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 المقدمة

يستند الى مجموعة  هاتشكيلان و  داد المواصفات القياسية العراقيةاللجان الفنية العمود الفقري لعملية اع تعد
وبما يتالئم والمناهج من المبادئ واالسس بما يضمن التوازن والشفافية والشمول لكافة الجهات ذات العالقة 

 المتبعة في هيئات التقييس الدولية واالقليمية والوطنية.
 

 الغرض ) الهدف ( 
يكلية اللجان الفنية الخاصة باعداد المواصفات وه لتوفير معلومات حول عملية تشكيل يهدف هذا الدليل

 في ادارتها.ئها اضافة الى المساهمين اسية العراقية في قسم المواصفات ومهام اعضاالقي
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 المواصفات القياسية العراقيةب اللجان الفنية الخاصةدليل 
  المجال -1

 .في قسم المواصفات اللجان الفنيةواسلوب عمل وهيكلية يحدد هذا الدليل مهام 
 التعاريف -2

 الواردة في دليل حوكمة المواصفة القياسية العراقية الغراض هذه الوثيقة تطبق المصطلحات والتعاريف 
 اللجان الفنيةعمل حوكمة   -3

 للحوكمة الفنية لعمل اللجان الفنية وهي : هنالك جهتين
 هيئة اعتماد المواصفات 3-1

تتكون الهيئة من رئيس الجهاز رئيسا للهيئة وعضوية كل من مدير عاام دائارة التقيايس ومادير عاام دائارة السايطرة 
 التي :وتكون مهامها كاللهيئة سكرتير اضافة لتسمية النوعية ويكون مدير قسم المواصفات مقررا للهيئة 

 اعتماد المواصفات القياسية العراقيةا( 
 ب( اعتماد المتطلبات الفنية العامة

 ت( تعديل والغاء واعادة اقرار المواصفات القياسية العراقية
 ( اصدار القرارات الخاصة بشمول وعدم شمول منتجات ببرنامج الفحصث

 ج( اي امور تتعلق بالمواصفات القياسية العراقية
 الفني للمواصفاتالمجلس  3-2

ون مهاماا  ساالولي الشااع  فااي قساام المواصاافات وتكااس ماان ماادير قساام المواصاافات رئيسااا وعضااوية ملاايتكاون المج
 كاالتي :
 المواصفات القياسية العراقيةوتداول ستراتيجيات القسم في ما يخص اصدار  ا( اعداد

 الجديدة ب( اقتراح مشاريع المواصفات
 كمطور للمواصفات القياسية والوثائق االخرى  ت( متابعة اعمال قسم المواصفات

 ث( مراقبة هيكلية وعمل اللجان الفنية
 ج( ضمان التنفيذ الكامل لسياسات وعمليات قسم المواصفات في مجال تطوير المواصفة القياسية العراقية

 اللجان الفنية – 4
هم مان قبال جهاات رشايحاعضااء ياتم ت س عمال قسام المواصافات وتتشاكل ماناللجاان الفنياة اسااتعتبر  4-1

 يمثلون رأي االطراف المعنية .وتسميتهم من قبل الجهاز و ذات عالقة بعمل كل لجنة 
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اللجنااة الفنيااة مساالولة عاان اعااداد ومحتااوى المواصاافة التااي تقااع ضاامن مجااال اختصاصااها ويمكاان للجنااة تكااون 
فة قياد االعاداد وان اي وثيقاة تصادرها اللجناة الفنية ان تنشئ لجناة فرعياة لتنفياذ مهاام محاددة مرتبطاة بالمواصا

 الفرعية تكون اللجنة الفنية مسلولة عنها مسلولية كاملة .
 بعااد انشاااء اللجنااة الفنيااة تبقااى اللجنااة قائمااة كلجنااة دائميااة الااى ان يااتم حلهااا رسااميا ماان قباال قساام المواصاافات

