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 المقدمة

 المنظمة أدلةإسترشادا بوقد تم وضعه  ةالعراقي ةلحوكمة المواصفات القياسي عاما   إطارا  الدليل  هذا يمثل
 يغطيوهو  وطنية قياسية مواصفات هيئةتأسيس وإدارة التى أصدرتها لمساعدة الدول فى للتقييس  الدولية

 . القياسية العراقية المواصفات العداد واعتماد الرئيسية المبادئ
 ىف ISO/DEVCO ))  في المنظمة الدولية للتقييس  النامية الدول شؤون  لجنة خبرة هذا الدليل لخصي

 من ( ألكثرUNIDO) الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة عمل من ستفيديالنامية و  الدول مع التعامل
 يةوالبن الوطنية القياسية المواصفات هيئات وتطوير إنشاء علىالدول النامية  مساعدة في عاما أربعين
 . هاتطبيق ها وتطوير  ىف القياسية المواصفات يمستخدممساعدة و  للجودة التحتية

رئيس  كجزء المواصفات القياسية العراقية زيادة الكفاءة والفاعلية والنزاهة في ىال في النهاية يهدف هذا الدليل
المجتمع و  المستهلكحماية  و والتجارية اإلنتاجية قدرةال لزيادة كوسيلة العراق في للجودة التحتية البنية من

 .والبيئة
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 دليل حوكمة المواصفات القياسية العراقية
 المجال -1

االختيارية وتطويرها بالتوافق مع مبادئ منظمة  يتضمن هذا الدليل أسلوب اعداد المواصفات القياسية العراقية
التجااارة العالميااة )اإلطااار القااانونى والهيكليااة( للنهااوح بالتجااارة وحمايااة المسااتهلك  كمااا يساااعد الجهااات  ات 

 ويتم  لك من خالل االتي: بالمواصفات القياسية العراقية العالقة للعمل بكفاءة لإلرتقاء 
 تطوير المواصفات القياسية العراقية .المفاهيم والمبادئ األساسية لعملية  1-1
 أدوات وموارد عملية تطوير المواصفات . 1-2
 هيكلية الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومسؤولياته وصالحياته . 1-3
 األنشطة الرئيسية لتطوير المواصفات وهي : 1-4
 قياسية العراقيةالمواصفات الاعداد 1-4-1
 اقرار ) تبني ( المواصفات القياسية الدولية أو االقليمية 1-4-2
 المراجعة الدورية للمواصفات القياسية العراقية 1-4-3
 التدريب في مجال المواصفات القياسية طبقا للمعايير الدولية  . 4-5 -1
 التعاريف  -2
 الحوكمة  2-1

واإلجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين الجهات المعنية  بالمواصافات مجموعة المبادئ والقواعد والنظم 
 القياسية بما يحقق اإلفصاح عن سياسات العمل وتجنب تضارب المصالح .

 قياسية  مواصفة 2-2
بتوافق اآلراء تعتمادها جهاة مخولاة تحادد لالساتخدام العاام والمتكارر خطوطاا  عاماة   وثيقة قياسية اختيارية توضع

 أساسية ومتطلبات ألنشطة تهدف إلى تحقيق الدرجة المثلى من النظام فى سياق محدد .
 دولية  قياسية مواصفة 2-3

 .العام للتداول تطرح دولية تقييس هيئة تعتمدها قياسية مواصفة
 ليمية إق قياسية مواصفة 2-4

 . العام للتداول تطرح إقليمية تقييس هيئة تعتمدها مواصفة
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  وطنية قياسية مواصفة 2-5
 .العام للتداول تطرح وطنية تقييس هيئة تعتمدها مواصفة

 الئحة فنية  2-6
 وثيقة تصدرها جهة حكومية مخولة تحدد القواعد الفنية اإللزامية التي ينبغي تطبيقها في مجال محدد.

 دليل 2-7
 وثيقة يعتمدها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تتضمن قواعد وتعليمات عمل.

 اجراء عمل 2-8
 وثيقة يعتمدها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تتضمن الية ومراحل تطبيق العمل.

