكون هذه المختبرات معتمدة دولياً 

ير المسلتزمات المكتبية والحاسوبية والمّعدات المكتبيـة الضـرورية إلتقـان العمـل والمحافظـة توف . 5
  .على مستوى الجودة الداخلية في المؤسسة

  المجاالت اإلدارية والتنظيمية

مـع تخفيـف مسـتوى المركزيـة فـي اتخـاذ  ،ضرورة أن تدار المؤسسة بشكل مستقل إداريًا ومالياً  .1
  .لس اإلدارة وداخل المؤسسةالقرارات على مستوى مج

ضرورة اتباع وتعزيز أسلوب التخطـيط االسـتراتيجي الطويـل المـدى فـي إدارة المؤسسـة بحيـث   . 2
يكون هنالك إمكانية لقياس األداء بشكل واضح على كافة المستويات اإلدارية، وبحيث تشـكل 

  .ذاتيًا أو خارجياً الخطط االستراتيجية األساس الذي يبنى عليه تنفيذ المشاريع الممولة 
تفعيــل التنســيق وتوحيــد المرجعيــات فــي األعمــال اإلداريــة داخــل المؤسســة الســّيما بــين مراكــز   . 3

  .المؤسسة في كل من غزة والضفة الغربية
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ضــرورة التركيــز علــى عنصــر التســويق والعالقــات العامــة مــن اجــل تحســين صــورة المؤسســة   . 4
ـــار هـــذا العنصـــر بعـــدًا اســـتراتيجيًا فـــي عمـــل وتقويـــة مركزهـــا لـــدى المؤسســـات األخـــرى وا عتب

  .المؤسسة
اســات ر العمـل علــى تقويـة دائــرة المشــاريع فـي المؤسســة وتعزيـز القــدرات فــي مجـال إعــداد الد .5

  .لللحصول على الدعم الالزم لتطوير المؤسسةومقترحات المشاريع 

  والمواصفاتالتنسيق وتكامل األدوار بين العناصر الفاعلة في موضوع الجودة  8-2
وكذلك أدوار الوزارات والدوائر الحكومية  ،ومن أجل تعزيز دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية

ال بد من فانه ربط هذه األدوار بشكل متكامل مع مؤسسات القطاع الخاص، من أجل ذات العالقة و 
  :تطوير آلية تنسيق ومتابعة لهذه العملية تضمن ما يلي

هــم لــدور مؤسســة المواصــفات والمقــاييس مــن قبــل الــوزارات واألطــراف ذات العالقــة تعزيــز الف  . 1
وضــبط الممارســات بمــا يتفــق مــع هــذا الــدور للمؤسســة كجهــة وحيــدة مســؤولة ومخولــة إلعــداد 
واعتمــــاد وٕاصــــدار المواصـــــفات وٕاجــــراءات الفحـــــص والتفتــــيش وٕاصـــــدار الشــــهادات وتقـــــارير 

  .المطابقة
كمؤسســات رقابيــة لضــمان االلتــزام مــن ذات العالقــة الجهــات األخــرى تعريــف دور الــوزارات و    . 2

قبـــل الشـــركات الصـــناعية بالتعليمـــات اإللزاميـــة، واالســـتعانة بمؤسســـة المواصـــفات والمقـــاييس 
إن هــذا ســيؤدى إلــى تعريــف وتوحيــد المرجعيــات فيمــا . لتقــديم الخبــرة والمشــورة فــي هــذا الشــأن
  .وكذلك التعليمات اإللزامية يةاالختيار  يتعلق بالرقابة على تطبيق المواصفات

مواد ال تتوافق مع التعليمات المعتمدة  أو ممارسة رقابة صارمة على أي أساليب أو منتجات  . 3
  .من الوزارات أو الجهات المختلفة

كاالتحــادات الصــناعية، جمعيــات  ،تفعيــل التعــاون مــع القطــاع الخــاص مــن خــالل مؤسســاته  . 4
  .بهدف الترويج لجودة المنتجات الفلسطينية محليًا وخارجياً  ، وذلكريدرجال األعمال، وبالت