و كون مسلولة عن اي وثيقة تصدرها اللجنة اوتوج  اليها جميع االسئلة واالستفسارات المتعلقة بعمل اللجنة وت
 اللجنة الفرعية المنبثق  منها.
( عادا  بعد حصول النصااب    نصاع عادد االعضااء من قبل مقرر اللجنة /الفرعيةيعقد اجتماع اللجنة الفنية

 .المقرر والسكرتير
   فرق العمل ( اللجان الفرعية 4-2

لغاارض اتمااام مهمااة او مجموعااة مهااام وبقاارار ماان المجلااس الفنااي تشااكل اللجنااة الفرعيااة ماان قباال اللجنااة الفنيااة 
من ضمن عمل اللجنة الفنية في اعداد المواصفة وتكون اللجنة الفرعية مسلولة اماام اللجناة الفنياة عان محددة 

 عملها واالطار الزمني لالنجاز
 .(3-5  انظر ويراعى في تشكيل اللجنة مبدأ التوازن بين مصالح االطراف المعنية 

ياتم . يحدد اسم ومجال عمل اللجنة الفرعية من قبل اللجنة الفنية االم ويج  ان يكون من ضمن مجال عملها
قارار مان قبال المجلاس الفناي التشكيل وحل اللجان الفرعية بتصويت ثلثي اعضاء اللجنة الفنياة ويصاادق علاى 

 لقسم المواصفات .
 اللجان المناظرة 4-3

 لجناة الدولياة بااقتراح مانمنااظرة لوطنياة تشاكل لجناة  تحظاى باهمياة وطنياة دوليةمواصفة لعند وجود مشروع 
اللجنااة التااي ترساال ماان  وثااائقالالتصااويت والتعليااق علااى تكااون مساالولة عاان  اصاافاتالمجلااس الفنااي لقساام المو 

 . الدولية التي تناظرها
 تشكيل اللجان الفنية الجديدة 4-4
 وضاوعمكان ان تقاوم باعماال هاذا المجود لجنة فنياة مختصاة معدم و جديد و  اقتراح موضوعفي حال  4-4-1
مادير القسام ثام الاى ويرفع المقتارح الاى  شكيل لجنة فنية تختص بهذا الموضوعباقتراح ت الشعبة المختصةقوم ت

 للموافقة. المدير العام
المختصاااة عناااد حصاااول موافقاااة رئااايس الااادائرة ياااتم تسااامية مقااارر وساااكرتير للجناااة مااان قبااال الشاااعبة  4-4-2

 بالموضوع ويتم ارسال اشعار رسمي للجهات ذات العالقة بالمشروع لتسمية مرشحين لعضوية اللجنة.



 2019 : الصدارتأريخ ا                                                                              01رقم االصدار :  

 
  3 

 

بعد اكتمال الترشيحات من الجهات تقوم الشاعبة المختصاة بتقاديم طلا  الصادار امار اداري باللجناة  4-4-3
 الفنية.

 هيكلية اللجان الفنية -5
 عام 5-1

حس  مجال عملها  يتم تسميتهاو وبموافقة المدير العام  الشعبة الفنية المختصةمن  بأقتراحالفنية تشكل اللجان 
يكااون حجاام اللجنااة متماشاايا مااع مجااال عملهااا لضاامان التااوازن والتمثياال الواسااع ماانح رقمااا خاصااا لكاال لجنااة و يو 

 .لالطراف ذات العالقة داخل اللجنة وصوال للمقبولية الواسعة للمواصفات لدى االطراف المعنية 
 تسمية اعضاء اللجان الفنية 5-2
وتساميتهم مان قبال  هم مان قبال ملسسااتهمرشايحتم تياتشكل اللجنة الفنية من مجموعة مان االعضااء  5-2-1

ويمثلون مصالح القطاعين العاام والخااو والجهاات الرقابياة وبااقي االطاراف المعنياة لضامان  قسم المواصفات
 ة.اكبر قدر من التوازن والشفافي

وخبارتهم فاي مجاال عمال اللجناة يكون اساس اختيار اعضاء اللجان على اسااس تمثيلاي لملسسااتهم  5-2-2
ماان خاللاا  اسااتمرارية تمثيلهااا فااي اللجااان الفنيااة علااى الماادى الطوياال مااع التاكيااد علااى تاادارك الملسسااة تضاامن 