 تبني  2-9
 .كمواصفة قياسية عراقية  قياسية دولية او أقليمية او اخرى  مواصفة اعتماد

 نسق المواصفة القياسية العراقية 2-10
قواعد نسق وعرح المواصافة القياساية ا)وفق م ق ع )صفر( الخاصة ب العراقية  المواصفة القياسية يكون ترتيب

   العراقية(.
 هيئة اعتماد المواصفات 2-11

مادير عاام دائارة التقيايس ومادير عاام  هيئة تتألف من رئيس الهيئة والذي هو رئيس الجهاز وعضاوية كال مان
دائرة السيطرة النوعية ومقررها مدير قسم المواصافات وساكرتيرو وتكاون مهمتهاا االساساية إعتمااد المواصافات 

 القياسية العراقية.   
   للمواصفات الفني المجلس 2-12

 . 1-3-8يتألف من مدير قسم المواصفات ومسؤولي شعب القسم تكون مهامه وفق 
 ةفني ةلجن 2-13

 د مساودةإلعادات المواصافا تقطاعا ىإلحد الجهاز لقب نم ةالمشكل ة للمواصفات القياسية العراقيةالفني ةاللجن
لجنة او المسودة النهائية لمواصفة قياسية عراقية  ويمكن ان تنبثق عنهاا لجاان فرعياة ا ا دعاح الحاجاة وتتاألف 

 واالختصاص من مختلف الوزارات والجهات  ات العالقة .اللجان الفنية من اعضاء من  وي الخبرة 
 فرعية  لجنة 2-14

 برنامج اللجنة الفنية. ضمن محددة واختصاصات بمهام تقوم الفنية اللجنة عن منبثقة لجنة
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 مسودة عمل 2-15
 مسودة  المواصفة التي تعد من قبل الفني وترسل الى اللجنة الفنية المختصة لمناقشتها .

 دة اللجنة مسو  2-16
 المسودة االولية للمواصفة التي وضعح صيغتها بعد مناقشة مسودة العمل من قبل اللجنة الفنية والتي 

 يتم ارسالها الى الجهات  ات العالقة لدراستها وابداء المالحظات.  
 نهائية مسودة 2-17
 ين بنظر االعتبارالتي وضعح صيغتها بعد مناقشة مسودة اللجنة آخذ مسودة النهائية للمواصفةال

 مالحظات الجهات  ات العالقة وترسل مرة ثانية الى الجهات  ات العالقة للتصويح ثم ترفع لالعتماد.
 اعتماد المواصفة القياسية العراقية 2-18

 إعتماد المسودة النهائية كمواصفة قياسية عراقية من قبل هيئة اعتماد المواصفات.

 األهداف في مجال المواصفات و الرؤية المستقبلية  -3
 الرؤية المستقبلية  3-1

تعتبر المواصفات القياسية العراقية هى المكون المحوري فى البنية التحتية للنظام الوطنى للجاودة فاى ساياق 
التنمية المستدامة المتوازنة إقتصاديا  وبيئيا  ومجتمعيا   لذلك يجب أن تخرج المواصفات القياسية العراقية من 

ار المواصاافات القياسااية الفنيااة والصااناعية إلااى إطااار التنميااة المسااتدامة  كمااا يجااب أن تكااون إجااراءات إطاا
 إعداد وإصدار المواصفات القياسية العراقية قادرة على مواكبة التغيرات السريعة والمتالحقة . 

هاه األساساي فاي مجاال ومن هنا تنحصر الرؤية المستقبلية للجهاز المركزي للتقيايس والسايطرة النوعياة وتوج
 المواصفات باالتي :

 تحتل المواصفات القياسية العراقية في المستقبل القريب مكانة وطنية وإقليمية ودولية أكبر.  3-1-1
على المستوى الوطني : يصبح المنتجون والتجار والمستهلكون واألجهزة الرقابية فخورين بأن الجودة  3-1-2

ة أصيلة فى السلع و الخدمات وأن تطبيق المواصافات القياساية العراقياة يساهم والسالمة وحماية البيئة هى سم
 في رفاهية المجتمع ويساهم في التنمية المستدامة اقتصاديا  وبيئيا  ومجتمعيا .