  توصيات لصياغة سياسات لتعزيز المواصفات والجودة 8-3
التكامل  وتحقيقتفعيل دور القطاع الخاص في االلتزام بتطبيق المواصفات  تستهدف التوصيات التالية

   .اسة وطنية شاملة للمواصفات والجودةصياغة سي بهدفالمرجو بين جميع األطراف ذات العالقة 

فــي فلســطين مــدى التــزام المنشــآت دراســة أن تراعــي السياســات الضــريبية الحكوميــة المطبقــة   . 1
ويمكن خلق نظام حوافز للشركات اإلنتاجية يقـوم علـى مـدى . بالمواصفات والجودة الصناعية
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وهــذه السياســة  .فات والجــودةقــدرة هــذه الشــركات علــى المنافســة والتصــدير وااللتــزام بالمواصــ
  .االلتزام بالجودة كمبدأ استراتيجي في العمل ستعزز

  
تمكــين القطــاع الخــاص مــن الوصــول إلــى أســواق جديــدة مــن خــالل توقيــع اتفاقيــات اعتــراف   .2

تقـارير المطابقـة،  اعتمـادمتبادل مع الدول األخرى، يتم من خاللها إجراء التدقيقات المتبادلـة و 
تطبيـــق هـــذه االتفاقيـــات بشـــكل دقيـــق حرصـــًا علـــى مصـــلحة األطـــراف  مـــع ضـــرورة ضـــمان

  .جميعها
ضــــرورة التنســــيق وبشــــكل خــــاص بــــين كــــل مــــن وزارتــــي الصــــناعة والتجــــارة مــــن أجــــل إدارة   . 3

مفاوضات ناجحة لدخول فلسطين في اتفاقيات التجارة الحرة، وبحيث يشارك القطـاع الخـاص 
خصوصـية فلسـطين فـي هـذا الشـأن كبلـٍد نـاٍم مـا وبحيـث تراعـى  ،بشكل واسع في هذه العملية
لمــدة كافيــة   ســماحال بــد مــن المطالبــة بمــنح فلســطين فتــرة  لــذا. يــزال يعــيش تحــت االحــتالل

يــتم فــي هــذه و تمكنهــا مــن تهيئــة الظــروف الداخليــة للنهــوض بالصــناعات، ) ســنوات مــثالً 10(
مـــع  ،رى مـــن الرســـوم الجمركيـــةالفتـــرة إعفـــاء المنتجـــات الفلســـطينية الداخلـــة إلـــى البلـــدان األخـــ

تلغــى الحمايــة علــى ان هــذه  ،حمايــة للمنتجــات الفلســطينية داخليــاً قــدر مــن الالمحافظــة علــى 
  .تدريجياً 

ضرورة صـياغة قـانون لحمايـة المسـتهلك بحيـث يعكـس مؤشـرات رضـى المسـتهلك الفلسـطيني   . 4
لـــى االرتقـــاء بجـــودة إن هـــذا القـــانون ســـيؤدى إ. عـــن أداء القطاعـــات الخاصـــة والعامـــة أيضـــاً 

المواصفات ومعايير الجودة ويؤدي بإلى مزيد من االلتزام  ،المنتجات والخدمات المقدمة محلياً 
  .لدى المستهلكين وعدم الرضى بما هو موجود فقط ،إلى تعزيز ثقافة الجودة

رورة تأسيس وتفعيـل جـوائز الجـودة والتمّيـز فـي فلسـطين، ممـا سـيؤدى إلـى خلـق حالـة مـن ض  . 5
 ،لتنــافس والســباق مــن أجــل الحصــول علــى هــذه الجــوائز لمــا لهــا مــن تــأثيرات تســويقية مهمــةا

  .وتساعد في النتيجة على تعزيز ثقافة عامة للجودة في فلسطين
ممــا  9000العمـل علـى تهيئــة مؤسسـة المواصـفات والمقــاييس مـن اجـل مــنح شـهادات االيـزو   . 6

وهـــذا  ،ذه الشـــهادات بســـهولة اكبـــريســـاعد مؤسســـات القطـــاع الخـــاص فـــي الحصـــول علـــى هـــ
ــالي ســيعزز المــوارد الماليــة للمؤسســة دون الحاجــة إلــى مزيــد مــن االســتثمارات فــي البنيــة  بالت