 التغيرات التي تحصل داخل اللجان نتيجة تغيير االعضاء
ترشاح مان يمثلهاا داخال اللجاان بغار النظار عان حجمهاا او نوعهاا شار   انكانات  جهةيمكن الي  5-2-3

ان تمثل القطاع الذي تنشط في  اللجنة الفنية ولقسم المواصفات الحق في توجي  الجهات الراغبة في االشاتراك 
 بعضوية اللجان الى اللجان التي يمكن ان يشاركوا فيها .

 . من اي جهة عند الحاجة اليهم خبراءللجنة الفنية او الفرعية استضافة يمكن  5-2-4
 توازن اللجان الفنية 5-3

يجا  ان تمثال اللجناة تحقياق المباادئ االساساية فاي عمال اللجاان الفنياة   التاوازن والشافافية واالجمااع (  لغرض
عاان بحيااال اليقاال عاادد اعضاااء اللجنااة الفنيااة تمثاايال متوازنااا بااين جميااع القطاعااات التااي تاالثر وتتااأثر بالمواصاافة 

 :بيل المثال ال الحصرويمكن ان تتضمن هذه القطاعات وعلى س سبعة اعضاء واليزيد عن عشرين 
 أ( الوزارات والملسسات الحكومية
 ب( الهيئات والجهات الرقابية

 نت( المنتجين والمصدرين والمستوردي
 ث( خبراء مستقليين

 ج( جهات تقييم المطابقة   دائرة السيطرة (
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 واالكاديمية ح( الجهات البحثية
 او منظمات المجتمع المدني االتحادات المهنيةخ( 

اللجااان الفنيااة واشااعار الجهااات ذات  يااتم تحديااد الحاجااة لتمثياال كاال قطاااع ماان قباال قساام المواصاافات عنااد تشااكيل
ها لغرض ترشيح ممثليهم ويراجاع قسام المواصافات طلباات ي عن اللجان الجديدة المراد انشاؤ العالقة بكتاب رسم

 .كن ان يمثل مرشح واحد اكثر من جهةالترشيح لضمان التوازن في المصالح واليم
 اللجان هيكلية 5-4

تتكون اللجان بشكل عام من   مقرر وساكرتير واعضااء ( يمثلاون العنصار االسااس لنجااح مشااريع المواصافات 
 ولكل منهم مسلوليات محددة وكاالتي :

 مقرر اللجنة 5-4-1
مساالول الشااعبة الفنيااة المختصااة لجنااة ماان قباال كمقاارر  احااد منتساابي قساام المواصاافاتيعااين لضاامان الحياديااة 
بنااءا علاى خبرتا  ومعرفتا  فاي مجاال عمال اللجناة وكاذلك معرفتا  بالياات اعاداد المواصافات  وموافقة مدير القسم
 ومسلوال عن : ويكون عضوا في اللجنة الفنيةالقياسية العراقية 

توجي  االعضاء والخبراء من أجل التوافق  والتأكد من أن جميع وجهات و  وعدالة ليةعاقيادة االجتماعات بف أ( 
 النظر تعامل بشكل  متساوي.

 .يمثل وجهة نظر واحدة المقرر اللجنة حيال أن التصرف بحيادية وقدرة ب( 
وقرارات المجلس سياسات  تنفيذو   المواصفات اعدابمعرفة ومتابعة وضمان اتباع االدلة واالجراءات الخاصة ت( 

 .المسائل الهامة المتعلقة باللجنةتقديم المعلومات للمجلس الفني للمواصفات في يقوم بو  الفني للمواصفات
 .لمواضيع المشتركة أو ذات الصلةلجان األخرى في حالة االتعاون بشكل فعال مع ( يث
 اللجنة لتنفيذ أولويات العمل. سكرتيرتوجي  ( ج
 .ضمان صياغة جميع القرارات المتداولة في اجتماعات اللجنة بوضوح ( ح خ