المشاااركة فااي اعااداد تشااريعات ولااوا ئااح فنيااة عراقيااة ملزمااة قانونااا  ويحترمهااا المنتجااون والتجااار عاان   3-1-3
 لحة منشآتهم على المدى القصير والبعيد . قناعة بأنها لمص

المواصااافات القياساااية العراقياااة والسااايطرة النوعياااة ومراقباااة الجاااودة  تعمااال الجهاااات المعنياااة باعاااداد  3-1-4
والسااالمة والبيئااة وحمايااة المسااتهلك بالتنساايق  يمااا بينهااا وطبقااا  للمعااايير الدوليااة و باسااتقاللية وحياديااة ونزاهااة 

 وأمانة ومصداقية وشفا ية .
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اقيااااة متوافقااااة مااااع المواصاااافات  علااااى المسااااتوى اإلقليمااااي العربااااي : تكااااون المواصاااافات القياسااااية العر  3-1-5
 العربية وتدعم التجارة العربية البينية قدر االمكان.

علاااى المساااتوى الااادولي :المشااااركة بصاااورة فاعلاااة فاااي اعاااداد المواصااافات القياساااية الدولياااة بماااا يعااازز  3-1-6
 مصالحنا الوطنية وسالمة مواطنينا واإلستدامة البيئية.

بشااارية وتطااااوير كفااااءة ومهاااارة جميااااع العااااملين فااااي مجااااالت التقياااايس التركيزعلاااى تنمياااة المااااوارد ال  3-1-7
والمطابقة والبنية التحتية للجودة وصقل خبراتهم من خالل نهضة معر ية علمياة ومان خاالل اإلحتكااد الادولي 

 باألجهزة والهيئات الدولية واإلقليمية .
ورات الساريعة فاي هاذا المجاال لادعم توظيف تقنية المعلومات واالتصاالت والعمل على مواكبة التط  3-1-8

 أنشطة التقييس والجودة .
اتباااع منهجااا  متوازنااا  يضاامن اشااتراد كاال الجهااات  ات العالقااة فااي اطااار حوكمااة رشاايدة وإدارة جياادة  3-1-9

 عالية الكفاءة والفاعلية واتباع منهجا  مسؤوال  مجتمعيا  وقانونيا  وأخالقيا  .
 اصفات اهداف الجهاز في مجال المو  3-2

 في ضوء الرؤية المستقبلية تكون اهداف الجهاز في مجال المواصفات القياسية االتي: 
 . إعداد وتوفير مواصفات قياسية عراقية تلبي احتياجات المنتجين والمستوردين والمستهلكين  3-2-1
 . حماية المستهلكين والمنتجين وحماية البيئة والصحة والسالمة العامة  3-2-2
 العمل على توافق المواصفات القياسية العراقية مع المواصفات القياسية العربية قدر االمكان. 3-2-3
 . مختلف المجاالت  ات العالقة بالمواصفات القياسيةبتوسيع آفاق التعاون العربي والدولي  3-2-4
م وتطاوير الرقاباة نشر الوعي في مجال المواصفات القياسية بجمياع الوساائل المتاحاة والعمال علاى  دعا 3-2-5

 الجماهيرية على نوعية السلع والمنتجات.
 إدارة المواصفات القياسية العراقية  -4
 للجهازالهيكل التنظيمى  4-1

 الهيكل التنظيمى الحالي للجهاز 1يوضح شكل رقم 
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 الهيكل التنظيمي الحالي للجهاز – 1شكل رقم 

 
 مهام قسم المواصفات 4-2

 المواصفات اآلتي: تشمل مهام قسم
 . اعداد المواصفات القياسية العراقية 4-2-1
 اعداد ادلة واجراءات العمل الخاصة بقسم المواصفات . 4-2-2
ابداء المشورة الفنية   يما يخص المواصفات  لدوائر الدولة والقطاع الخاص والمستوردين وأقسام ودوائر  4-2-3

