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النانوتكنولوجى وصناعة المستقبل

بقلم : 

د.م. محمد عبد المطلب عتمان 

العلم بحر واســع وعجلة العلم في تقدم مســتمر وال تقف أبداً  
لذلك نجد كل يوم ما هو جديد في المجاالت العلمية المختلفة ومما 
الشــك فيه أن تقنية النانو أضحت موضوع العلم الحديث ومحور 
اهتمامــه وغدت فــي طليعة المجاالت االكثر أهميــة في الفيزياء 

والكيمياء وعلم االحياء وغيرها . 
النانــو: إن أصل كلمة »النانو« مشــتق مــن الكلمة االغريقية 
)نانــوس( وهي كلمة تعنــي القزم ويقصد بهــا كل ما هو صغير 
وتقنيــة النانو تعنــي : تقنية المواد متناهية الصغــر أو التكنلوجيا 
المجهريــة الدقيقــة. وعلــم النانو هو دراســة المبادئ األساســية 
للجزيئــات والمركبات التي اليتجاوز قياســها ال 100 نانو متر. 
والنانــو متر هي وحدة قياس تســاوي )10-9( ميلليمتر )6-10(
متروالتــرى بالعين المجردة وهى أصغر من قطر شــعر الرأس 

لالنسان )80 ( مرة.
ويعتمد مبدأ هذه التقنية على التقاط الذرات متناهية الصغر ألى 
مادة والتالعب بها وتحريكها من مواضعها األصلية إلى مواضع 
أخرى ثم دمجها مع ذرات لمواد أخرى لتكوين شبكة بللورية لكي 

نحصل على مواد نانوية األبعاد متميزة الخواص عالية االداء.

التطبيقات الصناعية لتقنية النانو
تؤثر تقنية النانو على مجال السلع االستهالكية، إذ توجد العديد 
مــن المنتجــات التــي تتضمن مــواد نانوية بالفعل فــي مجموعة 
متنوعــة مــن العناصــر؛ ال يدركها النــاس حتــى أن العديد منها 
يحتوي على جســيمات نانوية. تتــراوح المنتجات ذات الوظائف 
الجديــدة من منتجــات التنظيف الذاتي إلــى المقاومة للخدش مثل 
مصدات ســيارات أخــف وزًنا، ومالبس طــاردة للبقع، وواقيات 
شمس أكثر مقاومة لإلشعاع، وعظام اصطناعية أقوى، وشاشات 
هاتــف خلوي أخــف وزًنا، وعبوات زجاجية للمشــروبات تؤدي 
إلــى عمر تخزيني أطــول وتصنيع كرات أكثــر متانة للعديد من 

األلعاب الرياضية.  

وباستخدام تقنية النانو ســتصبح المنسوجات الحديثة »ذكية«، 
وتملــك هذه المنتجــات الجديدة أيًضا إمكانــات واعدة خاصًة في 
مجال مســتحضرات التجميل، ولها العديد من التطبيقات المحتملة 
في الصناعات الثقيلة. ومن المتوقع أن تكون تقنية النانو المحرك 
الرئيس للتكنولوجيا واألعمال في هذا القرن، وتبشــر بمواد عالية 
األداء ونظم ذكية وأساليب إنتاج جديدة لها تأثير كبير على جميع 

جوانب المجتمع.
تعد تطبيقات تقنية النانو واســعة المجال وتدخل في الكثير من 
المجــاالت الصناعية والعســكرية والطبيــة والزراعية وغيرها، 
حيــث ان مجموعــة كبيرة من المواد الخام يتم تحســينها إلحداث 
تغييــر في الخصائــص الفيزيائية لألحجام الصغيــرة أو النانوية. 
وتســتفيد الجزيئات النانوية على ســبيل المثال من الزيادة البينية 
في مســاحة السطح إلى نســبة الحجم وعندما يتم دمجها في مادة، 
فــإن الجزيئــات النانوية تؤثر بشــدة على الخــواص الميكانيكية 
للمــادة، ومنهــا الصالبــة أو الليونــة. وعلى ســبيل المثال يمكن 
تدعيم البوليمرات التقليدية من خالل اســتخدام الجزيئات النانوية 
الموجــودة بالمواد الجديدة والتي قد تســتخدم كبدائل خفيفة الوزن 
للمعادن. وســتَُمكن تلك المواد المدعمــة نانوياً من تقليص الوزن 
المصاحب بزيادة في الثبات وتحســن في الوظيفية. هذا باإلضافة 
إلى أن تقانة النانو العملية تمثل بصورٍة ضروريٍة القدرة المتزايدة 
علــى التعامل بدقــة مع المادة وفقاً للمقاييس المســتحيلة مســبقاً، 
موفرًة بذلك مجموعًة من اإلمكانات والتي لم يكن لآلخرين مسبقاً 

تخيلها .

ولكن ...... كيف يمكننا االستفادة من هذه التقنية في المستقبل 
وهل يمكنها تلبية جميع حاجات االنسان في جميع المجاالت ... 
وهل ســتغدو أكثــر رواجًا عندمــا تدخل في خدمة االنســان في 

االمور الحياتية ؟؟
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رئيس مجلس االدارة ورئيس التحرير

د.م/ محمد عبد المطلب عتمان

رئيس التحرير التنفيذى
ا/ ياسر الفتيانى

االشراف العلمى
م/ مدحت فهمى صالح

التسويق والتوزيع
أ/ داليا يحيى -  أ/ محمد هانى 

اسرة التحرير
 أ/ محمد السيد

االشراف الفنى
أ/ اسالم رضا  

2 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة / تليفون : 22873114 - 22873115 / فاكس: 22743298
info@nqiegypt.org :البريد االلكترونى
www.nqiegypt.org :الموقع االلكترونى

www.Facebook.com/national.quality.institute

داخل العدد

ى 
س السيس

 الرئي

و٧ سنوات من 

ى 
ـــازات ف

جــــــــــ
االن

صناعة 
ى ال

قطاع

خارجية
ة ال

جار
والت

جار 
ب الن

د راغ
أ.د فري

مراقبة 
ة ربط إدارة و

ضرور

د الجودة بخطط 
وتوكي

ة المستدامة
التنمي

ــار
خبـــ

األ

6

....
ع .

ر م
حوا

28

مجلة ربع سنوية تصدر عن المعهد القومى للجودة



5

جار 
ب الن

د راغ
أ.د فري

مراقبة 
ة ربط إدارة و

ضرور

د الجودة بخطط 
وتوكي

ة المستدامة
التنمي

ودة
 الج

راما
بانو

ودة
 الج

عالم

ودة
 الج

سام
الينو

 اون
ودة

الج

هلك
المست

24

26

34

30

32

ي للجودة 20
القوم

» التحول 
م ندوة 

ينظ

والجودة 
ي 

الرقم

..الفرص 
الشاملة.

والتحديات«

مؤتمر »الجودة أسلوب حياة« جامعة 

المنوفية يصدر توصياتة

و  األب 
ي أون

تاييتش

ل لنظام تويوتا 
والبط

 Toyota اإلنتاجي

 Prodvction System

ة العالمية 
المنظم

للمستهلك ترحب 

بدعم مجموعة 

العشرين لحماية 

المستهلك

قاالت 
م

مية 
عل

28



6

األخبـار

قفزات  تحقيق  فى  األثر  أكبر  له  كان  الملحوظ  االهتمام  هذا  أن  وقالت 
وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات 
المدن والمناطق  األفقية والرأسية فى  والتوسعات  الجديدة  أو االستثمارات 
الصناعية فضاًل عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية
المصرية وزيادة  المنتجات  بجودة  االرتقاء  أن محور  إلى  وأشارت جامع 
القيادة  اهتمامات  رأس  على  كان  وخارجياً  داخلياً  المنافسة  على  قدرتها 
المعهد  به  يقوم  الذى  المحورى  بالدور  االطار  هذا  فى  مشيدة   ، السياسية 

 الرئيس السيسى و٧ سنوات من االنجـــــــــــــــــــــــــــازات فى قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية

نيفين جامع : اهتمام كبير من 
القيادة السياسية لالرتقاء بمعايير 

الجودة واقرارها كأسلوب حياة  
بالمجتمع المصرى

  أكدت السيدة/ نيفين جامع 
وزيرة التجارة والصناعة أن 

قطاع الصناعة حظى على مدى 
السنوات الـ7 الماضية باهتمام 

غير مسبوق من اإلدارة المصرية 
وعلى رأسها فخامة الرئيس 

عبد الفتاح السيسي والذي أولى 
هذا القطاع أولوية رئيسية ليس 
لكونه قاطرة التنمية االقتصادية 
فى مصر فحسب وإنما ألنه أحد 
أهم الدعائم لتحقيق االستقرار 

االجتماعي من خالل توفير فرص 
العمل وتشغيل الشباب وزيادة 

دخل المواطنين وتحسين مستوى 
معيشتهم.



7

القومى للجودة لنشر ثقافة الجودة فى كافة المجاالت والتى تعد اسلوب 
توجهات  إطار  فى  بأهميته  التوعية  ونشر  ارساءه  يجب  حياة  ونهج 

الدولة نحو التنمية االقتصادية المستدامة.
وفى هذا اإلطار فقد جاءت أهم إنجازات المعهد خالل ال 7 سنوات 

الماضية على النحو التالى : 
- تأهيل 44 جهة وفقاً لمتطلبات المواصفات الدولية

- تنظيم 160 دبلومة وبرنامج تدريبي لـ3886 متدرب

إصدار  جانب  إلى  صناعية  منشأة  لـ280  الجودة  نظم  مراجعة   -
شهادات الصالحية لجهات التأهيل والتدريب لـ280 جهة 

- إعتماد 38 مقرر تدريبى فى مجال الجودة 
- إعتماد عدد 12 إستشارى فى مجاالت الجودة ونظم اإلدارة الدولية  
معتمد  ومدرب  جودة  ومدير  جودة  إستشارى   62 إعتماد  جارى   -

وأخصائي مراقبة وتوكيد الجودة. 

 الرئيس السيسى و٧ سنوات من االنجـــــــــــــــــــــــــــازات فى قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية
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األخبـار

تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التجارة والصناعة وبحضور محافظ المنوفية

د. محمد عتمان: المعهد حريص على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحــــــــــــــــــــــــــــكــومية لنشر ثقافة الجودة بكافة القطاعات االنتاجية والخدمية

في إطار توجيهات الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجارة والصناعة 
بأهمية رفع القدرة التنافســية للمنتج المصــري ومواكبة التطورات 
العالميــة في مجال الجودة، قام الدكتور/ محمد عتمان رئيس مجلس 
إدارة المعهــد القومي للجــودة واللواء / إبراهيم أبــو ليمون محافظ 
المنوفية بتســليم شــهادات اجتياز البرنامج التدريبي«الدبلوم المهني 
المتخصــص في مجال نظم الجــودة الحديثة« لـ15متدرباً وذلك في 
إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المعهد القومي للجودة ومحافظة 

المنوفية لالســتفادة من خدمات المعهد فــي مجال التدريب والتأهيل 
واالستشارات في تطبيق نظم إدارة الجودة طبقا للمعايير العالمية.

وقــال الدكتور/ محمد عتمــان رئيس مجلــس إدارة المعهد القومي 
للجــودة إن هذا البرنامج يأتي في إطار تفعيل دور المعهد للنهوض 
بمنظومــة الجودة ونشــر ثقافتهــا وتوحيد مفهومها وبما يســهم في 
زيادة القدرة التنافســية للصناعة الوطنية وتحسين الخدمات المقدمة 
للمواطنين، مشــيراً إلى حرص الــوزارة متمثلة في المعهد القومي 

القومي للجودة يسلم شهادات اجتياز 
البرنامج التدريبي الخاص بنظم الجودة 

الحديثة لـ 15 متدربا بمحافظة المنوفية
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د. محمد عتمان: المعهد حريص على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحــــــــــــــــــــــــــــكــومية لنشر ثقافة الجودة بكافة القطاعات االنتاجية والخدمية

للجودة على تعزيز التعاون مع كافة الجهات الحكومية لنشــر ثقافة 
الجودة وتنمية الوعي بدورها في كافة القطاعات االنتاجية والخدمية 

وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030.
ولفت إلى أهمية رفع القدرات التنافســية للقطاع اإلنتاجي والخدمي 
من خــالل اإلرتقاء بمســتويات الجــودة وتطبيقاتها وفقــا للمعايير 
الدولية وهو ما يســهم في زيادة معدالت النمو االقتصادي في ظل 

التحديات االقتصادية العالمية الحالية.