 طبقا لخطة اللجنة والتواريخ المتفق عليها. وإدارة العمل الفني داخل االجتماعات تنظيم (خ
 داخل اللجنة في حالة حدوثها. نزع فتيل التوترات( د
 .ت المهنية واالخالقيةابدليل الممارس االلتزام (ذ
للتأكد من أن  منظم اإلجتماع  ومراجعة جدول أعمال االحتياجاتللتأكد من تلبية كافة التنسيق مع السكرتير  (ر

 .واعداد محاضر اجتماع اللجنة يبطريقة مناسبة وأن  واقع
يحاول التأكد من و يمكن أن تحدث خالل اإلجتماع   التيالمشاكل / المواقع المقرر في نظر االعتبار  يضع( ز

، حتى يسير اإلجتماع بأعلى قدر ممكن  اتخاذهاأن المعلومات الضرورية متوفرة لدي  وأن  كافة الترتيبات قد تم 
 .من الفعالية
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 متابعة اعمال المراجعة الدورية للمواصفات القياسية العراقية (س
المسودات والمواضيع التي تدرس في اللجنة االلكتروني للقسم بكافة التحديثات في ش( تزويد مسلول الموقع 

 عمل اللجنة.ب الفنية والمواضيع ذات العالقة
 سكرتير اللجنة 5-4-2

 ال عن اآلتي :و ويكون مسل من قبل مسلول الشعبة المختصة وبموافقة مدير القسم سكرتيرا للجنة عين يتم ت
 .وثائق العملوتوثيق تهيئة ومتابعة أ(  
 الخاصة باللجنة الى اعضائها والجهات ذات العالقة واستالمها منهم.كافة الوثائق ارسال ب( 
 .تهيئة مستلزمات اجتماعات اللجنةت( 

 .داخل اللجنة عراقية ث( متابعة تنفيذ خطة كل مواصفة قياسية
 .ج( متابعة اعمال المراجعة الدورية للمواصفات القياسية العراقية

 . الترتيبات الالزمة بالتنسيق مع مقرر اللجنةح( إعداد جدول اعمال اللجنة واتخاذ 
وكل المواضيع االساسية خالل االجتماع  اللجنةقرارات  تدوينو المالحظات  وتسجيل والتلخيص اإلستماعخ( 

 .ي محضر اجتماع اللجنة وبشكل واضحالتي تم مناقشتها وتضمينها ف
 .مدير قسم المواصفاتالالزمة ورفعها إلى ومحاضر االجتماعات إعداد التقارير  د(

 .يل الممارسات المهنية واالخالقيةذ( االلتزام بدل
 متضمنة تواقيعهم عليها. ئمة حضور أعضاء اللجنةقا إعدادر( تحديال سجل اعضاء اللجنة الفنية / الفرعية و 

 .سير اإلجتماع طبقا لجدول األعمالالتأكد من ز( 
 .( توثيق مراحل كل مسودة مواصفة عراقيةس
يرساال موعااد اجتماااع اللجنااة ووثااائق العماال الخاصااة بمشااروع المواصاافة الااى اعضاااء اللجنااة قباال اساابوع ماان ( ش

 موعد انعقاد االجتماع .
 اعضاء اللجان 5-4-3

 تشمل مسلوليات اعضاء اللجان الفنية / الفرعية االتي :
في   وكفاءت  بناءا على خبرت المشاركة الكاملة بعمل اللجانو  ماعات اللجان كلما كان ذلك ممكناا( حضور اجت

 موضوع مشروع المواصفة .
 .المصالح  واالولويات الوطنية تمثيل اللجان الدولية اتاجتماععند حضورهم  يج  على اعضاء اللجان( ب

 ت( اتباع مبادئ قسم المواصفات في الشفافية واالجماع والمساهمة في اتخاذ القرارات.
ية لعدم قبول بشكل حيادي وتقديم االسباب المنطق( دراسة المالحظات التي تبديها الجهات ذات العالقة ث
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 .التغييرات المقترحة
االلتزام التام بمبادئ العمل داخل و  سياسات المحددة في ادلة واجراءات عمل قسم المواصفاتال( العمل ضمن ج