 .الجهاز األخرى 
  وشكاوي المستهلكين والمنتجين  يما يتعلق بمواصفات ونوعية المنتجات النظر في مقترحات 4-2-4
 . التعاون مع المؤسسات العربية واألقليمية والدولية المماثلة لتطوير فعاليات القسم 4-2-5
 . مراجعة المواصفات القياسية العراقية بهدف تطويرها 4-2-6
 بيع وتسويق المواصفات القياسية العراقية 4-2-7
توزياااع وتباااادل المعلوماااات والبياناااات والدراساااات والمراجاااع الخاصاااة بالمواصااافات ماااع األجهااازة المماثلاااة  4-2-8

 العربية واالقليمية والدولية.
 إعداد وتدريب ورفع كفاءة العاملين في قسم المواصفات. 4-2-9
 الهيكل التنظيمي المقترح  لقسم المواصفات 4-3

 الهيكل التنظيمي لقسم المواصفات -2رقم  يوضح شكل
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 الهيكل التنظيمي المقترح لقسم المواصفات -2شكل رقم 

 
 مبادئ اعداد المواصفات القياسية العراقية -5

 في عملية اعداد وتطوير المواصفات القياسية العراقية  يجب اإللتزام بمجموعة المبادئ االتية:
 تجاوب المواصفات القياسية العراقية مع احتياجات السوق   5-1

يجاب أن تلبااي المواصاافات القياساية العراقيااة احتياجااات الصاناعة او الجهااات  ات العالقااة  مثال جمعيااات حمايااة  
المستهلك و حيث تتواصال هاذا الجهاات ماع الجهااز لتوصايل احتياجهاا الاى مواصافة جديادة او تعاديل    مواصافة 

 قائمة او تحديثها من خالل ممثليها في اللجان الفنية .
 المواصفات القياسية العراقية  بمشاركة الخبراء وكل الجهات  ات العالقة تطوير  2 -5
يااتم تطااوير المواصاافات ماان خااالل الخبااراء والمسااتهلكين واالكاااديمين والجهااات الحكوميااة و ياار الحكوميااة  ات   

 العالقة الذين يشكلون اللجان الفنية المشاركة في اعداد المواصفة القياسية العراقية.
 المواصفات القياسية العراقية وفق مبدأ التوافق . بناء  5-3
 يتم االخذ بالتعليقات والمالحظات ومتطلبات الجهات  ات العالقة باعتماد مبدأ التوافق قدر االمكان. 
 مراحل اعداد المواصفة القياسية العراقية -6

 يتم اصدار المواصفة القياسية العراقية وفق المراحل االتية:
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 اعداد مسودة العمل  -الولى المرحلة ا 6-1
يقااوم فنااي ماان الشااعبة المختصااة ماان قساام المواصاافات او اي جهااة اخاارى باعااداد مسااودة العماال وتاادقق ماان قباال 

 مسؤول الشعبة. 
 اعداد مسودة اللجنة .  -المرحلة الثانية  6-2

 تقوم اللجنة الفنية المختصة بدراسة مسودة العمل لوضع مسودة اللجنة .
 ارسال مسودة اللجنة الى الجهات  ات العالقة البداء االراء والمالحظات حولها  -لثالثة المرحلة ا 6-3
 قيام اللجنة بدراسة المالحظات على مسودة اللجنة ومناقشتها ووضع المسودة النهائية   -المرحلة الرابعة 6-4
موافقااة ماادير قساام المواصاافات ارسااال المسااودة النهائيااة الااى الجهااات  ات العالقااة بعااد  -المرحلااة الخامسااة  6-5

للتصويح بالموافقة او الرفض وفي حالة موافقة ثلثي الجهات  ات العالقة مع عدم وجود اصوات سلبية اكثر من 
ربع االصوات الكلية ترفع المسودة النهائية الى هيئة اعتماد المواصفات للموافقاة علاى اعتمادهاا كمواصافة قياساية 

 عراقية .
 رفع المسودة النهائية الى هيئة اعتماد المواصفات العتمادها كمواصفة قياسية عراقية. –ة المرحلة السادس 6-6

 المواصفات القياسية العراقية  مصادر تطوير -7
 مان الجهاات  ات العالقاة  ومسااهمات ممكناة قاعادة أوساع وطنياا باين توافقاا تمثال المواصافات القياسايه العراقياة

تطبيقهاا وهكاذا ياتم قباول المواصافة  علاى المترتباة والنتائج القياسية للمواصفات الحاجة ممن يدركون مدى الخبراء
 ومراعاة تطبيقها على نطاق واسع من القطاعات العامة والخاصة .