ونــوه رئيــس المعهــد القومي للجــودة إلى الــدور الهــام للتدريب 
المتخصص فى مجال نظم الجودة الحديثة في القطاعات الصناعية 
والخدميــة لتحســين جودة المنتجات وإرضاء العمالء، مشــيراً إلى 
ان المعهد قام بتنفيذ هذا البرنامج التدريبي لمجموعة من الدارســين 
مــن كافة القطاعــات بالتعاون مع مركز الدراســات الوطنية التابع 
لديوان عام محافظة المنوفية وذلك بهدف نشر ثقافة ومفاهيم الجودة 

واالرتقاء بنظمها في المحافظة.
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األخبـار

القومى للجودة يعتمد 7 مديرى جودة 9 استشاريين 

في مجاالت الجودة ونظم اإلدارة الدولية

وافق الدكتور / محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومى للجودة  
على إعتماد 7 مديرى جودة ، 9 إستشارييين في مجاالت الجودة ونظم 
اإلدارة الدوليــة بدرجة استشــارى جودة بمختلف المســتويات )خبير – 
معتمد - مســاعد ( لتطبيق معايير الجودة العالمية في مختلف القطاعات 
اإلنتاجيــة والخدمية ونشــر ثقافــة مفاهيم الجودة واالرتقــاء بنظمها فى 
المجتمــع المصــري بكافة قطاعاته وتحقيقا لرؤيــة مصر 2030 وذلك 

وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الصدد.
وقــد قام الدكتــور/ محمد عتمان - رئيس المعهد القومي للجودة بتســليم 
الرخص لالستشــاريين بعد اجتيازهم لكافة البرامج المؤهلة والمتطلبات 
الالزمة، وقد حضر مراسم التسليم الدكتور عز الدين الحمزاوى عضو 
اللجنة االستشــارية بالمعهــد والمهندس / مدحت فهمى المشــرف العام 
على الدعم الفنى و المستشار عادل الصاوى / المستشار القانونى للمعهد 
ونائب رئيس مجلس الدولة والسيد الدكتور / مدحت عبد الوهاب المدير 

التنفيذى لشركة أورينت.
وقال د. عتمان أن منح الشــهادات المهنية ورخص المزاولة لألشخاص 
يأتــي في إطار جهود تفعيل دور المعهد القومي للجودة للنهوض بنشــر 
ثقافة الجودة وتنمية الوعي بدور الجودة في القطاعات اإلنتاجية والخدمية 

وتوحيد مفهوم الجودة لمواكبة التطورات العالمية وبما يســهم في زيادة 
القدرة التنافسية للمنتج الوطني وكذا الخدمات المقدمة للمواطنين وطبقا 

للمعايير الدولية والعالمية.
وأضــاف أن هــذا التوجــه يعكس إســتراتيجية مصــر 2030 والهادفة 
لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطي ومنتج 
إلى جانب تحسين جودة حياة المواطنين في الوقت الحاضر بما ال يخل 

بحقوق األجيال القادمة في حياة أفضل.
جديــر بالذكر أن وزيرة التجارة والصناعــة كانت قد وافقت على قرار 
مجلس إدارة المعهد الخاص بمنح الشــهادات المهنية ورخص المزاولة 
لألشــخاص، حيــث تعتبر »رخصــة مزاولة المهنة« حجــر زاوية في 
إصــالح وتطوير المهــن بصفة عامة، وإعتمــاد المهنيين في المجاالت 
التــي تتعلق بنظم الجودة واإلدارة واألنشــطة المتعلقة بها بكافة أنواعها 
حيــث تم وضع آليات وإجــراءات اإلعتماد لتكون بمثابة شــهادة مهنية 
معتمــدة تمنح بناًء على مجموعــة من المعايير الحاكمة التي تقيس قدرة 
ومهارة العاملين في هذه المجاالت وتكون بمثابة اإلعتراف والمصادقة 

من المعهد القومي للجودة بكفاءة الحاصلين عليها.



11

عبر خاصية فيديو كونفرانس

مصر تشارك فى اإلجتماع الثالث لخبراء الجائزة العربية للجودة 

تعاون مشترك بين »القومى للجودة« والجامعة المصرية 
للتعليم اإللكترونى فى مجال نظم إدارة جودة البرمجيات

شــارك الدكتــور/ محمــد عتمــان - رئيــس 
مجلــس إدارة المعهــد القومــى للجــودة فى 
اإلجتمــاع الخاص بالجائــزة العربية للجودة 
 Video( بواســطة تقنيــة الفيديو عنــد ُبعد
أعضــاء  بحضــور   )  Conference
وممثلــى الــدول العربية فى كل مــن : دولة 

اإلمارات العربيــة المتحدة، مملكة البحرين، 
الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية 
الشــعبية الديموقراطيــة، المملكــة العربيــة 
الســعودية، جمهورية العــراق، الجمهورية 
اللبنانية، دولة ليبيا، الجمهورية اإلســالمية 

الموريتانية.

تنــاول اإلجتمــاع العديــد مــن الموضوعات 
الخاصــة بمراجعــة معاييــر دليــل الجائــزة 
العربية للجودة ومناقشــة عــدة موضوعات 
هامــة وعــرض المقترحــات علــى أعضاء 
اللجنــة للخروج بمقترح قابل للتنفيذ من قبل 

الدول العربية.

إجتمــع الدكتــور مهنــدس / محمد عتمــان – رئيس مجلــس إدارة المعهد 
القومي للجودة مع الدكتور/ هشام عبد السالم – رئيس الجامعة المصرية 
للتعليم اإللكترونى، حيث تناول االجتماع سبل التعاون بين المعهد والجامعة 
المصريــة من خالل قيام المعهد بتأهيل الجامعة طبقًا للمواصفة القياســية 
الدوليــة ISO 21001  الخاصة باعتماد المؤسســات التعليمية .كما أكد 
الدكتــور/ هشــام رغبــة الجامعة في قيــام المعهد بعقد برنامــج نظم إدارة 
الجــودة الشــاملة TQM لطلبة الجامعة. وكذلك قيــام المعهد بالتعاون مع 
الجامعــة فــي البرامج الخاصة بنظــم إدارة جودة البرمجيــات وكذلك منح 

رخصة مزاولة المهنة لخريجي الجامعة.
كما تم مناقشة آليات قيام الجامعة بالتعاون مع المعهد في تسجيل البرامج 
التدريبية على منصة الجامعة وإصدار شهادات تدريبية وتأهيلية مشتركة 

بين المعهد والجامعة.



12

» القومى للجودة« يحصل على شهادة إعتماد طبقًا للمواصفة 

الدولية  ISO 21001  لنظم إدارة المؤسسات التعليمية

شــركة  ممثــل  الشــين  د/محمــد  قــام 
 CERTIFICATION PARTNER(
GLOBAL( بتســليم د. محمــد عتمــان 
شــهادة اعتماد المعهد القومى للجودة طبقا 
 ISO 21001 للمواصفة القياسية الدولية

الخاصة بنظم إدارة المؤسسات التعليمية.
وعلى هامش التســليم تم توقيع بروتوكول 
تعاون بين المعهد القومى للجودة و شركة 
ISC EGYPT فــي مجــاالت التدريــب 

والتأهيل واالستشارات.

األخبـار
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ويعتمد األكاديمية البريطانية الحديثة 
فى مجال التدريب والتطوير

المعهــد  دور  إطــار  فــى 
القومى للجــودة فى إعتماد 
أجهــزة التدريــب المؤهلــة 
التدريبية  البرامــج  لتقديــم 
مهــارات  لتنميــة  الالزمــة 
حصلــت  فقــد   ، الشــباب 
البريطانيــة  األكاديميــة 
الحديثة على اعتماد المعهد 
القومــى للجــودة وذلك فى 

مجال التدريب والتطوير .
وفى هذا الصدد وقع الدكتور 
محمد عتمان رئيس المعهد 
القومــى للجودة والســيدة/ 
سهام األشقر رئيس مجلس 
البريطانية  االكاديمية  إدارة 
برتوكــول  علــى  الحديثــة 
تعــاون مشــترك فــى مجال 
التدريب وذلك بحضور عدد 

من مستشارى المعهد .
هذا وقامت الســيدة/ سهام 
األشقر بتســليم درع التميز 
لــكل مــن الدكتــور/ محمد 
عتمــان - رئيــس مجلــس 
القومــى  المعهــد  إدارة 
أيمــن  الدكتــور/  للجــودة، 
إستشــارى   - الدهشــان 
التسويق والتطوير والتميز 
فى  لمساهماتهم  المؤسسى 

نشر ثقافة الجودة.
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اعتماد شركة سبارك للتدريب والتطوير 
كمركز تدريب معتمد 

إعتمــد الدكتور المهنــدس/ محمد عتمان - رئيــس مجلس إدارة 
المعهد القومي للجودة شركة سبارك للتدريب والتطوير بحضور 
الدكتور/ شريف البلتاجي - رئيس مجلس إدارة الشركة. ويهدف 
االعتماد إلي الشــراكة بين القطاع العام والخاص لتعزيز التعاون 
في النهوض بالموارد البشرية وبناء القدرات للعاملين في الدولة 
مــن خالل دورات ودبلومات متخصصــة للتدريب والتطوير علي 

أحــدث النظــم التكنولوجية الذكية وتنظيم النــدوات و المؤتمرات 
فــي مجــال الحوكمة والجودة الشــاملة وذلك طبقــا لرؤية مصر 
2030 للتنمية المستدامة الشاملة ومبادرات فخامة الرئيس عبد 
الفتاح السيســي للتحول الرقمي للحكومة المصرية والتحول نحو 

االقتصاد الرقمي والذكاء االصطناعى .

األخبـار
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توقيع عقد شراكة فى مجال التدريب بين »القومى 

للجودة« و شركة بيزنس أجيليتى سوليوشنز
لقد كشــفت أزمة فيــروس كورونا روح الُمبادرة 
لدى الهيئــات والمنظمات، ووســعت اهتماماتهم 
واالقتصاديــة  والتجاريــة  الصناعيــة  باألمــور 
وغيرهــا من المجــاالت ، بل دفعتهــم إلى ابتكار 
العديــد مــن األنشــطة والفعاليات، التــي تنصب 
نحــو تعزيــز روح المواطنة، وتطوير وتحســين 
ثقافــة المواطن وإعطائــه الفرصة لكى ينظر إلى 
مســتقبله بصــورة بنــاءة، بهدف تحقيــق رؤية 
مصــر 2030. باإلضافــة إلى زيادة مشــاركتهم 
في العملية التنموية التي تشــهدها البالد، ســواء 

بالعمل التطوعي أو زيادة التحصيل العلمي.
وفى إطار ذلك فقد تم توقيع عقد شراكة فى مجال 
التدريــب بيــن المعهــد القومى للجودة و شــركة 
 Business(سوليوشــنز أجيليتــى  بيزنــس 
إحتفــال  فــى  Agility Solutions( وذلــك 
بمقــر المعهد بحضور الدكتــور المهندس/ محمد 
عتمــان - رئيــس مجلــس إدارة المعهــد القومى 
للجــودة ، بحضــور مستشــاري المعهــد وممثلة 
شــركة بيزنس أجيليتى سوليوشــنز المهندســة 
االستشــارية/ رهام محمــود ، وذلك لإلعالن عن 
تقديــم البرنامــج التدريبــى المتخصــص »إدارة 
الجــودة المهنيــة« لتلبيــة إحتياجــات وتحديات 
مجتمــع األعمــال الصناعية و الخدميــة، و يهتم 
البرنامــج بالناحيــة العملية والتطبيــق العملى و 
ســيقدم البرنامج المعرفة والممارســة الالزمتان 
فيما يتعلــق بجودة المنتجات والعمليات، ســواء 
كانــت العمليــة تصنيعيــة أو خدمية مما يســاعد 

المتدرب على التقدم في حياته المهنية.
كمــا يمكــن البرنامــج األفراد و المؤسســات من 
تحديد مجاالت الرقابة و التحسين، ومعرفة كيفية 
حل المشــكالت المرتبطة بمحيــط العمل والتحكم 
في أداء العمليات، واإلدارة الرشــيقه للمشاريع، 
ومخاطــر األعمــال، واإلدارة اإلحترافية للعمالء 