كـــذلك فـــان قيـــام المؤسســـة بمـــنح هـــذه الشـــهادات ســـيزيد مـــن أهميـــة ومصـــداقية هـــذه . التحتيـــة
  .الشهادة لدى المستهلكين
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د في القطـاع الخـاص ودمجهـا بشـكل فاعـل فـي ومن اجل االستفادة من مختبرات فحص الموا  . 7
ال بد من تأسـيس هيئـة اعتمـاد مختبـرات محليـة تمكـن فانه البنية التحتية للجودة في فلسطين، 

هـــذه المختبـــرات، وبحيـــث تصـــبح تقـــارير الفحـــص ى لـــعمـــن إضـــفاء صـــفة االعتمـــاد الـــدولي 
جـــود هيئـــة اعتمـــاد علمـــًا بـــان و  ،معتمـــدة لـــدى مؤسســـة المواصـــفات والمقـــاييس هـــاة عنر الصـــاد

  .مختبرات يعتبر عنصر أساسي لتسهيل انضمام فلسطين إلى اتفاقيات التجارة الحّرة
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  المراجع
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  .، جامعة النجاح الوطنية1999أيار " فلسطين

، شركة النخبة للنظم 2000، آب "والتفتيش في فلسطينمختبرات الفحص "أمجد الغانم . د .2
 .الصناعية واالدارية

، Quality Progress، مجلة الجودة "أثر المواصفات على التنمية الصناعية والتجارة"ستيفن ولسون،  .3
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  تعريف مختصر –مؤسسـة المواصفات والمقاييس 

  شريعة مازن ابو

  مقدمة

لقد تنبهت منظمة التحرير الفلسطينية ومنذ وقت طويل ألهمية المواصفات والنوعية في تعزيز ثقة المستهلك 
وحمايته، وعلى ضرورة رفع الكفاءة والقدرة التنافسية للقطاع الخاص بشكل عام والصناعة الفلسطينية على 

والذي  28/1/1994بتاريخ ) 673(مرسوم الرئاسي رقم وقد كان هذا االهتمام هو وراء إصدار ال. وجه التحديد
  .نص على إقامة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية

وبعد مرور فترة من الوقت في إكمال األعمال التحضيرية واإلجراءات القانونية فقد تم بالفعل إقامة مؤسسة 
ربحية، وكان مقرها الرئيسي في مدينة كمؤسسة غير  1996المواصفات والمقاييس الفلسطينية في نهاية عام 

 95وخالل الخمس سنوات الماضية افتتحت المؤسسة ثالث مكاتب إقليمية وبلغ عدد العاملين فيها . نابلس
  .موظف

  األهداف

ينص قانون المؤسسة على أن هدفها األساسي هو المساهمة في دعم االقتصاد الوطني وخطط التنمية 
منشآت الصناعية بمواصفات اختيارية تساعدهم على تحسين نوعية السلع االقتصادية عن طريق تزويد ال

ولكي تتمكن . والخدمات التي ينتجونها ومن أجل تعزيز قدرتهم التنافسية في األسواق المحلية والعالمية
 ):المادة الخامسة من القانون(المؤسسة من تحقيق هذا الهدف فقد وضعت لنفسها األهداف التالية 

مة معينة للمواصفات والمقاييس تقـوم علـى أسـس علميـة حديثـة ومواكبـة التطـور العلمـي اعتماد أنظ -1
  .في مجال أنشطة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة

المساهمة في توفير الحماية الصحية واالقتصادية والبيئية للمستهلك مـن خـالل اعتمـاد المواصـفات  -2
 .ابقةوالمقاييس الفلسطينية ومنح شهادات وعالمات المط

  النشاطات

ومن أجل تحقيق األهداف السالفة الذكر فقد أنيط بالمؤسسة عددًا كبيرًا من المهام والصالحيات أهمها ما 
  :يلي
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إعــداد واعتمــاد المواصــفات والمقــاييس الفلســطينية للســلع والمــواد والخــدمات وغيرهــا، ومراجعتهــا  -1
  .بشرية والبيطرية والطعوم واألمصالويستثنى من ذلك األدوية ال. وتعديلها واستبدالها ونشرها