  وضاااع المواصااافات واالدلاااة  الجهاااات المشااااركة فااايدعم عمااال تتعااادد المصاااادر واالدوات والماااوارد الالزماااة لااا
 والمخرجات األخرى ومن هذا المصادر االتي:

 بالجهااااااااااااااااز المركااااااااااااااازي للتقيااااااااااااااايس والسااااااااااااااايطرة النوعياااااااااااااااة القاااااااااااااااوانين وتعليماااااااااااااااات العمااااااااااااااال الخاصاااااااااااااااة 7-1
 يرهاا مان المواصافات العراقياة و  في وضاع التي ينبغي اتباعها األساسيةالتوجهات التي تحدد  القوانين والتعليمات

  المخرجات
 
  المهنية واالخالقيةدليل الممارسات  7-2

وتطباق علاى الخباراء الاذين دليل لتسيهل عمال الجهااز وياتم االلتازام باه مان قبال المنتسابين والجهاات  ات العالقاة 
 في التي تعمل  لفئات المذكورة أعالاويعتبر هذا الدليل مرجعا  ل يرها  أو الجهاز لجان يتم إختيارهم للمشاركة في

 االتي:بالجهاز وعلى هذا الفئات التعهد  مبادىء إطار
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وبالتاالي  "نحن المشاركون في العمال بالجهااز نعتارف بالمساؤولية وقيماة المشااركة فاي وضاع المواصافات العراقياة

 ʺنحن نتمسك بالمبادئ العامة للسلود المهني في مجال إصدار المواصفات 
 
 مبادئ دليل الممارسات المهنية واالخالقية  7-2-1
 الشفا ية   7-2-1-1
 والوثائق النهائية. توفير المعلومات األساسية حول برنامج العمل والمشاريع - أ

  .دعوة  كافة األطراف  المعنية  لتقديم  المقترحات  لتضمينها في خطة إصدار المواصفات -ب 
 تشكيل اللجان الفنية من ممثلين من الجهات  ات العالقة واستشارة كل هذا الجهات . -ت

 . إتاحة المستندات والمراجع الخاصة بموضوع المواصفة لكل أعضاء اللجنة -ث
  .فترة كا ية إلبداء     الرأيتوفير مسودات المواصفات للجهات  ات العالقة خارج اعضاء اللجنة مع منح  -ج
 . االحتفاظ بسجالت لعملية إعداد المواصفات -ح 
 للبيع سرعة نشر المواصفات المعتمدة وإتاحتها  -خ 
 الفاعلية   7-2-1-2
 .تحقيق األهداف دون آثار سلبية واالستجابة الحتياجات السوق والتطورات التكنولوجية  -أ

 اخذ احتياجات السوق واالقتصاد الوطني واالتجاهات العالمية في االعتبار .-ب

 ة .اعتماد المواصفات الدولية كلما أمكن كوسيلة لنقل التكنولوجيا وتسهيل التجار  -ت
 . تكون صيا ة المواصفات بلغة واضحة سلسلة ال تسمح بتضليل المستخدم أو المستهلك -ث
الحاارص عنااد االخااراج النهااائي للمواصاافات علااى عاادم تغيياار محتواهااا وتجنااب االخطاااء التااي تعيااق التطبيااق  -ج

 السليم  .
 مراجعة المواصفات دوريا للتأكد من استمرار مناسبتها وفاعليتها. -ح
 االنفتاح  7-2-1-3
وضمان التمثيل المتوازن للجهات المختلفة مثل  تكون المشاركة مفتوحة امام الجهات  ات العالقة دون تمييز -أ

 المنتجين  والمستهلكين في كل المراحل.  
  مشاركة الجهات  ات العالقة  بشكل متوازن في المراحل االتية: -ب