والموردين.
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بروتوكول تعاون بين »القومى للجودة« 
وشركة برو بيزنس للتدريب و االستشارات

يعتبر العمل اإلداري من المجاالت التى تتطلب المزيد من الجهد 
و التعــاون من مختلــف القطاعات فى الدولــة وباألخص مجال 
الجــودة حيــث تعتبر الجودة هى مــن محاور التدريــب وريادة 
األعمــال من خالل توظيف اآلليات اإلدارية الحديثة التي تهدف 
بصورة مباشــرة إلى تنظيم العمل في الجوانب اإلدارية بشــكل 
شــامل، من خالل تحديد مجموعة من األهداف، وحشد الجهود 
نحو تحديد المشــكالت ونقاط الضعف، والعمل على حّلها، ومن 
هنــا نجــد أن هذا النوع مــن التنمية يســتدعى توافــر الجهود 

المستمرة لتحقيق رؤية مصر 2030.
فقــد تــم توقيع بروتوكول تعــاون بين المعهد برئاســة الدكتور 
المهنــدس/ محمد عتمــان - رئيس مجلس إدارة المعهد القومي 
للجــودة والدكتور/ أحمــد العزب - رئيس مجلس إدارة شــركة 

برو بيزنس للتدريب واالستشارات حيث أن الشركة لها خبرات 
ســابقة فى مجال التدريب فى الخليج وتتوسع الشركة من خالل 
الحصــول علــى االعتمــاد من المعهــد القومي للجــودة كمركز 

تدريب معتمد.
و يأتــى هــذا البروتوكــول لتفعيــل الــدور الريــادى للمعهد فى 
نشــر ثقافة الجودة و مشــاركة الجهات المختصــة فى مختلف 
القطاعــات حيث أن الجودة جزء من العمليــة اإلدارية والداعم 

األساسى لإلدارة.
و على هامش اإلجتماع، فقد تم تكريم كل من الدكتور المهندس/ 
محمــد عتمــان - رئيس مجلــس إدارة المعهــد القومي للجودة 
والمهنــدس/ مدحــت فهمى - مستشــار المعهد للدعــم الفنى و 

فريق العمل بشركة بروبيزنس.

األخبـار
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وتوقيع بروتوكول تعاون مع مركز التنمية 

اإلدارية لنشر ثقافة الجودة

وقع المعهد القومى للجودة برئاســة الدكتور محمد عتمان بروتوكول 
تعــاون مع مركز التنمية اإلدارية برئاســة األســتاذ/ محمد إســماعيل 
- رئيــس مجلــس إدارة المركز. ويأتى هــذا البروتوكول لتفعيل الدور 
الريادى للمعهد فى نشر ثقافة الجودة و مشاركة الجهات المختصة فى 
مختلف القطاعــات حيث ان الجودة جزء من العملية اإلدارية والداعم 

األساسى لإلدارة.
وفــى هذا اإلطــار أوضح الدكتور محمــد عتمــان أن عملية النهوض 
بالوضع الراهن في العمل اإلداري تتطلب المزيد من الجهد و التعاون 
مــن مختلــف القطاعات فى الدولة فــي المجاالت المختلفــة، حيث أن 
الجودة هى من محاور التنمية اإلدارية وذلك من خالل توظيف اآلليات 
اإلداريــة الحديثــة التي تهدف بصورة مباشــرة إلى تنظيــم العمل في 
الجوانب اإلدارية بشكل شامل، من خالل تحديد مجموعة من األهداف، 
وحشــد الجهــود نحو تحديد المشــكالت ونقاط الضعــف، والعمل على 
حّلها، ومن هنا نجد أن هذا النوع من التنمية يســتدعى توافر الجهود 

المستمرة لتحقيق رؤية مصر 2030.



18

بانوراما الجودة

القياس من أجل الصحة

المعهد القومى للجودة يشارك فى اإلحتفال 
باليوم العالمى للمترولوجيا 

بعنوان

شارك المعهد القومى للجودة اإلحتفال باليوم 
العالمى للمترولوجيا )عن بعد( بحضور 

المهندسة/ باتعة معوض على  ويأتى هذا 
اإلحتفال كل عام فى ذكرى توقيع إتفاقية 

المتر الدولية فى 20 مايو 1875 من 
قبل ممثلين من سبعة عشر دولة التى تعد 

إطارا للتعاون العالمى فى علم القياس 
)المترولوجيا( وفى التطبيقات الصناعية 

والتجارية واألثر اإلجتماعى لها. والهدف 
من هذه اإلتفاقية هو توحيد القياس فى 

جميع أنحاء العالم حيث اليزال مهما اليوم 
كما كان فى عام 1875. ويشارك فى هذا 

اإلحتفال المكتب الدولى لألوزان والمقاييس 
BIPM والمنظمة الدولية للمترولوجيا 

القانونية OIML والتى يدور إهتمامها حول 
المقاييس ودورها للمنفعة العامة فى التجارة 
والصحة والسالمة والبيئة. وقد وقعت مصر 
هذه اإلتفاقية عام 1962  وتم إنشاء المعهد 

القومى للمعايرة.
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ويأتى اإلحتفال هذا العام تحت شعار »القياس من أجل الصحة«  لما 
يشهده العالم فى الفترة األخيرة من جائحة كوفيد 19 )فيروس كورونا( 
التى تكتسح العالم وفى ظل إرتفاع أعداد المصابين وحاالت الوفاة فى 
شتى أنحاء العالم مما يتطلب تكاتف العلماء وخبراء العالم أجمع من 
إلجراء  القياس  وخبراء  علماء  ومنهم  الصلة  ذات  التخصصات  كل 
نتائج  على  للحصول  دوليا  المعتمدة  بالمعامل  الدقيقة  الفحوصات 
ألدق  والوصول  القياسات  لتبادل  بينية  مقارنات  وعمل  دقيقة  قياس 
النتائج والتى تسهم فى تحليل الفيروسات واألجسام المضادة إلكتشاف 
مالمح الفيروس ومراحل تطوراته وأين يكمن والوقت الذى ينشط فيه 
ليتمكنوا من إستهدافه وإيجاد ادوية ولقاحات مضادة للتعافى والقضاء 
على الجائحة. ومن هنا يظهر أهمية دور علم القياس والجهود المبذولة 
مصداقية  ولها  فيها  موثق  قياس  نتائج  لتوفير  التحديات  مواجهة  فى 

معترف بها دوليا.
وبهذه المناسبة تم التأكيد على الدور المهم الذى يلعبه القياس فى مجال 
الصحة وفى مختلف أوجه الحياة حيث أن اليوم العالمى للمترولوجيا 
يأتى فى وقت تحولت فيه الخبرات والقدرات المستثمرة فى منظمات 
ومعاهد القياس حول العالم فى وقت قصير لمواجهة التحديات الصحية 
لجائحة كوفيد 19 الذى إنتشر بشكل غير مسبوق فى كل أنحاء العالم 
وفعال  سريع  إنتعاش  تحقيق  على  العالم  فيه  يركز  الذى  الوقت  فى 
من تأثير الجائحة. ونظرا للسرعة والخطورة التى أثر بها الفيروس 
على الناس فى جميع أنحاء العالم مما أجبر الحكومات على اإلستجابة 
إلى  الحاجة  البداية  منذ  ظهر  وقد  الفيروس  هذا  لمواجهة  السريعة 
متطلبات قياس جديدة بدءأ من الجائحة إلى إختبارات واسعة النطاق 
لوجود الفيروس وأداء معدات الحماية الشخصية وصوال إلى تطوير 
اللقاحات التى أعتمدت على القياس والتحديد الدقيق لجزيئات البروتين 
المعقدة والحمض النووى . وقد أدى الحجم الهائل لهذه المتطلبات إلى 
تغيير األولويات الوطنية على مستوى العالم والتركيز على القدرات 
العلمية لمواجهة التحدى المتمثل فى حماية البشر من تاثير الفيروس. 

وقد أسهم مجتمع المترولوجيا فى جميع أنحاء العالم فى مواجهة هذه 
التحديات الوطنية والعالمية الجديدة وإستخدام خبرته الراسخة فى علم 
القياس  وسائل  تطوير  خالل  من  الوطنية  اإلحتياجات  لتلبية  القياس 
تصميم  فى  واإلسهام  الشخصية  للحماية  الالزمة  األقنعة  وإختبار 
وإختبار أجهزة التنفس اإلصطناعية الجديدة الالزمة فى المستشفيات 
وكذلك تحديد وحساب جزيئات الفيروس فى عينات اإلختبار باإلضافة 
إلى قياس كفاءة جرعات اللقاح. وقد كان ذلك ممكنا بسبب القدرات 
التقدمية المتطورة لدعم العديد من القياسات الالزمة لحماية وتحسين 

الصحة.
وجدير بالذكر أن شعار اإلحتفال بهذه المناسبة لهذا العام جاء بهدف 
زيادة الوعى بالدور المهم الذى يلعبه القياس فى الصحة ومن ثم رفاهية 
كل واحد منا. كما أن علم القياس يلعب دورا مركزيا فى اإلكتشاف 
نوعية  تحسين  وفى  الدولية  والتجارة  والتصنيع  واإلبتكار  العلمى 
الحياة وحماية البيئة العالمية. وقد حصل التجمع الخليجى للمترولوجيا
للتجمع  الكاملة  والعضوية  الدولى  اإلعتراف  على    GULFMET
فى اللجنة المشتركة لهيئات المترولوجيا اإلقليمية  JCRB   وذلك 
بعد إستيفائه جميع المتطلبات الفنية الواردة فى الوثيقة الدولية. وأشار 
ممثل مصلحة دمغ المصوغات والموازيين )مصر( لدور المترولوجيا 

القانونية فى مجال الصحة. 
تعد  التى  التشريعات  تطوير  تم  القياس  لعلم  الهام  للدور  وإستكماال 
من أهم مراحل التطوير حيث تم صدور قانون عام للمترولوجيا مع 
المعهد القومى للمعايرة رقم203 فى 14 أكتوبر 2020 والعمل به من 
تاريخ  صدوره لتنظيم أعمال المترولوجيا وأنشىء المجلس الوطنى 
والفنية  التنفيذية  اللوائح  إلصدار  له  التابعة  واللجان  للمترولوجيا 
بأعمال  المتعلقة  الوطنية  السياسات واإلستراتيجيات  ويختص بوضع 
المترولوجيا بما يكفل حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وذلك 
من أجل تطوير منظومة التكنولوجيا لتساهم  فى رفع الحواجز وتسهيل 

التعامالت التجارية بين مصر ودول العالم.

م/ باتعه معوض
استشاري بالمعهد القومي للجودة 

 المشرف العام على التدريب
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القومي للجودة ينظم ندوة » التحول الرقمي والجودة 
الشاملة...الفرص والتحديات«

تحت رعاية وزيرة التجارة والصناعة
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تحت عنوان »التحول الرقمي والجودة الشاملة – الفرص والتحديات » 
نظم المعهد القومي للجودة تحت رعاية السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس اإلتحاد  والصناعة ندوة بمشاركة 
الوزيرة  مساعد  حسن  حافظ  اللواء  وبحضور  الرقمي  لإلقتصاد  العربي 
للشؤون المالية واإلدارية ونظم المعلومات والوزير مفوض تجاري ممدوح 
سالمان رئيس هيئة تنمية الصادرات واللواء/ أسامة فهمي رئيس قطاع نظم 
وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التجارة والصناعة والمستشار/ طارق كامل 
مساعد وزير العدل للتطوير التقني، والمهندس محمد حسين مساعد رئيس 
الفتاح  الكبرى بوزارة اإلسكان والمهندسة مها عبد  القاهرة  تعمير  جهاز 
القومية لمياه الشرب والصرف الصحى  الهيئة  نائب رئيس مجلس إدارة 
الحربى،  لإلنتاج  القومية  بالهيئة  الجودة  قطاع  رئيس  عياد  خالد  واللواء 

والدكتور/ شريف البلتاجي رئيس شركة سبارك للتدريب واالستشارات.
وقال الدكتور/ محمد عتمان رئيس المعهد القومي للجودة أن تطبيق التحول 
العملية اإلنتاجية والحد من إهدار  الرقمي في الصناعة يسهم في تطوير 
أهمية  إلى  مشيراً  التكاليف،  اإليرادات وخفض  وتعظيم  اإلنتاج  مدخالت 
ربط الصناعة الوطنية بالمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي بهدف 
الصناعي وأضاف أن  القطاع  لتطوير  تقديم حلول وابتكارات ومبادرات 
هذه الندوة تأتي تفعيال لدور المعهد القومى للجودة بما يتماشى مع رؤية 
القيادة السياسية وتزامناً مع افتتاح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجمع 

المتكامل إلصدار الوثائق المؤمنة والذكية وتنفيذا لتوجيهات السيدة / نيفين 
جامع وزيرة التجارة والصناعة.