 (المهنية واالخالقيةدليل الممارسات  -أاللجان   انظر ملحق 
 وثائق اللجنة -6
حاضر االجتماعات متشمل كافة الوثائق التي تخص عمل اللجنة مثل مسودة المواصفة والمصادر والبحوث و  

 وجداول االعمال والمالحظات على المواصفات .... الخ.
 تحفظ الوثائق الخاصة بمسودة المواصفة بعد اقرارها بشعبة توثيق المواصفات. 
 اللجنة.سكرتير على عاتق  حتفا  بالوثائق الخاصة باللجنةتقع مسلولية االا( 

ر اللجنااة ويجاا  ان يكااون ذلااك متوافقااا مااع مقاار غة وعاارض مسااودة المواصاافة علااى عاااتق اب( تقااع مساالولية صااي
 متطلبات المواصفة القياسية العراقية رقم صفر/ نسق المواصفة القياسية العراقية

ة رسامية لياصفات ويعتمد البريد االلكتروني كآلكتروني لدى قسم المواي وااللجنة بشكل ورق( توثق جميع وثائق ت
 .للتواصل مع اعضاء اللجنة
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 أ -ملحق 
 االخالقيةو  المهنيةدليل ممارسات 

 
الخبراء  طبق علىيو ويتم االلتزام ب  من قبل المنتسبين والجهات ذات العالقة المواصفات  قسمدليل لتسيهل عمل 

التي   لفئات المذكورة أعالهويعتبر هذا الدليل مرجعًا لغيرها  أو ةالفني لجانال الذين يتم إختيارهم للمشاركة في
 :  االتيبوعلى هذه الفئات التعهد  القسممبادىء  إطار في تعمل

فااااي وضااااع  الفاعلااااة نعتااارف بمساااالولية وقيمااااة المشااااركة المواصاااافات قساااام اعماااال تخااااص "نحااان المشاااااركون فااااي
 ʺالعامة في مجال إصدار المواصفات  السلوك المهني بمبادئ نلتزمو  العراقية القياسية  المواصفات
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 لسلوك المهنيالئحة ا -الجدول 
 

العمل الجل المصلحة 
 الوطنية العامة

نعترف بان تطوير المواصفات القياسية العراقية هو من اجل المصلحة 
بالمساهمة نلتزم لذلك الوطنية وليس من اجل مصالح المنظمات او االفراد و 

 المواصفة .اعداد في تطوير وعدم عرقلة 
 ,المواصفات   االجماع , الشفافية ندعم المبادئ االساسية لعمل قسم دعم االجماع والحوكمة

 االنفتاح ,الحيادية , الكفاءة والموضوعية , المنطق وابعاد التطوير (
الموافقة على المجال 

 والغرض
غرض ومجال ومشاريع وخطط اللجنة للتأكد من انجازها بشكل تام بنلتزم 

 في الوقت المحدد
القياسية وتكون  اعداد المواصفةنوافق على المشاركة الفعالة في مشروع  المشاركة والتمثيل الفعال

 المواصفات .ة لقسم ميمشاركتنا من خالل االجراءات واالدلة الرس
 نحد من الخالفات المتصاعدة نتيجة تضارب مصالح في وقتهاسوف  التصعيد وحل الخالفات

 . لهاضمان ايجاد حلول و 
سوف نعمل باخالو وتفاني ونتجن  الصدام واي تصرفات تمنع المنافسة  التصرف بمهنية

 ونخلق ثقافة التصرف المهني واالخالقي
احترام االخرين في 
 االجتماعات

نلتزم باحترام بعضنا للبعر االخر في االجتماعات والثقافة المهنية 
 .واالخالقية ضمن قسم المواصفات 
 في االجتماعات نحن ملتزمون با :

 نقدم انفسنا بشكل مهني -
 راءهمآاحترام االخرين و  -
 القبول بمناقشات المجموعة -
  ةضمان ان رؤى جميع المشاركين تكون مسموعة ومفهوم -

 


