
  االسرتاتيجية الوطنية للتقييسعداد اخلاص  بيانمقدمة االست

ــــذل           ــــة مؤسســــةتب ــــة  الســــبل املواصــــفات واملقــــاييس األردني تُعــــد  ، إذملســــتقبلبنــــاء احنــــو توجيــــه أنشــــطة التقيــــيس ل  كاف
يف  ةشـاملالو  ةتوازنـامل اخلـرباء وهـي خالصـة نقاشـات ،وسـيلة لتبـادل املعرفـة والتكنولوجيـا واملمارسـات اجليـدة املواصفات القياسية

ـــا  ، الـــدولالعديـــد مـــن التخصصـــات مـــن مجيـــع  ـــدف إىل مارســـات اجليـــدة امل أساســـياتتـــوفر ســـيما أ نيع تصـــميم وتصـــالـــيت 
    .آمنة ذات جودة عالية منتجات

يتضــح مــن األحبــاث الــيت أجراهــا  حســبما واألفــراد املؤسســاتو  للــدولفوائــد كبــرية  التقيــيسلــيس مــن املســتغرب أن جيلــب        
يف التنميــة  ألن التقيــيس بعامــة واملواصــفات القياســية خباصــة تســهم مجيعهــا، ملؤسســات العامــة واملنظمــات اخلاصــةاألكــادمييون وا

  . االقتصادية والتقدم االجتماعي

دة  مـن خــالل تطبيـق املواصـفات القياســية ملؤسسـاتامكن تـت        ـا وز تســاعد و  ،تكاليفهـا وخفـض إنتاجيتهــاحتسـني عمليا
ـدف إىل حتســني جـودة املنتجـات واخلــدمات املؤسســات املواصـفات القياسـية ـا تــوفر كمـا  ،علـى إنشـاء وإدارة األنظمــة الـيت  أ

تــدعم نشــر املمارســات  ، كمــاســواق احملليــة وأســواق التصــديرلأل متلقــي اخلدمــةإرشــادات حــول كيفيــة تلبيــة متطلبــات وتوقعــات 
  محاية البيئة.و  والسالمة للمنتجات واألنشطة ة لضمان تلبية متطلبات الصحةاجليد

ــا معقــدة ومكلفــة،  املواصــفات القياســية تفعيــلتطــوير ونشــر ودعــم عمليــات إن        تتطلــب اســتخدام مــوارد بشــرية ذلــك أل
األردنيـــة  مؤسســـة املواصـــفات واملقـــاييسواتباًعـــا للممارســـات الدوليـــة اجليـــدة، قـــررت يف أغلـــب األحيـــان،  حمـــدودةتكـــون وماليــة 

  تحقيق األهداف التالية:لتطوير اسرتاتيجية وطنية 

لتنميـة االقتصـادية و  مةءموا -  ت الوطنية (املتعلقة  ت التقييس بشكل صريح مع األولو التقـدم االجتمـاعي ومحايـة أولو
ومؤسســات القطــاع  األردنيــة وضــعتها احلكومــة الطريــق الــيت وخــرائطعلــى النحــو احملــدد يف اخلطــط االســرتاتيجية  البيئــة)

 .يف دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية يف األردن الفعالةاخلاص واملنظمات الدولية 
احلفـاظ  مراعـاة سـرتاتيجية، مـعدف احلصول على دعمهم بشأن التوجهـات اال الشركاءالتواصل بوضوح وشفافية مع  - 

ت الوطنية الشاملة واحتياجات   .احملددة واملهمة الشركاءعلى التوازن بني األولو

 ملوارد املتاحة من خالل:ضمن ا خطة تنفيذ مناسبة -

  ت الوطنية  .الرتكيز على األولو
  خليارات تطوير املواصفات القياسية (فيما يتعلـق، علـى سـبيل املثـال،  وذات كفاءةختطيط وتطبيق خيارات فعالة

تتنــاول ، واملشــاركة الفعالــة يف اللجــان الفنيــة الدوليــة الــيت األولويــةالدوليــة ذات  املواصــفات القياســية تفعيــلو  تبــينب



ـــاالت املهمـــة املواصـــفات القياســـية ، وتطـــوير املوضـــوعات احليويـــة لـــألردن مشـــاريع املغطـــاة يف غـــري الوطنيـــة يف ا
 الدولية).املواصفات القياسية 

  فلسفة التحسني املستمر تنتهج حازمةمراقبة وتقييم  طرقتطبيق. 

يف عمليـــة القـــوة األساســـية  أنـــتم تعـــدون ؛توقعـــاتالحتياجـــات و واال القطاعـــات خمتلـــفوأفـــراد مـــن  مؤسســـات - ءشـــركا       
 املســامهني الفنيــة (الوطنيــة والدوليــة) اخلــرباء الــذين يشــاركون يف اللجــان األردنيــة فــانتم مــن ترشــحون إعــداد املواصــفات القياســية
م يف تطوير   ومتثيل مصاحل وآراء األردن يف األنشطة الدولية. املواصفات القياسيةمبعرفتهم وخربا

خـربة خالصـة وقـت و تطلـب بشـكل أساسـي ي، و بسـيطغـري  املواصـفات القياسـيةاملشـاركة يف تطـوير إن اجلهد املبـذول يف        
  مثل: بفوائد مهمة ثمينهايتم ت، ممثلينكم يف اللجان الفنية

دة املعرفـــة  - دة اإلنتاجيـــة وخفـــض املواصـــفات القياســـيةالـــيت تتناوهلـــا  ملوضـــوعاتز ، ممـــا يســـاعد علـــى حتســـني العمليـــات وز
تطبيــــق و ات وتوقعــــات العمــــالء لألســــواق احملليــــة وأســــواق التصــــدير؛ اتبــــاع اإلرشــــادات حــــول كيفيــــة تلبيــــة متطلبــــو التكــــاليف؛ 