كبير  بشكل  والجهد  التكلفة  توفير  في  يسهم  الرقمي  التحول  أن  وأضاف 
يعمل  كما  االنتاجية  القطاعات  بكافة  وينظمها  التشغيلية  الكفاءة  ويُحسن 
على تحسين الجودة وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات باإلضافة 
إلى تقديم خدمات مبتكرة وإبداعية والوصول إلى شريحة أكبر من العمالء 

والجمهور.
الرابعة  الصناعية  الثورة  أن  إلى  للجودة  القومى  المعهد  رئيس  وأشار 
لهذه  داعمة ومواكبة  تعتمد على سياسات  التي  للدول  كبيرة  توفر فرصاً 
التطورات، مشيرا إلى ان التحول الرقمي يتطلب إعداد الكوادر المؤهلة من 
الشباب فى المجاالت التكنولوجية المختلفة خاصة فى ظل تزايد استخدامات 
تطبيقات إنترنت األشياء والذكاء االصطناعى فى كافة القطاعات االنتاجية 

والخدمية. 
وتفعيل  مفهومها  وتوحيد  الجودة  ثقافة  نشر  فى  المعهد  لدور  وإستكماال 
المنظومة الرقمية فى جميع الجهات الحكومية .. قام المعهد بعقد الدورة 
الشرب  لمياه  القومية  الهيئة  لقيادات  الرقمى  للتحول  االولى  التدريبية 
التدريبى  البرنامج  إجتازوا  للذين  الشهادات  منح  وتم  الصحى  والصرف 
والذى عقد بالمعهد خالل شهر أبريل الماضى وقام الدكتور محمد عتمان 

بتسليمهم شهادات اإلجتياز وتكريم ممثلى الهيئة داخل قاعة الندوة. 
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مصر تقدمت 90 مركًزا فى الترتيب العالمى 
لجودة الطرق

مؤشر جودة الطرق العالمي 
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أحد  هو   )Quality of roads indicator( الطرق  جودة  مؤشر 
مكونات مؤشر التنافسية العالمية الذي ينشره المنتدى االقتصادي العالمي 
)WEF( سنوًيا. إنه يمثل تقييًما لجودة الطرق في بلد معين استناًدا إلى 
بيانات من مسح الرأي التنفيذي للمنتدى االقتصادي العالمي، وهو مسح 
طويل األمد ومكثف يستفيد من آراء أكثر من 14000 من قادة األعمال 
واحد  سؤال  على  الطريق  جودة  مؤشر  درجة  تعتمد  دولة.   144 في 
فقط. يُطلب من المستجيبين تقييم الطرق في بلد عملهم على مقياس من 
1 )منخفض( إلى 7 )مرتفع - واسعة وفعالة وفًقا للمعايير الدولية(. يتم 

تجميع الردود الفردية إلنتاج درجة البلد.

)من  الفترة  تلك  خالل  لمصر  القيمة  متوسط  المؤشركان  لهذا  بالنسبة 
2006 إلى 2019( 3.47 نقطة بحد أدنى 2.74 نقطة في عام 2013 
وبحد أقصى 5.1 نقاط في عام 2019. علما بأن المتوسط العالمي في 
في  نقطة. جاءت مصر  بلغ 4.07  دولة  بناًء على 141  عام 2019 

الترتيب 29.
كانت أعلى قيمة في سنغافورة: 6.5 نقطة وأدنى قيمة في تشاد: 1.9 
بياني  رسم  أدناه  يوجد   .2019 إلى   2006 من  متاح  المؤشر  نقطة. 

لجميع البلدان التي تتوافر فيها البيانات.

أوال: ترتيب الدول العشر األول:

ثانيا: ترتيب الدول من 25 إلى 34:
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مؤتمر »الجودة أسلوب حياة« جامعة المنوفية يصدر توصياتة

المواصفات السعودية تقدم 
نصائح للمستهلكين الختيار 

المنتجات ذات الجودة األفضل 

عالم الجودة

نظمت كلية التربية النوعية في جامعة المنوفية 
مؤتمــر »الجــودة أســلوب حياة« برئاســة د. 
محمــد زيــدان عميد الكليــة. تضمنت توصيات 
المؤتمر تعزيز ثقافة التعليم المدمج لدى طالب 
الكليــة مــن خــالل إيجاد بيئــة محفــزة وفعالة 
والكشــف عــن مواهبهــم وإظهــار إبداعاتهم 
فــي مجال التخصصــات المختلفــة لرفع كفاءة 
الطالب المعرفية واألدائية.  وأضاف د. زيدان: 
»مــن أبرز التوصيــات عقد ورش عمل دورية 
عــن المهــارات التكنولوجيــة ليتمكــن الطالب 
مــن التعامــل مــع منصــة الجامعــة ووســائل 
التواصــل المختلفــة وضرورة إدمــاج الطالب 

الصــم فــي ورش العمــل إلكســابهم المهارات 
التكنولوجيــة المختلفــة، باإلضافــة إلى تهيئة 
الوســائل واإلمكانيات المتاحة والتشجيع على 
المشــروعات الصغيــرة والرياديــة للطالب«. 
وأشــار إلى أن من ضمــن التوصيات ضرورة 
التعاون بين أقسام الجامعة لتحقيق الجودة في 
األداء، مضيفا: »كما تضمنت توصيات المؤتمر 
تطويــر عمليــة التدريــس واســتخدم التقنيات 
الحديثــة والبرامج اإللكترونية وتهيئة المناهج 
وطــرق التقويم للتحول بالعمليــة التعليمية من 
الحفــظ والتلقيــن إلى الفهــم والتفكير واإلبداع 

واالبتكار«. 

اعتمــدت هيئــة الصحة بدبي، سياســة لجــودة البيانات الصحية فــي اإلمارة، 
لضمــان دقتهــا وكفاءتها، وموثوقيتها، ولكــي ترقى هذه البيانات التشــغيلية 
إلى مســتوى المســاعدة في اتخاذ القرار االســتراتيجي ودعم خدمات الرعاية 
الصحية وتحســين الشــفافية للمجتمع والشــركاء. وحددت الهيئة مسؤوليات 
جودة البيانات فــي الرعاية الصحية، حيث 
يتحمــل الرئيس التنفيــذي أو المدير الطبي 
لمنشأة الرعاية الصحية المسؤولية العامة 
لجودة البيانات وحفظ السجالت السريرية، 
كمــا تعد لجنة الجودة مســؤولة عن التأكيد 
والمراقبــة، ويمكــن تفويض هــذه المهمة 
إلــى فريــق األداء والمعلومــات  األخيــرة 

وجودة البيانات. 
وأشارت »صحة دبي« إلى أن فريق جودة 
األداء والمعلومات والبيانات عليه التأكد من 7 أمور رئيســية هي: إطار عمل 
مؤسســي إلدارة جــودة البيانــات ويجب أن يكون حفظ الســجالت الســريرية 
موجودًا، مع االلتزام بنشر ثقافة جودة البيانات في جميع أنحاء مرفق الرعاية 
الصحيــة، والتأكد من وضع السياســات واإلجراءات المناســبة لتحقيق جودة 
البيانات التي يســجلها ويستخدمها في إعداد التقارير بما في ذلك نظام الرقابة 
الداخلية والمصادقة، ويجب أن تضع منشأة الرعاية الصحية أنظمة وعمليات 
آمنــة لجــودة البيانــات كجزء من النشــاط التجــاري العادي. وشــددت صحة 
دبــي على ضمان منشــأة الرعاية الصحيــة تزويد موظفي المنشــأة بالمعرفة 
لتحقيق القدرة على أداء أدوارهم فيما يتعلق بجودة البيانات وحفظ الســجالت 
الســريرية، وأن يكــون جميع موظفي مرفق الرعاية الصحيــة مدربين تدريبًا 
مناســبًا في جمع البيانات واإلجراءات، والســجالت الطبية اإللكترونية لمنشأة 
الرعاية الصحية، وأهمية الجودة الجيدة لحفظ الســجالت، وااللتزام بسياسات 
وإجــراءات جودة البيانــات والتحقق من صحة البيانات الســريرية، كما يجب 

مراقبة أداء حفظ السجالت ومقاييس جودة البيانات. 
 

»صحة دبي« تعتمد سياسة لجودة 
البيانات الصحية 

 نشــرت الهيئة الســعودية للمواصفــات والمقاييس والجودة 
عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات »تويتر«، مقطع 
فيديــو توعوي، قدمت من خالله نصائح مهمة للمســتهلكين 
بشأن طرق التمييز بين المنتج الجيد والسيئ. وقالت الهيئة، 
هناك بعض العالمات التي تســاعد على اختيار المنتجات ذات 
الجودة األفضل قبل عملية الشــراء مــن المتاجر والتطبيقات 
اإللكترونية. وشددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس 
والجودة على ضرورة التأكد من وجود عالمة الجودة، والتي 
يمكــن التحقق منها مــن خالل تطبيق »تأكــد«. ولفتت، إلى 
ضرورة شــراء المنتــج من متجر موثوق، وقــراءة البيانات 
اإليضاحية الموجودة على المنتج والمكتوبة باللغتين العربية 

واإلنجليزية. 
وكانت هيئة االتصاالت وتقنيــة المعلومات قد حذرت مؤخرًا 
موردي أجهزة االتصاالت مــن توريد وتوزيع وبيع األجهزة 
المخالفــة للمواصفــات المعتمــدة مــن الهيئة ومــن ضمنها 
أجهزة االتصــاالت غير المرخصة وأجهزة مقويات الشــبكة 
غيــر النظامية، داعيًة المخالفين إلى إعادة األجهزة المخالفة 
لمصادرهــا أو إتالفهــا؛ تفادًيا لتطبيق العقوبــات والغرامات 
الماليــة المقــررة عقــب نهايــة المهلــة المحددة فــي 7-5-

2021م. 
وأوضحت، أن أجهزة االتصاالت المخالفة تلحق أضرارا بالغة 
على جودة االتصاالت؛ حيث تتسبب مقويات الشبكة المخالفة 
في إحداث تداخالت راديوية تنعكس بشكل سلبي على خدمات 
االتصاالت المتنقلة، كما تتســبب في تدني مســتوى الخدمات 

لدى المستخدمين المجاورين لتلك األجهزة المخالفة.
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اإلمارات تشارك العالم 
في احتفاالتها بـ »يوم 

السعادة العالمي« 
 

شاركت دولة اإلمارات دول العالم في 
احتفاالتها بـ»يوم السعادة العالمي« 
الــذي يصــادف 20 مــارس من كل 
عــام، وأولت الحكومة  أهمية كبرى 
لتحقيق ســعادة األفــراد والمجتمع، 
باعتبارها إحدى أولوياتها، وحرصت 
والرفاهيــة،  الرخــاء  توفيــر  علــى 
والمقيميــن  لشــعبها  واالســتقرار 
علــى أرضها، وعملــت القيادة على 
ترسيخ ثقافة السعادة وجودة الحياة 
كأســلوب حياة في مختلف المجاالت 
وسخرت التكنولوجيا لخدمة اإلنسان 
واســتدامة إســعاد المجتمــع وتلبية 
تطلعــات أفــراده. وتولــي اإلمارات 
الســعادة  لتحقيــق  كبــرى  أهميــة 
لجميع ســكانها في كافــة الظروف، 
الســيما خــالل فترة جائحــة كورونا 
التي شــهدت اتخاذ مجموعة واسعة 
من اإلجراءات والتدابير االســتباقية 
اســتهدفت تحصيــن وســالمة صحة 
أفــراد المجتمــع، والمحافظــة على 
اســتمرارية وجــودة كافــة الخدمات 
المقدمــة إليهــم، إلــى جانــب تأمين 
أقصى درجات االستقرار االجتماعي 
واالقتصادي لهم وألســرهم، وهو ما 
أســهم في حالة الطمأنينــة والهدوء 
التــي تميز بهــا المجتمــع اإلماراتي 
طــوال هــذه الفتــرة. ولــم تقتصــر 
العنايــة اإلماراتيــة بســعادة أفــراد 
المجتمــع خــالل أزمــة كورونا على 
والصحيــة  االقتصاديــة  الجوانــب 
والخدميــة، بل امتدت لتشــمل الدعم 
خــالل  مــن  والمجتمعــي  النفســي 
حمــالت وبرامــج عملــت علــى بث 
الــروح اإليجابيــة وتقديــم النصائح 
والتجارب واإلرشادات التي ساعدت 
األســر واألهالــي علــى تخفيف حدة 
ظروف التباعــد االجتماعي وتجاوز 
كافة التحديات التي فرضها انتشــار 

الفيروس. 
 