  .المواصفات(اقتراح  بنود العمل )خطة إعداد  - 
 . أعمال اللجان الفنية - 
 ابداء المالحظات على مسودات المواصفات . - 
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 أخذ المالحظات الواردة في االعتبار وتضمينها في المواصفات كلما امكن  لك. -
 التوافق    7-2-1-4
كلمااا امكاان  لااك ولتسااهيل التوصاال إلااى  أخااذ آراء جميااع األطااراف فااي االعتبااار والتوفيااق بااين اآلراء المتعارضااة 

 االتفاق يلزم االتي :
تحديد نقاط االتفاق والخالف بدقة وتنحية األولى جانبا لتسهيل النقاش حول نقاط االختالف وبالتالي الوصول  -أ

 . إلى االتفاق
 . التعاون والمثابرة للتوفيق بين اآلراء المتعارضة قدر اإلمكان -ب
تنااازل عاان جاازء ماان وجهااة نظاارا لاللتقاااء فااي منتصااف الطريااق بشاارط أن يكااون المتفااق اسااتعداد كاال طاارف لل -ت

  .عليه مقبوال  فنيا  
 االتساق  7-2-1-5
 تجنب االزدواجية أو تداخل العمل على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو الدولي. -أ

  .التنسيق بين اللجان والجهات المختلفة في مرحلة وضع الخطة وقبل اعتمادها -ب
إصااادار المواصااافات للمواضااايع   ات الطاااابع العاااام )والتاااي يمكااان أن تكاااون مشاااتركة باااين عااادة مواصااافات( -ت

  كمواصفات مكملة
 أمثلة
 أخذ النما ج وتحضيرها للفحص -
 فحوص مشتركة في عدة مواصفات   -
 مواصفات نظم االدارة والتدقيق -

للمواصاافات العراقيااة طالمااا كانااح مناساابة للتطبيااق فااي اسااتخدام المواصاافات الدوليااة أو أجاازاء منهااا كأسااا   -ث
   الظروف المناخية والجغرا ية المحلية وال تمثل مشكلة تكنولوجية أساسية.

 بمبادئه  اللجان الفنية مرارا  وتكرارا   ويتم تذكيرمتداوال   يكون دليل الممارسات المهنية واالخالقية  7-2-2

 من خالل االتي :
 .وثائق االجتماع إدراجه ضمن -أ 

 تقديمه في بداية  اجتماعات اللجنة  مع عرح موجز الهميته .  -ب 
  .الدقائق األولى من كل اجتماعفي إدراجه  كبند دائم في جدول أعمال االجتماعات ومراجعة مبادئه  -ت
 .إرفاقه مع قوائم الحضور لالجتماع التي يتم تعميمها لتوقيع الحضور في االجتماعات  -ث
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 سياسة حماية البيانات 7-2-3
أدوات يقااااوم قساااام المواصاااافات بجمااااع البيانااااات الشخصااااية للمشاااااركين فااااي أعااااداد المواصاااافات ماااان خااااالل 

أسااماء االشااخاص ومااا يتعلااق بهاام ماان عناااوين البريااد تكنولوجيااا المعلومااات و والبيانااات الشخصااية هااي : 
العمااال فاااى  ي ياااتم جمعهاااا واساااتخدامها بغااارحو العنااااوين الفعلياااة و أرقاااام الهااااتف والمهاااام التااا االلكتروناااي

 الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. 
وطبقااا لهيكليااة العماال يااتم اسااتخدام البيانااات الشخصااية  داخاال الجهاااز وخارجااه ماان قباال سااكرتارية اللجااان 

 الفنية ومنتسبي قسم المواصفات  وي العالقة .
 المواءمة الدولية  لقسم المواصفات         سياسة  7-2-4

 المتزايادة واألهمياة وآثاار العولماة األطاراف متعاددة التجاارة نظاام وظهاور العالمياة التجاارة منظماة متطلباات إن
العراقياة حياث يكاون اساا  اعادادها المواءماة ماع  القياساية فاي سياساة المواصافات تغييارا أحادث اإلقليمي للتعاون 