 .وضع نظام وطني للقياس -2

 .توحيد وسائل وطرق القياس وتطويرها، ومعايرة أدوات القياس وضبطها -3

 .منح عالمات وشهادات المطابقة التي يقرها المجلس -4

 .اعتماد مراجع القياس األساسية الوطنية لمعايرة أدوات القياس لدمغها أو ختمها -5

الفحــص واالختبــار ومختبــرات المعــايرة المؤهلــة والمتخصصــة لغــرض إجــراء اعتمــاد مختبــرات  -6
 .الفحوص والتحاليل واالختبارات على السلع والمواد والتأكد من مطابقتها للمواصفات

 .اعتماد بطاقات البيان الخاصة بالسلع -7

التعــاون مــع المؤسســات المحليــة لــدى الجهــات الحكوميــة والمؤسســات العلميــة لتحقيــق أهــداف  -8
 .المؤسسة، والقيام بمهامها وصالحياتها

دعم وتشجيع الدراسات واألبحاث في مختبرات الفحص واالختبـار المعتمـدة فـي المجـاالت التـي  -9
تتعلــق بالمواصــفات والمقــاييس وضــبط الجــودة، وعقــد الــدورات التدريبيــة ذات العالقــة بمجــاالت 

 .اختصاص المؤسسة

اإلقليميـة والدوليـة، بشـأن االعتـراف المتبـادل بعالمـات االتفاق مع المؤسسات والهيئات العربية و  -10
وشـــهادات المطابقـــة، علـــى أن يتضـــمن اتفـــاق الكشـــف المســـبق والمســـتمر علـــى الســـلع والمـــواد 

 .المشمولة باالتفاق للتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط الفنية المعتمدة

التي تعمل فـي مجـال المواصـفات  التعاون مع المؤسسات والمنظمات العربية واإلقليمية والدولية -11
 .والمقاييس، والتنسيق معها أو االنتساب إليها

نشـــــر وتوزيـــــع المطبوعـــــات المتعلقـــــة بالمواصـــــفات والمقـــــاييس الصـــــادرة عـــــن المؤسســـــة وعـــــن  -12
 .المنظمات العربية واإلقليمية والدولية

  اإلطار القانوني

، وقد استهدفت هذه 2000لسنة ) 6(ن رقم إصدار قانون جديد للمؤسسة هو القانو  2000تم في نهاية عام 
  :التعديالت ما يلي

  تعزيز دور مجلس اإلدارة ودور القطاع الخاص •
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 االلتزام باتفاقيات منظمة التجارة العالمية •

ويشارك في . عضو، يرأسه وزير الصناعة 14تعمل المؤسسة تحت إشراف وتوجيه مجلس إدارة مكونة من 
مؤسسات الحكومية ذات العالقة، باإلضافة لثالث ممثلين عن القطاع عضوية المجلس تسعة ممثلون عن ال
 .الخاص وممثل من القطاع األكاديمي

  الهيكل التنظيمي

تم وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة بحيث ينسجم مع القانون الجديد ويأخذ بعين االعتبار الخبرة المكتسبة من 
  :ي ملخصًا للهيكل التنظيمي كما هو في الوقت الراهنويبين الشكل التال. تجربة األعوام األربع الماضية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  رئيس مجلس اإلدارة

  س اعتماد المختبراتمجل

  مجلس اإلدارة

  دائرة المشاريع والعالقات  دائرة الشؤون المالية واإلدراية

دائرة األغذية 
  والكيماويات

دائرة الصناعات 
  الهندسية

دائرة األبنية 
  واإلنشاءات

دائرة 
  التوصيف

دائرة الجودة 
  والتأهيل

  المدير العام
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  اإلنجازات

 المواصفات الفلسطينية -1

لجنة فنية ) 150(إذ قامت المؤسسة بتشكيل . تلعب المؤسسة دورًا حيويًا في وضع وتبني المواصفات
وقد تمكنت المؤسسة حتى . رض إعداد المواصفاتتمثل كل الجهات المعنية في القطاع العام والخاص لغ