فــاز البريد المصــرى بجائزة إتحــاد البريد 
العالمى »تعاونيات البريد الســريع« لتميزه 
فــى خدمــة عمــالء البريــد الســريع علــى 
المســتوى الدولــى فــى ظــل تطبيــق أعلى 
معاييــر الجــودة وضبــط فترات االســتعالم 
والتســليم. وقــال الدكتور شــريف فاروق، 
رئيــس مجلــس إدارة البريــد المصرى، إن 
فــوز البريــد المصــرى يؤكد ريــادة مصر 
على المستويين اإلقليمى والدولى فى تقديم 
الخدمات البريدية المختلفة. وأوضح فاروق 
أن معايير الحصول على هذه الجائزة معايير 
عالمية تأتى بناء على مؤشرات أداء رئيسية 
عالية الدقة يتم قياســها من االتحاد البريدى 
العالمــى، وتشــمل الرد على االســتعالمات 
الواردة فى المواعيد المحددة بنســبة ال تقل 
عن 98٪ واســتقبالها ومعالجتهــا إيجابيًا، 
األمــر الــذى تطلب جهــدًا كبيرًا مــن فريق 
العمــل للوصــول بخدمات البريــد المصرى 
إلــى مســتويات الجــودة العالميــة. وقــال 
فــاروق إن هنــاك اهتماما بتطويــر خدمات 
البريد بصفة مســتمرة والعمــل على خدمة 
الجمهــور بأفضــل مســتوى. وأشــار إلــى 
أن عــدد مكاتب البريد يصــل لنحو 4 آالف 
مكتــب علــى مســتوى الجمهوريــة حاليا، 

وهنــاك خطة لزيادة المكاتــب للوصول إلى 
الجميــع، فضال عن تطوير أداء العمل داخل 
المكاتــب ليواكب أحدث التطورات لســرعة 
إنهاء الخدمات وبجودة عالية. وأشــار إلى 
تقديــم مكاتب البريد خدمــات مصر الرقمية 
لمســاعدة المواطنين على إنهــاء الخدمات 

الحكومية إلكترونيا.

إعتمــد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان 
جودة التعليم واالعتماد، برئاســة الدكتورة 
يوهانســن عيد – رئيس الهيئــة، 5 كليات 
وهــم كلية طب الفم واألســنان جامعة الدلتا 
للعلــوم والتكنولوجيا، وكلية التربية جامعة 
حلــوان، وكليــة الطــب بقنا جامعــة جنوب 
الــوادى، وكليــة الهندســة جامعــة أكتوبر 
الطــب  وكليــة  واآلداب،  الحديثــة  للعلــوم 

البشرى بنين بدمياط جامعة األزهر. 

واعتمــد المجلــس 4 برامــج تعليمية بكلية 
الهندســة جامعــة القاهــرة وهــم، برنامــج 
هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية، 
برنامج الهندســة الكهربية تخصص هندسة 
االتصاالت والحاســبات، برنامج الهندســة 
برنامــج  والمنظومــات،  الطبيــة  الحيويــة 
هندســة الحاسبات، كما أصدر المجلس عدة 
قرارات اعتماد لـ121 مدرسة، و48 معهد 

أزهرى بالتعليم قبل الجامعى. 

البريد المصرى يفوز بجائزة اتحاد البريد العالمى  
د. شريف فاروق : حريصون على تحسين جودة 

الخدمات وتحقيق المستويات العالمية 

هيئة ضمان جودة التعليم تعتمد 5 كليات و121 
مدرسة و48 معهد أزهرى 
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وسام الجودة

ساهم تاييتشى أونو فى دفع 
شركة تويوتا التي كانت على 

وشك اإلفالس لتكون ثالث 
أكبر صانع سيارات في العالم 
خلف جنرال موتورز وفورد 

ولذلك فهو يعتبر البطل 
الحقيقي لهذا النظام والذي 

حمى الشركة من إعالن 
إفالسها. 

ولد أونو Ohno في 12 
فبراير 1912 في داليان 

، الصين ، والتحق بعد 
 Nagoya ذلك بمدرسة
.Technical School

بعــد التخــرج ، بــدأ العمــل فــي شــركة تويودا 
 Toyoda للغــزل وأعمال النــول األوتوماتيكي
 Spinning and Automatic Loom
Works ، وهــي واحــدة مــن أولــى شــركات 
عائلــة Toyoda. ثــم أقامــت العائلــة مســابقة 
إلنشــاء شعار جديد للشــركة، وأستخدم التصميم 
الفائــز كلمــة Toyota  - وهكذا ولدت شــركة 
Toyota Motor Company. وبحلول عام 
1943  كان أونو مهندس إنتاج في شركة تويوتا 

 .Toyota Motor
صعــد Ohno بســرعة عبــر الســلم الوظيفــي 
فــي Toyota. ففــي عام 1949 أصبــح مديًرا 
لخــط التجميــع وترقى إلــى منصــب المدير في 
عــام 1954 ، والمديــر العــام  فــي عام 1964 
، والمديــر العام األول فــي عام 1970 ، ونائب 

الرئيس في عام 1975. 
 :)TPS( بداية نظام تويوتا اإلنتاجي

عندمــا انضم أونــو Ohno إلى شــركة تويوتا 
Toyota Motor، كانــت صناعــة الســيارات 
اليابانيــة بأكملهــا وراء قوة مصنعي الســيارات 
األمريكييــن فــي المبيعــات والجــودة واإلنتاج. 
وكانــت شــركة تويوتا تحقــق خســائر ولم يكن 
بإمكانهــا تحمــل تكاليف توظيف أشــخاص جدد 
أو شــراء األآلت والمعدات للمنافســة، ولكن مع 
ذلــك حدد الرئيس التنفيذي لشــركة تويوتا أهداًفا 
اســتراتيجية مــن أجــل اللحــاق باألمريكيين في 
غضــون ثالث ســنوات والتي كانت تعــد بمثابة 

المهمة الصعبة. 
أرســلت شــركة تويوتــا Ohno إلــى الواليات 
المتحدة للتعرف على تقنيات التصنيع األمريكية. 
وقد قام بجولة في خطوط اإلنتاج التابعة لشــركة 
Ford Motor Company وتعلم من هنري 
فورد نفســه عن كيفية تشــغيل خطــوط التجميع. 
ويعتقــد معظم النــاس أن هذه التجربــة أدت إلى 
ظهــور نظام إنتاج تويوتا )TPS( ، والذي أدى 
إلى تطوير التصنيع الخالي من الهدر والفواقد. 

 The Supermarket نظرية السوبر ماركت
 :Theory

أشــار أونــو Ohno كثيــرا إلــي أن التجربــة 

األمريكيــة التــي أثــرت فــي تفكيــره كانت هي 
الســوبر ماركــت حيــث كان مفتوًنــا بأشــكال 
المخــزون في كل ممر داخل الســوبر ماركت ، 
مما يسمح للناس بسحب العناصر التي يحتاجون 
إليها حســب الحاجــة. وقد أخذ فكرة »ســحب« 
المخــزون إلى اليابان ، مضيًفا بطاقة إعادة المأل 

»كانبان« Kanban إلعادة ملئ المخزون.  
أنواع الفواقد السبعة: 

أدرك Taiichi Ohno أيًضــا أن أفضل طريقة 
إلدارة التكلفة ألي شركة هي التخلص من الفواقد 
بكل أشــكالها. وبذلك  حدد »الفواقد الســبعة« ، 

والتي عّرفها على أنها: 
1. وقت االنتظار بدون قيمة مضافة 

2. اإلفراط في اإلنتاج - زيادة اإلنتاج 
3. زيادة عمليات التشغيل أو إضافة أنشطة ليس 

لها قيمة مضافة 
4. عمليات النقل غير الضروري 

5. التحرك أو الحركة الزائدة 
6. المخزون 

7. جودة رديئة وعيوب 
 Ohno التحديــات التــي واجههــا: أدت نظرية
إلى تنفيــذ نظــام »Just in Time« في إدارة 
المخــزون لكنها واجهت الكثيــر من الصعوبات 
والتحديــات. فعندمــا أراد خفــض المخزون في 
شــركة تويوتا ، تلقى قــدًرا كبيًرا من المعارضة 
مــن اإلدارة. وقــد كانــت معظــم الشــركات في 
ذلــك الوقت بما في ذلك تويوتــا لديها تكدس في 
 Just in »المخزون وتبع نظام »وفقا لكل حالة
Case. وفي النهاية ومع إصراره قبلت الشركة 
تطبيــق هذا النظام وتم تخفيض المخزون وزيادة 

اإلنتاجية والربحية. 
التركيــز علــى الجودة بقــدر تقليــل المخزون: 
 Taiichi Ohno ارتبــاط  الرغــم مــن  علــى 
ارتباًطــا وثيًقــا بفكــرة تقليل المخــزون، إال أن 
الكفــاءة والجودة كانتا حجر الزاوية في نظريته. 
فقــد عمل عن كثب مــع خبير التصنيــع الياباني 
Shigeo على تطوير طرق التصنيع المصممة 
إلنشــاء منتجــات ذات جودة متســقة بكفاءة. وقد 
ســاهم عمل Ohno بقدر كبير في شــعار جودة 

)Taiichi Ohno( تاييتشي أونو
 Toyota األب والبطل لنظام تويوتا اإلنتاجي 

 Prodvction System

إعداد م / ايمن الدغيدى  
مدير مركز تحسين الجودة واإلنتاجية

  وزارة التجارة والصناعة 
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التصنيــع مثل عمل العديد من خبراء الجودة 
اآلخرين. كانت الجودة وستظل دائًما محوًرا 
 lean رئيســًيا للتصنيــع الخالي مــن الهدر
manufacturing. فعلــى ســبيل المثــال 
مبدأ  كايزن Kaizen أو التحسين المستمر 
هي مبدأ أساســي من مبــادئ التصنيع بدون 
هدر أو فاقد. وفي الواقع إنها إحدى الفلسفات 
األساسية لـــنظام تويوتا اإلنتاجي TPS من 

خالل: 
1. تحسينات يومية 

2. تفكير جيد ، منتجات جيدة 
ولقــد تطور نظام تويوتا اإلنتاجي على مدار 
ســنوات عديــدة ، مــن األربعينيــات وحتى 
 Ohno السبعينيات وما بعدها. لم يكن أونو
المســاهم الوحيد فــي فلســفة اإلدارة ، لكنه 

األكثر شهرة. 
المبادئ العشر للتفكير والعمل والفوز 

قلة قليلة من الناس كانت قادرة على تســخير 
 Ohno واســتخدام حكمتهم بقوة مثــل أونو
والــذي وضــع »المبادئ العشــر« للتصنيع 
 )Lean Manufacturing( بدون فاقــد
، وهــو حجــر الزاويــة فــي نظــام تويوتــا  

اإلنتاجي، 
وهذه المبادئ هي: 

1. أنت لك قيمة ، أوال عليك بتقليل الفاقد من 
خالل فعل األشــياء التي تضيف قيمة للمنتج 
وإستبعاد األشياء التي ليس لها قيمة مضافة. 
2. قــل أواًل ، »يمكنني فعل ذلك«. وحاول 

قبل كل شيء. 
3. مكان العمل هو المعلم الذي تكتســب منه 
المعرفة واإللمام بكل شيء. ويمكنك العثور 
على إجابات األســئلة التي تــدور في ذهنك 
من خــالل قربك وفحصك لمكان العمل فقط 

وليس من خالل جلوسك في مكتبك. 
4. افعــل أي شــيء على الفور. بدء شــيء 
ما اآلن هو الســبيل الوحيــد للفوز، حيث أن 
الركود ال يعلم. وســيؤدي اتخاذ خطوات في 
االتجاه الخاطئ إلى الحصول على معلومات 
أكثر من عدم اتخاذ خطوات على اإلطالق ، 
ومن المهم معرفة أنه في أي وقت ترغب في 