 لية واالقليمية كلما كان  لك ممكنا .المواصفات الدو 

وطنياة لسالع  قياساية مواصافة لوضع حقيقية حاجةب نامية دولة ي أيالوطنية ف القياسية المواصفات ر م أن هيئة
 اإلقتصااد الدولية إلفادة المواصفات مواكبة على فأكثر أكثر فإنه ينبغى التأكيد الصادرات  نوعية معينة لتحسين

 . ككل الوطني
من خالل  لدوليةا القياسية المواصفات للتأثير في محتوى  الالزمة العراق الموارد يمتلك أن وهاألفضل  أن شك ال

 المواءماة بفوائاد الجهاات  ات العالقاة فحينئاذ يمكان التمتاعأكثار قباوال لادى وجعلهاا المشااركة فاي مراحال اعادادها 
 .والمصادر للوقح قليل وباستثمار بسرعة

لمنظماااة التجاااارة العالميااة ولتحقياااق اتفاقياااة العوائاااق الفنياااة امااام التجاااارة تلتااازم الهيئاااات الوطنياااة لتحقيااق االنضااامام 
للتقيااايس ان تكاااون مواصااافاتها الوطنياااة  ات الصااالة متوائماااة عالمياااا   قااادر االمكاااان ويجاااب ان تأخاااذ  لاااك بنظااار 

مكااان ان تقااادم المواصااافات خياااارات االعتباااار اللجاااان الفنياااة المشااااركة فاااي اعاااداد المواصااافات القياساااية العراقياااة وي
 متعددة الستيعاب االختالفات القائمة والمشروعة في االسواق .

 متعادد التجاارة نظاام حقاائق و وتوضاح اأن تنتهي أباد يمكن وال الوطنية مستمرة  القياسية للمواصفات الحاجة إن
 :من مزيج إلى يتغير قد النامية لفي الدو   الوطنية القياسية المواصفات لهيئات الرئيسي الدور بأن األطراف

 الجهات  ات العالقة.  عن بالنيابة للمواصفات واإلقليمي التطوير الدولي فى والمساهمة المراقبة -
 .الصلة  ات المطابقة تقييم وقضايا القياسية المواصفات حول معلومات تقديم -
 الدخول لتحسين كأدوات الجودة وبناء القياسية المواصفات أهمية ونشر الوعي درجة رفع -

 المستدامة. والتنمية الجيدة العمل طرق  وتشجيع المعلومات وتبادل لالسواق
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 لمنتسبيها وللجهات  ات العالقة . مجال التقييس المالئم في التدريب إجراء -
 واإلقليمية قدر االمكان . العالمية المواءمة عملية وتنسيق ادارة وتنظيم  -
 .واإلقليمية الدولية  المواصفات بيئات في الوطنية المصالح تمثيل -
 . الوطنية القياسية المواصفات تطوير -
 في اعداد اللوائح الفنيةالمشاركة  -
الخاصاة  الوطنياة اإلساتعالم نقطاة استضاافة  الباا تتضامن التاي العالمياة التجارة منظمة لمتطلبات االستجابة -

 .التجارة أمام الفنية  الحواجز بالمواصفات حول
 الجهات  ات العالقة وتحقيق التوافق في اآلراء إشراد 7-2-5

 يعمل قسم المواصفات على تلبية احتياجات السوق وإشراد الجهات  ات العالقة  على سبيل المثال ال الحصر :
 الجهات الحكومية  -أ

 الجهات المنتجة الحكومية و ير الحكومية . -ب
 منظمات المجتمع المدني  ير الحكومية. -ت
 النقابات المهنية والعمالية . -ث
 قوى السوق المختلفة   -ج

 الجهات االكاديمية والبحثية -ح 
 المستهلكون  -خ
 الصالحيات والمسؤوليات في مجال المواصفات 7-3
 المجلس الفني للمواصفات 7-3-1

 يقوم المجلس الفني للمواصفات بأداء المهام الرئيسية االتية:
 وضع واقرار الخطط السنوية النشطة قسم المواصفات . 7-3-1-1
 متابعة تنفيذالخطط السنوية . 7-3-1-2

تشكيل  اللجان الفنية  وتخصيص سكرتارية اللجان والمقررين لكل لجنة فنية والتنسيق الفني بين  7-3-1-3 8
 اللجان .