وتغطي . مواصفة تنسجم مع المواصفات الدولية المعتمدة 635مواصفة، منها  642اآلن من من تبني 
هذه المواصفات القطاعات المختلفة مثل صناعة األغذية، الصناعات الكيماوية، اإلنشاءات ومواد البناء، 

  .هن الهندسيةالصناعات النسيجية والجلدية، والم

 اعتماد المختبرات  -2

يمكن لكل مؤسسة تقوم بأعمال القياس والتدريج أن تسعى للحصول على شهادة االعتماد المخبري 
ويتم اتخاذ القرارات بهذا الخصوص من قبل مجلس االعتماد المخبري . بموجب المتطلبات المحددة دولياً 

  .طاعات التكنولوجيةفي المؤسسة وبمساعدة لجان فنية تمثل مختلف الق

مختبر على شهادات االعتماد من مؤسسة  30مختبر في فلسطين من اصل  18حتى اآلن حصل 
  :المواصفات والمقاييس، كما هو مبين في الجدول التالي

 المختبرات المعتمدة عدد المختبرات الموجودة 

 خاصة حكومية خاصة حكومية  القطاع

  10  3  12  6  اإلنشاءات
  1  4  1  11  كيماويةأغذية و 

   (PSM)إصدار عالمات اإلشراف الفلسطينية  -3
. تصدر المؤسسة عالمات اإلشراف الفلسطينية للمنشآت التي تلبي المتطلبات المحددة بالنسبة للمنتج

شهادات من  106تم حتى اآلن تم إصدار . ويشرف على عملية اإلصدار مجلس خاص يديره لجان فنية
  .هذا النوع

  عالمات الجودة الفلسطينيةإصدار  -4
للحصول على عالمة الجودة الفلسطينية فإنه يفترض أن تلبي المنتجات متطلبات الجودة الخاصة بالمنتج 

، والذي يستند إلى أنظمة PS(15)وان تكون مصّنعة بموجب نظام مراقبة الجودة المنصوص عليه في 
ISO 9002.  
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وقد تم حتى . المة الجودة وبمساعدة لجان فنية متخصصةيتم إدارة نظام عالمة الجودة من قبل مجلس ع
  .شهادة من هذا النوع 26اآلن إصدار 

  (QMS)نظام إدارة الجودة  -5
ساعدت مؤسسة المواصفات والمقاييس، وعلى أساس تطوعي، المنشآت الصناعية والخدماتية المحلية 

  :تاليةعلى تطوير أنظمة إدارة النوعية لديها وذلك من خالل الخدمات ال

 .مهندسًا كمدققين قياديين 20فقد تم تدريب : تدريب المدققين •

تقـــديم المســـاعدة الفنيـــة للمنشـــآت الصـــناعية والخدماتيـــة المحليـــة التـــي تســـعى للحصـــول علـــى  •
 .شهادة إدارة النوعية

 .المساهمة في أعمال التدقيق التي تقوم بها بعض المؤسسات الدولية األخرى •

و       ISO 9001–1994ركة فلسطينية من الحصول على شهادة ش 78وقد تمكنت حتى اآلن 
1994- ISO 9002 في حين تمكنت شركتان من الحصول على شهادة ،ISO 14000 .  

ومن الجدير بالذكر بان معايير منح الشهادات تخضع للمراجعة الدائمة لكي تظل منسجمة مع افضل 
  )IEC Guide 58,62,65 /ISO:مثالً ( المعايير الدولية 

  التعاون الدولي

تحرص مؤسسة المواصفات والمقاييس على المشاركة في المؤتمرات اإلقليمية والدولية المتعلقة بقضايا 
 توقد وقعت المؤسسة خمسة اتفاقيات تعاون مع مؤسسا. ISO,AIDMOالمواصفات والمقاييس، مثل

ي اآلن عضو مراقب في منظمة المواصفات المواصفات األردنية والمصرية والتركية واأللمانية واإلسرائيلية، وه
  .(ISO)العالمية 

  التحديات المستقبلية

ال يزال هناك بعض العقبات والتحديات التي تواجه مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، لعل أهمها هو 
  :ما يلي