إجراء أي نوع من التحســين، عليك أن تبدأ 
بتغيير الســلوكيات واألفعال وأن التفكير في 

األمر فقط لن يكون كافيا لعملية التحسين. 
5. بمجــرد أن تبدأ شــيًئا ما، ثابــر عليه. ال 

تستسلم حتى تنتهي من ذلك. 
6. إشــرح األشــياء الصعبة بطريقة ســهلة 

الفهم. كرر األشياء التي يسهل فهمها. 
7. الفواقد دائما ما تكون مخفية. فال تســاعد 

على بقائها مخفية. إجعل المشاكل مرئية. 
8. الحــركات عديمة القيمة تســاوي تقصير 
حيــاة المرء، حيث أن قضاء وقتك في القيام 
بأشــياء ال تحبهــا، أو أشــياء ال تريــد القيام 
بهــا، أو القيــام بمهام غير مجديــة في نهاية 
المطاف هو إضاعــة للوقت. إضاعة الوقت 
هو خســارة فرص العمــل التي تضيف قيمة 
لك. مع مالحظة أنه ســيكون من المســتحيل 
التخلص نهائيــا من األعمال التي ال تضيف 
قيمــة ، ولكن يجــب تقليلها إلــى أقصى حد 

ممكن هو الهدف. 
9.  إعادة تحســين ما تم تحســينه لمزيد من 

التحسين. 
10. تعطــى الحكمــة للجميــع بالتســاوي. 
النقطة المهمة هي ما إذا كان يمكن للمرء أن 

يمارسها ويستثمرها. 
كتاباتــه: كتــب أونــو Ohno العديــد مــن 
الكتب التي تحدد فوائد نظام تويوتا اإلنتاجي 
TPS، أو »lean« ، لكنه كشف عن عدد 
قليــل جًدا مــن أســرار Toyota الخاصة. 
واستشــهد بشــكل عــام بأمثلة من شــركات 

أخرى لتوضيح فوائد النظام.  
الوفاة 

فــي عــام   Toyota Ohno مــن  تقاعــد 
1978، لكنه اســتمر فــي العمل حتى وفاته 
فــي 28 مايــو 1990 فــي مدينــة تويوتا ، 
اليابان. فقــدت الصناعة مفكر إداري ورائد 
فكــري في الجودة والكفاءة وقيمة التحســين 
المســتمر - لكنها اكتســبت أيًضــا معرفة ال 
تقدر بثمن ســاعدت في تشكيلها على ما هي 

عليه اليوم. 

•نظام إنتاج تويوتــا: ما وراء التصنيع على نطاق 
 Toyota Production System: واســع 
 Beyond Large Scale Manufacturing
 Taiichi Ohno’s العمــل  مــكان  إدارة   •

  Workplace Management
 Evolution of ثــورة نظــام إنتــاج تويوتــا •

 Toyota Production System
 Just in Time فــي الوقت المحدد لليوم والغد •

 for Today and Tomorrow
كمــا تم تصنيف أونــو Ohno وإبراز إســهاماته 
بشــكل بــارز في كتــب إدارة األعمــال من جميع 
أنحاء العالم ، بما في ذلك كتاب »اآللة التي غيرت 
 The Machine That Changed“ »العالم
the World”  للدكتــور جيمــس ووماك ودانيال 
 Dr. James Womack and جونــز 
Daniel Jones   ، وكتــاب »دروس اإلدارة 
 Management Lessons“ من اييتشي أونو
from Taiichi Ohno” بقلــم تاكيهيكــو هارادا 

 .Takehiko Harada

 If they do it with three people, we“ 
 ”!will do it with one

»إذا فعلوا ذلك من خالل ثالثة عمال ، سنفعل ذلك 
بعامل واحد فقط!« 

 Remove any limitations in your“
 work. Don’t just do what you are
 told to do, use your craftiness to go

 ”.one step further
»أزل أي قيــود في عملــك. ال تفعل فقط ما يُطلب 
منك القيام به ، استخدم براعتك للذهاب خطوة إلى 

األمام ».

من الكتب التي قام بكتابتها: 

من أقواله المأثورة 
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حوار مع ..

أ.د فريد راغب النجار 
الرحالة المصرى فى عالم الجودة 

ضرورة ربط إدارة ومراقبة وتوكيد 
الجودة بخطط التنمية المستدامة

 أ.د فريد راغب النجار 
مصرى الجنسية من مواليد القاهرة 

تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة دفعة 1961 تخصص إدارة 
األعمال.  

عمل بتجارة القاهرة والمعهد القومي لإلدارة العليا كباحث فى 
تخصصات اإلنتاج والجودة واألساليب الكمية بالمحاور المتعددة 

واستشارات الشركات والبحوث الميدانية والتدريب وورش العمل 
  .)case studies( وكتابة الحاالت العملية

أنهى دراسة الماجستير فى إدارة االنتاج بجامعة عين شمس ودبلوم 
التنمية اإلدارية كأول برنامج لتدريب المدربين وخبراء التنمية اإلدارية 

والسلوكية. 
زار الدكتور فريد النجار )1966-1961( العديد من الشركات 

الصناعية، بلغ عددها 200 شركة، وقام بكتابة الحاالت وأوراق 
األبحاث التحليلية.  

بدأ عام 1966 دراسة الدكتوراة بجامعة نيويورك، حيث تواجد مع 
د. ديمنج W.E.Deming في سلسلة من المحاضرات ركزت على 

محاور ونظريات ونماذج الجودة المختلفة. هذا بجانب برنامج د. 
ديمنج للجودة )المحاور األربعة عشر( والذي أكد على أهمية التحول 

المؤسسي للجودة من عملية إلى منظومة متكاملة. ظهر – في هذا 
الوقت – أهمية التحول من مراقبة الجودة ومراجعة الجودة وتوكيد 

الجودة إلى ضرورة اإلدارة المتكاملة لنظم الجودة )TQM(، ومعالجات 
عدم التطابق واألساليب اإلحصائية للجودة، وشروط المراجعة الداخلية 

لتوكيد الجودة، والمراجعة الخارجية للتوريد، وقياس االعتمادية 
)Reliability(. شارك، أيضا، إيشيكاوا )Isikawa( بمفهوم 

حلقات الجودة ومفهوم مراقبة الجودة داخل كل شركة، واألدوات السبع 
  .)SPC Tools 7(  األساسية للجودة

خالل الفترة 1966-1975 تعرف على فريق أساتذة بحوث العمليات 
واالساليب الكمية والنمذجة وتحليل النظم ضمن برنامج الدراسات العليا 
 Jay Stcum و دكتور W-E DEMING بجامعة نيويورك )دكتور

  .)Kornow و دكتور
تم دعوته للعمل وكيل أول وزارة للرقابة والمتابعة فى مجلس الوزاراء 

وأستاذ مشارك إدارة االعمال بجامعة الكويت من عام 1969 حتى 
  .1974

قام بتأليف مراجع علمية فى بحوث العمليات وقياس وتقييم األداء 
واالستراتيجيات وإدارة المستشفيات وإدارة المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة والسلوك التنظيمى واإلدارة البيئة.  
شارك فى تنمية مهارات قادة شركات البترول والبنوك كمستشار فى 

غرفة تجارة وصناعة الكويت ونشر ثقافة الجودة في سالسل التوريد 
والتجارة الدولية والتدريب على جودة الرعاية الصحية. 

قام بالتدريس فى جامعة نيويورك عامي )1979-1980( لبرنامج 
إدارة األعمال الدولية فى البرنامج الصيفي. يعمل أستاذ إدارة األعمال 

بجامعة بنها ) 1981 حتى اآلن(.  
إستشارى سابق لجامعة الدول العربية والبنك الدولى - شارك فى 

جامعة الدول العربية )اإلدارة العليا للشؤون االقتصادية والبنك الدولى( 
فى برامج التدريب واالستشارات للدول العربية و جمهورية مصر 

العربية. 
أستاذ اإلدارة العامة - رئيس لجان الترقيات في إدارة األعمال األسبق 

بالمجلس األعلى للجامعات بمصر. 
ألف مجموعة من المؤلفات فى إدارة الجودة واالنتاجية والتكنولوجيا 

والمنظومات اإلدارية والحروب التجارية والتمويل واالستثمار 
والهندسة المالية وإدارة التغيير وإدارة العلوم والتكنولوجيا وتنمية 

 .)TQM( الصادرات و إدارة الجودة الشاملة
قام بتقديم العديد من مؤتمرات اإلدارة فى الثمانينات في مجاالت 

متعددة منها )إدارة المطارات للتنمية – إدارة شركات البترول والطاقة 
– التخطيط االقليمى – االقتصاد الرقمى – إدارة االعمال الرقمية – 

  .)COVID 19 المديرون والقادة الجدد بعد
يعد اآلن كتاب جديد فى الجودة فى شركات األدوية للنشر فى يوليو 

 .2021
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كيــف تواجدٌت فــي ميدان الجودة منــذ 1960 حتى 
2021؟؟ 

؛ عند دراســتي تخطيط ومراقبــة اإلنتاج عام 1960 
بــدأُت قراءة إشــارات الجــودة والمنتجــات، وجاءت 
لي فرصة التشــارك في إعداد أبحــاث علمية. عملت 
بعدهــا فــي المعهــد القومي لــإلدارة العليــا باحثا في 
علــوم اإلنتــاج والجودة، وقمــت بزيــارة لعدد 135 

شــركة صناعية إلعداد حاالت عملية في برامج في تدريب قادة اإلدارة 
الوســطى و العليا. تعمقت المعرفة لدي بإعداد بحث عن »دور الجودة 
فــي تخطيط وضبط اإلنتاج في الشــركات الصناعية عام 1963«، مع 
دراســة الجودة والتخطيط الصناعي واالقتصاد الصناعي في ماجستير 
جامعة عين شــمس. إنتقلت الرحلة إلى مصانع خلط الشــاي المســتورد 
من الهند والصين وفيتنام إلنتاج الشــاي الخشن والشاي الناعم للتسويق 
بالمحافظــات حيث تم رصد الفاقد وأســاليب الرقابــة والتفتيش والفرز. 
شــاركت عام 1964 في فريق جودة المشــروعات الناتجة عن مشروع 
التخطيط اإلقليمي لمحافظة أســوان بتمويل دولي. شــاركت عام 1965 
في برنامج مؤسســة فورد مع بروفيسور R K Ready )دبلوم سنوي 
في التنمية اإلدارية( يشــمل األســاليب اإلحصائية فــي الجودة – دوائر 

الجودة وفرق العمل – تنمية المهارات السلوكية لدعم الجودة.    
أعقاب حرب 1967 أرســلت خطابا للجهات المعنية في مصر إلنشــاء 
وحــدة لتطبيقات »بحوث العمليات« وكذلك نشــر ثقافة الجودة بالقطاع 

العام والوزارات.
فــى الجودة هل األهــم الكم أم الكيف؟! لماذا تختلــف أهمية الكيف أي 
الجــودة مــن زمن آلخــر، ومن حضارة إلــى أخرى، ولمــاذا تراجعت 
االهتمامــات بالجودة منذ قدماء المصريين حتى اآلن؟، ولماذا إرتبطت 
الجــودة بالثورات الصناعية واألحجام الضخمــة لإلنتاج؟، وهل جودة 

المنتجات أكثر أهمية من جودة الخدمات؟. وهل هناك 
عالقة بين الجودة والتخلف االقتصادي واالجتماعي؟ 
هــل الجودة األهم فــي التعليم والرعايــة الصحية أم 
فــي الصناعــة والزراعــة؟، هــل توجد عالقــة بين 
القيــم واألخالق ودرجة اإلهتمام بالجــودة والتجويد 

والتحسينات المستمرة؟. 
وماذا عن إعادة هندسة العالم: 

 WEF – World( تــرى المنظمات الدوليــة مثــل
Economic Forum( والهيئات العالمية ضرورة 
البحــث عــن بديــل للعولمــة والحــروب البيولوجية 
 ،)COVID - 19( والســبرانية وخاصــة مع أزمــة
واقتــراح أجنــدات جديــدة تــوازن بيــن األولويــات 
االقتصاديــة واألخــرى الصحية والطبية، وتحســين 
حالة العالم، وتحســين الصحة بتكنولوجيا المعلومات 

والثــورات   ،)IR4( باســتخدام  واالتصــاالت 
والرقميــة.  والبيولوجيــة  والكيماويــة  الفســيولوجية 
وأصبــح العالم ينادي بالقيم الجديدة التي تشــمل: )1( 
المثاليــات، )2( االهتمامــات، )3( التفضيالت، )4( 
البيئات، )5( االشباعات، و )6( جودة الحياة والعمل. 