 .تحديد األولويات إ ا لزم األمر لمهام محددة من العمل الفني 7-3-1-4 9
 .رصد التقدم المحرز في العمل الفني  7-3-1-5 10
 مراجعة االدلة واجراءات العمل الفني وتحديثها باستمرار. 7-3-1-6 11
12  
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 مقرر اللجنة الفنية واللجنة الفرعية 7-3-2 13
 -اللجنة من قبل المجلس الفني للمواصفات ويكون عضوا في اللجنة الفنية ومسؤوال عن اآلتي: يعين مقرر

توجيه االعضاء والخبراء من أجل التوافق  والتأكد من أن جميع و  االجتماعات بفعالية وعدالةقيادة  7-3-2-1
 وجهات النظر تعامل بشكل  متساوي.

 .اليمثل وجهة نظر واحدةمقرر اللجنة حيث أن التصرف بحيادية وقدرة   7-3-2-2
تنفيذ سياسات  و   لمواصفاتمعرفة ومتابعة وضمان اتباع االدلة واالجراءات الخاصة باعمال ا 7-3-2-3

تقديم المعلومات للمجلس الفني للمواصفات في المسائل الهامة و يقوم ب وقرارات المجلس الفني للمواصفات
 المتعلقة باللجنة.

 لجان األخرى في حالة المواضيع المشتركة أو  ات الصلة.اليتعاون بشكل فعال مع  7-3-2-4
 متابعة جدول أعمال اللجنة 7-3-2-5
 توجيه سكرتير اللجنة لتنفيذ أولويات العمل. 7-3-2-6
 ضمان صيا ة جميع القرارات المتداولة في اجتماعات اللجنة بوضوح . 7-3-2-7
 تنفيذ قرارات المجلس الفني للمواصفات في اللجنة. 7-3-2-8
 ق عليها.تنظيم وإدارة العمل الفني داخل االجتماعات طبقا لخطة اللجنة والتواريخ المتف 7-3-2-9
 نزع فتيل التوترات داخل اللجنة في حالة حدوثها.  7-3-2-10
 االلتزام بدليل الممارسات المهنية واالخالقية.  7-3-2-11
 سكرتير اللجنة الفنية 7-3-3

 يعين سكرتير اللجنة من قبل المجلس الفني للمواصفات ويكون مسؤوال عن اآلتي :
 .تهيئة ومتابعة وثائق العمل 7-3-3-1
 سال كافة الوثائق الخاصة باللجنة الى اعضائها والجهات  ات العالقة واستالمها منهم.ار  7-3-3-2
 تهيئة مستلزمات اجتماعات اللجنة. 7-3-3-3
 عراقية داخل اللجنة. متابعة تنفيذ خطة كل مواصفة قياسية 7-3-3-4
 .متابعة اعمال المراجعة الدورية للمواصفات القياسية العراقية 7-3-3-5
 . إعداد جدول اعمال اللجنة واتخا  الترتيبات الالزمة بالتنسيق مع مقرر اللجنة 7-3-3-6
تدوين قرارات اللجنة خالل االجتماع وكل المواضيع االساسية التي تم مناقشتها وتضمينها في  7-3-3-7

 محضر اجتماع اللجنة وبشكل واضح .
 للمواصفات .إعداد التقارير الالزمة ورفعها إلى المجلس الفني  7-3-3-8
 االلتزام بدليل الممارسات المهنية واالخالقية . 7-3-3-9



13 

 

 المصادر والمراجع   –8
 2014 / 1/اللجنة الكهروتقنية الدولية  / الجزء  المنظمة الدولية للتقييس توجيهات 8-1
 2011/ 2/ اللجنة الكهروتقنية الدولية /الجزء    المنظمة الدولية للتقييس توجيهات 8-2
 2013المواصفة القياسية العراقية رقم )صفر( / 8-3
 وتعديالته 1979لسنة  54قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم  8-4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