 التوصــل إلـــى إجمــاع عـــريض بالنســبة للبرنـــامج الــوطني للنوعيـــة، بحيــث يقـــوم علــى االحتياجـــات •
اآلنيــــة والمســــتقبلية للقطــــاع الخــــاص، وذلــــك بهــــدف تســــهيل النمــــو االقتصــــادي ودمــــج االقتصــــاد 

 .الفلسطيني باالقتصاد العالمي



 أمجد غانم. د"  المنجزات والمعوقات"مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية 

                       

 

 )28(  

تطوير شبكة تعاون مـع المؤسسـات اإلقليميـة والدوليـة للمسـاعدة فـي خلـق نظـام مقـاييس متناسـق،  •
 .ولتأهيل الكوادر الفنية القادرة على صيانة هذه الشبكة تحديثها

البنيــة التحتيــة الالزمــة لمســاعدة فلســطين علــى تطــوير نظــام وطنــي للمقــاييس خــاص بهــا،  ةامــإق •
ويســــتهدف هــــذا الجهــــد تمكــــين المنتجــــات . وبحيــــث يكــــون منســــجمًا تمامــــًا مــــع المقــــاييس الدوليــــة

 .الفلسطينية من الوصول لألسواق العالمية

ية قــد شــل الكثيــر مــن الخــدمات إن محاصــرة القــرى والمــدن الفلســطينية مــن قبــل القــوات اإلســرائيل •
وقد أدى ذلك لتجميـد كثيـر مـن النشـاطات والمشـاريع التعاونيـة مـع . الميدانية لمؤسسة المواصفات

، وذلــك مــن USAIDالمؤسســات الدوليــة، باســتثناء التعــاون مــع الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة 
 . DAIخالل مؤسسة 
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  المواصفات والمقاييس في فلسطين 

  نظر من القطاع الخاصوجهة  

  ياسر عباس. م

  
ويسرني أن أتحدث في . اشكر مركز تطوير القطاع الخاص على دعوته لي للمشاركة في هذه الورشة الهامة

هذا اللقاء حول الموضوع الحساس الذي تدور حوله هذه الورشة، وهو مستوى الجودة لدى المنشآت اإلنتاجية 
مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في تحسين مستوى  في فلسطين، وطبيعة الدور الذي تلعبه

ولقد قمت خالل األيام الماضية . المنتجات الفلسطينية وتعزيز قدرتها التنافسية في األسواق المحلية والعالمية
بإجراء العديد من المقابالت مع عدد من المسؤولين في مؤسسات القطاع العام والخاص بهدف تدارس هذا 

  . من مختلف جوانبهالموضوع 

إن أول ما أود ان أشير اليه من خالل عملي في مجاالت اقتصادية متعددة بأن منجزات مؤسسة المواصفات 
الفلسطينية هي دون المطلوب على المستوى المحلي بالرغم من انها حققت انجازات ممتازة على المستوى 

ة بأن هذه المؤسسة ليس لها قوة أو سلطة لفرض فقد أظهرت التجربة العملية خالل السنوات الماضي. الدولي
الرادعة  تااللتزام بالمواصفات والمقاييس على المنشآت الفلسطينية، وبالتالي ال تستطيع اتخاذ اإلجراءا

  .بالنسبة لجميع الجهات التي ال تلتزم بهذه المواصفات

هو أنها  العل من أهمه هنالك على ما يبدو عوامل عديدة ساهمت في عدم تفعيل مؤسسة المواصفات،
 14فقد نص قانون المؤسسة على إن تناط إدارتها بمجلس يتكون من . تخضع للسيطرة الحكومية الكاملة

عضوًا، منهم ثالثة فقط يمثلون القطاع الخاص، وأنا اعتقد بأن نجاح المؤسسة في القيام بعملها يفرض أن 
  .غالبية األعضاء من القطاع الخاص تكون تركيبة المجلس مغايرة لذلك تمامًا، بحيث تكون

التي ساهمت في عدم قيام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالمهام الموكلة اليها بالمستوى  ىومن العوامل األخر 
فبالرغم من ان قانون المؤسسة ينص على استقاللها . المطلوب هو ضعف اإلمكانيات المالية المتاحة لها