كيف ترى أهمية الجودة لألجيال القادمة ؟ 
يحتــاج الجيــل القــادم إلى آليــات جديــدة وموازنات 
ضرورية تشــمل: التفكير العلمي – االبتكار – إدارة البشــر – التنسيق 
المتبــادل – الذكاء العاطفــي – الحكمة والحوكمة فــي إتخاذ القرارات 
المثاليــة – التركيــز علــى جودة الخدمــات بجانب جــودة المنتجات – 

وممارسة فنون التفاوض للتعاقد – وجودة المعرفة والتفوق. 
ولعل التشــارك والتعاون األممي للتصــدي لألزمات والكوارث لصيانة 
وحماية العالم الذي يســعى اآلن إلى إكتشاف فرص الحياة على المريخ. 
ولكن الزالت المنافســة الشرســة بين االقتصادات والشــركات مستمرة 
باســتخدام التكاليف والجودة والوقت والتفوق التكنولوجي والريادة )مثل 
الصراع األمريكي الصيني، والتخلف في بعض الدول التي تعاني الفقر 
والجهــل واألمــراض، مع الديــون المتعثرة واالقتصاد الخفي وغســيل 

األموال وغيرها.  
وماذا عن بدايات الدعوة للجودة والتميز: 

شــهدت جميع الحضارات درجات وإشــارات للجودة مثــال الجودة في 
العصور الفرعونية والقبطية واإلســالمية حتى الثورة الصناعية األولى 
والثانيــة والثالثــة والرابعة. وتدعو التنافســية الدوليــة والتجارة الدولية 
إلــى اإلهتمام بالجودة التطبيقية، كما تحتاج إدارة األزمات إلى اإلهتمام 

بالجودة والتحسينات المستمرة والبحوث والتطوير. 
وفــى ظل عالقاتكم القويــة بالمعهد بالقومي للجودة، كيف ترى أهداف 

وأنشطة المعهد حاليا ومسقبال:
أقتــرح نشــر ثقافة الجودة فــى المجتمع قوميــا وقطاعيا 
وجزئيــا مع تعميمات نماذج )TQM – ISO( لتشــمل 
جــودة المدخــالت – جــودة سالســل التوريــد – جودة 
العمليــات – جــودة المخرجــات ونتائــج جودة الشــراء 
واالستعمال واالستهالك – جودة المديرين – جودة البيئة 
– جــودة الحوكمــة والرقابــة - جــودة المعلومات وأمن 
المعلومات -  ومكافحة الحروب السيبرانية واالشاعات. 
هذا وقد أكد على أهمية المنظومات الرقمية و السلوكية 
للجودة النوعية وإدارة الجودة ومراقبة الجودة وتوكيد 
الجودة وربطها بالتحسينات المستمرة وحلقات الجودة 

والتنمية المستدامة المتواصلة. 
وفي نهاية الحوار أكد الدكتور فريد النجار إن الطريق 
طويل واســتقراء المســتقبل يتطلب االستمرارية فى 

التنمية والتقدم واإلبداع فى جميع دروب الحياة. 
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الجودة اونالين

 Merlin إطالق برنامج
Plus المستقل مع التحكم 

اإلحصائي في العمليات 

أعلنــت شــركة Marposs  )ماربــوس: أوبــورن 
 Merlin Plus هيلــز ، ميتشــيغن( - عن برنامــج
المســتقل مع التحكم اإلحصائي في العمليات. شركة 
Marposs هــي شــركة رائــدة عالمًيا فــي تقنيات 
القياس والفحص واالختبار. كان هذا البرنامج مضمًنا 
في السابق فقط في أجهزة Merlin ، ويتم تقديم هذا 
البرنامــج اآلن لالســتخدام على أي جهــاز كمبيوتر 
يعمــل بنظــام التشــغيل Windows 10. تهــدف 
الشركة إلى تحسين تحليل اإلنتاج الصناعي والتحكم 
فيــه. يتميز البرنامــج Merlin Plus أنه يجمع بين 
المرونة وســهولة االســتخدام إلدارة القياس البســيط 
وتطبيقــات مقاعد البدالء اليدوية. إنه مناســب تماًما 
لبناة وصناع التركيبات، باإلضافة إلى المســتخدمين 
النهائييــن الذين يرغبون فــي تكوين تطبيقات القياس 

الخاصة بهم. 
قياســات متعــددة   Merlin Plus يوفــر برنامــج 
وشاشــات إحصائيــة مــع تخطيط رقمي ورســمي، 
وحــدود االتجــاه، وإمكانيــة تتبع البيانــات ، وإدارة 
الُدفعــات ، وعدادات األجــزاء ، وتخزيــن البيانات 
، والتصديــر بتنســيق CSV أو Q-DAS. يمكنــه 
التعامل مع ما يصل إلى 250 قياًسا مختلًفا و 1000 
برنامــج أجزاء مختلف ويوفر االتصــال بعدة أنواع 
من األجهــزة المزودة ببرامج تشــغيل مدمجة. يأتي 
 Merlin البرنامــج أيًضا مع إضافة مجانية تســمى
Designer ، والتــي تتيــح للمســتخدمين إنشــاء 
صفحــات مخصصــة باســتخدام تمثيالت رســومية 
للقياســات مثل األشــرطة والصــور ، باإلضافة إلى 
ملفــات CAD و JPG و GIF المســتوردة. تتيــح 
هــذه الميزة فــي التطبيقــات اليدوية توجيه المشــغل 

بسهولة في تنفيذ تسلسل الفحص ألي مكون. 

منظمة الصحة العالمية تفتح فترة التعليق العام 
على مسودة استراتيجية سالمة األغذية 

 فتحت منظمة الصحة العالمية )WHO( مســودة اســتراتيجيتها لســالمة األغذية للتعليق العام.  
تهدف االســتراتيجية العالمية المقترحة لمنظمة الصحة العالمية لسالمة األغذية 2030-2022: 
نحو نظم أقوى لسالمة األغذية وتعاون عالمي إلى تحقيق غذاء آمن وصحي للجميع بحيث تكون 
جميع البلدان قادرة على تعزيز ودعم وحماية صحة ســكانها من خالل تطبيق الســالمة الغذائية. 
أفضــل الممارســات للحد من عبء األمراض التي تنتقل عن طريــق األغذية ». »تظل منظمة 
الصحــة العالميــة ملتزمة - أكثر من أي وقــت مضى - بتوفير التوجيه والدعم المســتمر للدول 
األعضــاء لتحديد أولويات اإلجــراءات وتخطيطها وتنفيذها ورصدهــا وتقييمها بانتظام لتعزيز 

أنظمة سالمة األغذية بشكل مستمر وتعزيز التعاون العالمي.« 
حصلــت منظمــة الصحة العالميــة على مدخالت من مجموعة استشــارية فنية مكونة من دول 

أعضاء وخبراء متخصصين لتحديد األولويات االستراتيجية التالية: 
• تعزيز الضوابط الوطنية على األغذية 

• تحديــد تحديات ســالمة األغذية الناتجة عــن التغيرات والتحوالت العالمية فــي النظم الغذائية 
واالستجابة لها 

• زيادة اســتخدام معلومات السلســلة الغذائية واألدلة العلمية وتقييم المخاطر في اتخاذ قرارات 
إدارة المخاطر 

• تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة والتواصل بشأن المخاطر 
• تعزيز سالمة الغذاء كمكون أساسي في المنزل  

• تجارة المواد الغذائية الدولية 
الصحة  منظمــة  وقالــت 
مقدمــة  فــي  العالميــة 
الوثيقــة: »الغــذاء اآلمن 
األساســي  المحــدد  هــو 
لصحة اإلنســان«. »إنه 
حق أساســي مــن حقوق 
اإلنســان فــي الحصــول 
مأمــون  غــذاء  علــى 
وصحــي. وفــي ســعيها 
 ، الحــق  هــذا  لضمــان 
يجب على الحكومات أن 
تضمــن أن الغذاء المتاح 
الســالمة.  بمعايير  يفــي 
هذه المهمة ليســت سهلة 
ألن العالم اآلن أكثر ترابطا ، وأنظمة الغذاء أصبحت تتغير بشــكل أســرع من أي وقت مضى. 
يتــم إنتاج األغذية وإدارتها وتســليمها وحتى اســتهالكها بطرق لم يكن مــن الممكن توقعها قبل 
عقديــن مــن الزمن. تتطلب هذه العوامل نهًجا عالمًيا جديًدا لتحســين ســالمة األغذية يهدف إلى 

تعزيز أنظمة سالمة األغذية الوطنية مع تحسين والتعاون الوطني .  



31

يكمــن ســر النجــاح - بالنســبة 
فــي   -  )Audi( أودى  لشــركة 
أحــدث  باســتخدام  االلتــزام 
التقنيــات لبنــاء ســيارات عالية 
الجودة تقدم هندســة دقيقة وأداء 
استثنائي ورفاهية. يعتبر تصنيع 
سيارات Audi متقدًما للغاية مع 
العديد من وظائــف اإلنتاج، من 
اللحــام الموضعي إلــى التثبيت، 
اآلتمتــة بالكامــل. لكــن هدفهــم 
النهائي هو إنشــاء مصانع ذكية 
وتحقيق مســتوى الصناعة 4.0 
لإلنتــاج.   )Industry 4.0(
لتحقيق هــذا الهدف ، ســيحتاج 
مهندســو أودي إلى تجاوز النهج 

التقليــدي المتمثل في إنشــاء حلــول برامج وأجهــزة مخصصة للتعامل 
مــع حاالت االســتخدام الفردي. بداًل مــن ذلك ، ســيحتاجون إلى نظام 
أساســي مرن وقابــل للتطوير يســتخدم القدرات الرقميــة المتقدمة مثل 
تحليالت البيانات والتعلم اآللي والحوســبة المتطورة.  تقول كريســتين 
بولــز )Christine Boles( ، نائب رئيس مجموعة إنترنت األشــياء 
والمدير العام لقسم الحلول الصناعية في إنتل: »إذا نظرت إلى المصانع 
اليوم ، فإن عملية تصنيع السيارات في أودي متطورة للغاية«. »ولكن 
يصعــب الحفــاظ على حاالت االســتخدام المصممة خصيًصا وتوســيع 
نطاقها ، ويمكن أن تعيق بالفعل االبتكار بسبب الوقت والمال المطلوبين 
للحصول على الموافقات الالزمة ونشــر الحلــول الفردية. كانت أودي 

مستعدة للنظر إلى األشياء بطريقة جديدة وتجربة نهج مختلف«.  
 )POC( في تجربة إثبات المفهوم Intel في شــراكة مع Audi دخلت

التي ركزت على تحســين عملية 
مراقبــة الجــودة للخامــات على 
مركباتهــا. تــم عقــد POC في 
مصنع Audi في نيكارســولم ، 
ألمانيــا ، أحد مصنعــي التجميع 
يحتــوي  للشــركة.  الرئيســيين 
 Neckarsulm( مصنــع 
plant( علــى 2500 روبــوت 
مســتقل في خط اإلنتاج الخاص 
بــه. كل روبــوت مزود بــأداة ، 
من مسدسات الغراء إلى مفكات 
البراغــي ، ويؤدي مهمة محددة 
مطلوبــة لتجميع ســيارة أودي. 
هــؤالء  مــن  تســعمائة  يحمــل 
الروبوتات مسدسات لحام للقيام 
بلحــام موضعي يربط قطًعا من المعدن مًعــا. يتم تنظيم خط اإلنتاج في 
سلســلة من الخاليــا والمركبات التي يتم تجميعها وتتحرك أســفل الخط 
مــن خلية إلى أخرى. يمكــن أن تحتوي كل خلية على ما يصل إلى 20 

روبوًتا. 
تقوم Audi بتجميع ما يصل إلى ألف ســيارة تقريًبا كل يوم في مصنع 
Neckarsulm ، وهناك 5000 لحام في كل ســيارة - وهو ما يعادل 
أكثــر من 5 ماليين عملية لحام في يوم واحد من اإلنتاج. لضمان جودة 
اللحامات، تجري Audi عمليات تفتيش يدوية لمراقبة الجودة باستخدام 
طريقة أخذ العينات القياســية في الصناعة. »تسحب أودي سيارة واحدة 
من الخط كل يوم وتنقلها إلى غرفة كبيرة، حيث يســتخدم 18 مهندًســا 
مع لوحات كليب مجســات الموجات فوق الصوتية الختبار نقاط اللحام 

وتسجيل جودة كل بقعة. 