 .ان تلبية متطلبات الصحة والسالمةاملمارسات اجليدة لضم

 . مع خرباء من منظمات ودول أخرىمهمة  مهنية تطوير شبكة عالقاتلفرصة  -

 تجمــاالات أو الـيت قـد تـؤثر علـى قطاعـ املسـتقبلية حتسـبا ملتطلبـات السـوقالالزمـة  واكتسـاب املعرفـة املقدمـةفرصـة للبقـاء يف  -
 .معينة عمل

تطـوير لهـذه الفرصـة اجلديـدة واملهمـة  املشـاركة معكـم، يسـعد إعـداد املواصـفاتاألساسـي يف  الشـركاء ورلنظر إىل دو         
ومـن مث الــرد  االســرتاتيجية الوطنيـة للتقيــيسوجزة مـن املــنسـخة ال بعــد االطـالع علــى يكـمأوإبــداء ر  االسـرتاتيجية الوطنيــة للتقيـيس

بشــكل يلــيب  االســرتاتيجية الوطنيــة للتقيــيسوطــرح اإلصــدار األول مــن علــى حتســني أنشــطتنا،  يســاعد (مرفــق) اســتبيان علــى
 احلاجة املستقبلية من املواصفات القياسية.

  

 شاكرين لكم اهتمامكم لتلبية هذا الطلب

  
  
  



  :ستبياناال
  
  العام النهج. ١

  ؟تطوير االسرتاتيجية الوطنية للتقييس يفما هو تقييمك للنهج املتبع 
  . أوافق بشدة٤  . أوافق٣  . أوافق جزئًيا٢  . ال أوافق١

  
ختصار، يشتمل النهج على اخلطوات التالية:   تذكري: 

 ت الوطنية    . املوثوقةاملعلومات  وغريها من مصادر األردنية من اخلطط االسرتاتيجية للحكومة حتديد األولو
  االت. املواصفات القياسيةتقييم املسامهة اليت ميكن أن توفرها  يف تلك ا
  ر.قيد التطويتلك اليت املنشورة و  املواصفات القياسيةمراجعة جمموعة من  
  بشكل أفضل مع األهداف االسرتاتيجية لتتوافقلتوجيه أنشطة التقييس  والطرق املناسبةحتديد الثغرات.  

  تعليقات:
  
  
  
  
االت ذات األولوية ٢    للتقييس. ا
ـــهــل  ١-٢ ت الوطنيـــة  تتوافــقاملختـــارة للتقيـــيس  ذات األولويــةاالت ا مؤسســـة وتــدعم توجهـــات بشـــكل صـــحيح مــع األولـــو

  ؟بشكل واضح األردنية املواصفات واملقاييس
  . أوافق بشدة٤  . أوافق٣  . أوافق جزئًيا٢  . ال أوافق١
 

  تعليقات:
  
  
  
  
  



االســــرتاتيجية الوطنيــــة مل يــــتم تضــــمينها يف قائمــــة  للتقيــــيسجمــــاالت أخــــرى مهمــــة للغايــــة ذات أولويـــة  مثــــةهـــل تعتقــــد أن  ٢-٢
  ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ، يرجى التحديد (وتقدمي تربير قصري):للتقييس

  
  
  
  مشرتكة أفقية حماور. ٣
  :املهمة جًدا اليت جيب معاجلتها يف إطار االسرتاتيجية األفقية احملاورإىل عدد من  االسرتاتيجية الوطنية للتقييسشري ت ١-٣
 

 . أ. تسهيل ممارسة األعمال التجارية يف األردن
 . املواصفات القياسيةيف تطوير  الشركاءب. تعزيز ودعم مشاركة 

 . األخرى القياسيةاملواصفات الدولية والتعاون مع منظمات  املواصفات القياسيةج. حتسني املشاركة يف تطوير 
 . د. التحسينات التكنولوجية والتنظيمية

  . املواصفات القياسيةه. دعم تنفيذ 
 

ت هذه؟  هل توافق على جمموعة األولو
  . أوافق بشدة٤  . أوافق٣  . أوافق جزئًيا٢  . ال أوافق١

لشرحمن فضلك ،    :ادعم اجابتك 
  
  
  
  
 ؟يف رأيك، أيهما اكثر أمهية ٢-٣

 أ. أوًال:
 نيا:ب. 

لشرحادعم إمن فضلك ،   :جابتك 
  
 
  



 
ت مهمة أ ٣-٣   جبت بنعم، من فضلك وضح:أذا إخرى مل يتم تضمينها يف القائمة؟ هل هناك أولو
  

  

  

  
 . قضا حمددة٤

للحصــول علــى طلبــات حمــددة ومفصــلة مــن  األردنيــة مؤسســة املواصــفات واملقــاييسقنــوات أخــرى تســتخدمها  مثــةكمــا تعلــم، 
لعمل الفين (ال سيما على مستوى اللجنة الفنية). الشركاء  فيما يتعلق 

جبـــت بـــنعم، مـــن فضـــلك أذا إاألردن؟  للتقيـــيس يفعناصـــر حمـــددة تعتربهـــا ذات أمهيـــة إســـرتاتيجية  / قضـــا مثـــةهـــل تعتقـــد أن  
 :إجابتك وضح

  

  

  

  

 أخرى قضا .٥

االســـرتاتيجية الوطنيـــة قضـــا مهمـــة أخـــرى جيـــب أخـــذها يف االعتبـــار يف إطـــار عمـــل  مثـــةاإلشـــارة هنـــا إىل مـــا إذا كانـــت يرجـــى 
  :للتقييس

  

  

  

  هذا االستبيان نشكركم على مسامهتكم يف تعبئة