فمن الناحية المالية فان موازنتها هي جزء . اقع ليست مستقلة ال ماليًا وال ادارياً المالي واإلداري اال انها في الو 
ولذلك ال يوجد أي حافز لدى المؤسسة لزيادة . من موازنة وزارة المالية، وٕايراداتها تؤول الى الوزارة بشكل كامل

قامة المختبرات هذه اإليرادات، خاصة وأنها تجد صعوبة جمة في الحصول على المخصصات الالزمة ال
  .وشراء األجهزة الالزمة لها، وكذلك توفير فرص التدريب والتأهيل الفني لكوادر العاملين فيها
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وهو رئيس (ومن ناحية أخرى فان المؤسسة ليست مستقلة اداريًا حيث أنها تدار فعليًا من قبل وزير الصناعة 
إذ أن الصالحيات المعطاة بموجب القانون . ةوليس من قبل مديرها العام وال مجلس اإلدار ) مجلس ادارتها

  .مؤسسات القطاع الخاص الرئيس مجلس اإلدارة ال تتيح إدارة هذه المؤسسة بالكفاءة التي تتميز به

إنني اقدر كل التقدير اإلخالص والحماس الذي يتحلى به مجلس إدارة المؤسسة الحالي وبالذات الدكتور 
أطالب مع ذلك بان تمنح مؤسسات المواصفات والمقاييس استقالًال سعدي الكرنز رئيس المجلس، ولكنني 

ذاتيًا حقيقيًا بحيث تتمكن من البحث عن موارد مالية كافية، خاصة من الرسوم التي يفترض ان تتقاضاها 
كما يمكن للمؤسسة ان تقيم عالقات استراتيجية مع . على الخدمات التي تؤديها لمنشآت القطاع الخاص

ت الدولية المانحة، وذلك على غرار ما تقوم به العديد من المؤسسات غير الحكومية بعض المؤسسا
  .والحكومية

اخيرًا، فإنني أطالب بان تعطى للمؤسسة المصداقية والهيبة الكافية لكي تتمكن من فرض تعليماتها وانظمتها 
تي يمكن ان تتخذها المؤسسة واعتقد بان هنالك الكثير من اإلجراءات ال. على جميع المؤسسات ذات العالقة

لهذا الغرض ، لعل أهمها في نهاية المطاف ان تمنح المؤسسة صالحية توقيف الرخصة للمنشأة التي تتجاوز 
 .مخالفتها حدودًا معينة
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  ملخص النقاش

  :تلى تقديم المداخالت نقاش جاد تركز حول القضايا التالية

  االستقاللية اإلدارية والمالية للمؤسسة -1
هنالك توجه قوي لدى معظم المتحدثين على ضرورة توفير مزيد من االستقاللية اإلدارية والمالية  كان

وسيساعد ذلك ليس فقط على رفع كفاءة عمل المؤسسة بل على حل مشكالتها التمويلية . للمؤسسة
مصداقية  كما ان اقتراب المؤسسة من القطاع الخاص وآليات عمله سيعزز من. وتحديث تجهيزاتها الفنية

  .المؤسسة ويضمن مزيدًا من االلتزام بسياساتها وانظمتها

  توفير الدعم الفني من الخارج -2
نظرًا للطابع الفني الدائم التطور لمجاالت عمل المؤسسة، وعلى ضوء حداثة التجربة الفلسطينية في هذا 

األجنبية، خاصة وان المضمار، فقد أوصى بعض الحاضرين بضرورة االستعانة بالخبرات االستشارية 
  .ستكون على استعداد لتغطية تكاليف مشاريع كهذه ةكثيرًا من الدول المانح

  التنسيق مع المنظمات غير الحكومية -3
يرتأى كثير من الحضور بان هناك مجاًال واسعًا لنشر وتقوية الوعي بين جمهور المستهلكين بالنسبة 

ويقتضي ذلك إيجاد مزيد من قنوات . سة من جهة أخرىألهمية المواصفات من جهة ولتفعيل دور المؤس
ويعتبر تعاون . وآليات التعاون بين جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بهذا الموضوع

نموذجًا حيًا على أهمية التواصل والتنسيق بين المؤسسة من جهة والمنظمات الدولية  DAIالمؤسسة مع 
  .هة أخرىوالمحلية غير الحكومية من ج