نشــرت )MEMPHIS, Tenn. Sedgwick( ، وهي شركة تقدم 
خدمــات المخاطر والمزايــا وحلول األعمــال المتكاملة التــي تدعمها 
التكنولوجيا ، أحدث تقرير لها )خالل شــهر مايو الماضى( عن مؤشر 
اســتدعاء المنتجات في الواليات المتحدة اليوم. وفًقا للنتائج الواردة في 
التقرير ، تســتمر آثار جائحة COVID-19 في إبقاء عمليات التفتيش 
 )Sedgwick( واســتدعاء الحوادث أقل من المستويات القياسية. لكن

قــال مع ذلــك ، مع بدء العالم في االنفتاح مرة أخرى ومع وجود لوائح 
جديدة في المستقبل ، ينبغي توقع زيادة في عمليات االسترداد.   

  يكشــف التقريــر الجديــد عن أحــدث بيانات االســتدعاء واالتجاهات 
والتنبؤات على أمل إعداد الشــركات إلمكانية وجود بيئة تنظيمية أكثر 
عدوانيــة ومعقدة يتوقعهــا مديرو المخاطر لجميــع الصناعات في عام 

 .2021

تطبيق التكنولوجيا الرقمية على التصنيع  
 Applying Digital Technology to Manufacturing 

توقعات أمريكية بزيادة عمليات سحب المنتجات
 COVID بعد انتشار جائحة )Product Recalls( 
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المستهلك

وزارة التجارة البحرينية تعلن: القرارات 
المنظمة للبيع على اإلنترنت هدفها 

حماية المستهلك 

قالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في دولة البحرين 
إن القرارات المنظمة لعملية البيع ونشاط الطاهي عن طريق 
اإلنترنت )سجلي( هدفها حماية المستهلك واستفادة أصحاب 

هذه المشاريع من الحوافز والبرامج التمويلية. وبينت 
الوزارة أنه وباإلشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل 

االجتماعي وما ورد إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
من استفسارات من عدد من أصحاب السعادة النواب 

وأصحاب األعمال بخصوص القرارات المنظمة لعملية البيع 
عن طريق اإلنترنت من خالل محل افتراضي )سجلي( 

ونشاط الطاهي - الشيف و مزاولي المزادات عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، تود الوزارة توضيح ما يلي : 

1 - تم إطالق مبادرة السجالت االفتراضية )سجلي( في عام 
2016 للمواطن البحريني فقط، وقد القت إقبااًل ملحوًظا من 

قبل أصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة، حيث أصدرت 
الوزارة حتى اآلن قرابة 3000 سجل افتراضي وبرسوم 

تعادل 178 دينار بحريني عند اإلصدار األول و158 دينار 
بحريني عند التجديد السنوي، فقط دون أي رسوم إضافية 

أخرى . 
2 - الهدف األساسي من هذه المبادرات هو دعم الطاقات 
والكفاءات البحرينية لخلق بيئة اقتصادية محفزة ومنظمة 
لدخول السوق ودعم االبتكار وفق اطر وقواعد تنافسية 

وعادلة للجميع . 
3 - تفتح هذه المبادرات آفاقاً جديدة لممارسي هذه األنشطة 
لالستفادة من العديد من المميزات مثل الحصول على الدعم 
من خالل صندوق العمل »تمكين«  ومن الجهات الحكومية 
األخرى والحصول على التمويالت البنكية وإمكانية التأهيل 

للدخول في المناقصات الحكومية، كما تهيئهم كخطوة 
أولى للنمو والتحول إلى مؤسسة تجارية، كما تمكنهم من 
حفظ حقوقهم وتسجيل عالماتهم التجارية وتحفظ حقوق 

المستهلكين الذين يتعاملون معهم . 

حماية المستهلك في السعودية 
يرصد  معالجة 1.4 مليون بالغ تجاري 

تتصدرها التجارة اإللكترونية 

و تطلق رقمًا مجانيًا موحدًا لخدمة 
قطاعي األعمال وحماية المستهلك 

أفصحت وزارة التجارة الســعودية، عــن معالجة أكثر من 1.4 مليون 
بالغ تجاري خالل العام المنصرم، شــكلت منها التجارة اإللكترونية ما 
يقارب 266 ألف بالغ، تلتها أنظمة الدفع اإللكتروني بإزاء 190 ألف 
بالغ، وشروط الضمان بقرابة 55 ألف بالغ، وتتوزع أبرز المخالفات 
األخــرى علــى قطع الغيــار والصيانــة واختالفات تعاقديــة. وأصدرت 
جمعيــة حماية المســتهلك، أمــس، الدليل الشــامل لحقوق المســتهلك 
المحدث أخيرًا ليكون مرجعًا شاماًل لدى 13 جهة حكومية من وزارات 
وهيئات ومؤسســات لرفع مســتوى الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم 
التــي كفلتها لهم األنظمــة، وقد جمع قرابة 1000 حق عبر 13 فصاًل 
ليســهم ذلك في توعية وتعريف وتثقيف المســتهلك بحقوقه وواجباته، 
وبمــا يحفظ حقــوق كل األطراف.  وســلطت جمعية حماية المســتهلك 
الضوء على حقوق المســتهلك التي أقرتها له األنظمة من خالل الدليل 
الشــامل ألهم حقوق وواجبات المســتهلك لدى الجهــات الحكومية من 
وزارات وهيئات ومؤسســات، وذلك إدراكًا منها ألهمية رفع مســتوى 

الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم التي كفلتها لهم األنظمة. 
وبين مدير إدارة االتصال والعالقات العامة أن الدليل قد جمع قرابة ألف 
حق ليســهم في توعية وتعريف وتثقيف المســتهلك بحقوقه وواجباته، 
موضحــًا أن االهتمــام بتطويــر الدليل جــاء انطالقًا مــن دور الجمعية 
وتحقيقــًا ألهمية التوعية كأحد أدوارها واختصاصاتها الرئيســية التي 

تهدف من خاللها إلى رفع مستوى الوعي. 

أطلقت وزارة التجارة السعودية الرقم المجاني »1900« كرقم موحد 
لجميع الخدمات المقدمة لقطاع األعمال والمستهلك، حيث يمكن لعمالء 
الــوزارة إنجاز تعامالتهم كافة من خالله. وأكــدت وزارة التجارة، في 
بيــان أصدرته، حرصها واهتمامها بمتابعــة االتصاالت الواردة لمركز 
االتصال الموحد ومباشرتها والعمل على معالجتها بشكل فوري واتخاذ 
اإلجــراءات الالزمة حيالها في زمن قياســي بعد إلغــاء الوزارة هاتف 
قطاع األعمال  بهدف تقديم خدماتها كافة على الهاتف المجاني 1900. 
ويســتقبل مركز االتصال الموحد لوزارة التجارة االستفســارات ويقدم 
الخدمــات لقطــاع األعمال المتعلقــة بإصدار وحجز وتجديد الســجالت 
التجارية، ومعالجة متطلبات تأســيس الشــركات والــوكاالت التجارية 
واألســماء التجاريــة والمهن الحــرة. كمــا يتلقى بالغــات المخالفات 
التجارية، وبالغات مخالفات الغش والتستر التجاري وجميع ما يخص 
حماية المستهلك. وألزمت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات وكالء السيارات بوضع رقم مجاني الستقبال شكاوى 

العمالء دون دفع رسوم اتصال يتحملها المستهلك. 



33

المنظمة العالمية للمستهلك ترحب 
بدعم قادة مجموعة العشرين لحماية 
المستهلك في االقتصاد الرقمي 

رحبت المنظمــة العالمية للمســتهلك بإعالن قادة 
مجموعــة العشــرين واالعتــراف بأن »الثقة في 
التقنيــات الرقمية تتطلب حماية فعالة للمســتهلكين 
وحقــوق الملكيــة الفكريــة والشــفافية واألمن في 
اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت«. 
ويتضمن اإلعالن أيضــا بيانات عن الخصوصية 
وحمايــة البيانــات واألمــن، والوصــول وإدماج 

التجارة اإللكترونية.  
يأتــي إعــالن قــادة مجموعة العشــرين بعــد قمة 
مجموعــة العشــرين للمســتهلك التي عقــدت يوم 
15 مــارس، في اليوم العالمي لحقوق المســتهلك، 
حــول موضــوع »بنــاء عالــم رقمي جديــر بثقة 
المســتهلكين«. وفــي القمــة التــي شــاركت فــي 
اســتضافتها المنظمــة العالمية للمســتهلك ووزارة 
العدل وحماية المستهلك األلمانية واتحاد منظمات 
المســتهلكين األلمانيــة، قدمــت المنظمــة العالمية 
للمســتهلك مجموعة مــن التوصيات إلى مجموعة 
العشــرين نيابة عــن حركة المســتهلك دعتها إلى 
اتخــاذ إجــراءات في عــدد من المجــاالت الهامة 

بالنسبة لثقة المستهلك. 
كتبــت أماندا لونغ، المدير العــام للمنظمة العالمية 
للمســتهلك، يؤيد إعــالن قادة مجموعة العشــرين 
البيــان الذي أدلى بــه وزراء مجموعة العشــرين 
بشــأن االقتصــاد الرقمــي فــي أبريل والــذي أيد 
مواصلة العمل بشأن قضايا السياسة العامة الدولية 
في ظل الرئاســة األرجنتينيــة حول »كيفية حماية 
المستهلكين في االقتصاد الرقمي بمشاركة ودعوة 
المنظمــات الدولية مثل األونكتاد ومنظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادي والمنظمة العالمية 

للمستهلك«. 
وفيمــا يتعلق بالقضايا الرئيســية لحمايــة البيانات 
والخصوصيــة واألمــن حيــث تظهر الدراســات 
االســتقصائية مســتويات عاليــة مــن القلــق لدى 
العشــرين  مجموعــة  قــادة  فــإن  المســتهلكين، 
ملتزمــون »باحتــرام األطــر القانونيــة الســارية 

وحمايــة  للخصوصيــة 
و«المســاعدة  البيانات« 
علــى ضمــان بيئــة آمنة 
المعلومــات  لتكنولوجيــا 
واالتصاالت،تكــون فيها 
كل القطاعات قادرة على 
بفوائدهــا وتؤكد  التمتــع 
من جديــد أهمية معالجة 
بشــكل  األمــن  قضايــا 
اســتخدام  فــي  جماعــي 
المعلومــات  تكنولوجيــا 

واالتصاالت«. 
ونظــرا إلــى أن أقل من 
العالــم  ســكان  نصــف 
باإلنترنــت  متصلــون 
حاليا، فقد سرت المنظمة 
للمســتهلك  العالميــة 

أيضــا بإعالن مجموعة العشــرين تنــاول الحاجة 
إلى زيادة فــرص الوصول واإلدمــاج التي تلتزم 
»بسد الفجوات الرقمية على أبعاد متعددة، بما في 
ذلــك الدخل والعمــر والجغرافيا ونوع الجنس« و 
»الســعي لضمان أن جميــع المواطنين مرتبطون 

رقميا بحلول عام 2025«. 
وفيمــا يتعلــق بالتجــارة اإللكترونيــة، التزمــت 
أطــر  علــى  »الحفــاظ  العشــرين ب  مجموعــة 
عمــل بشــأن التجارة الرقمية وتحســينها، حســب 
االقتضاء،«باعتبارها مجاال رئيسيا للمستهلكين«. 
رأينا »حققت مجموعة العشــرين تقدما حقيقيا هذا 
العام في االعتراف بأهمية بناء اقتصاد رقمي جدير 
بثقة اللمســتهلكين. إن التحــدي الذي يواجهنا اآلن 
هو وضــع هذه االلتزامات موضــع التنفيذ - وهو 
تحــد يتطلب رغبة في العمل عبر األفكار التقليدية 
للحكومة وقطاع األعمال والمجتمع المدني إليجاد 
الحلول التي تحدث فرقا حقيقيا بالنسبة للمستهلكين 

في عالم رقمي عالمي سريع الحركة«.
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مقاالت علمية
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م/ أسامه المليجى 
رئيس شركة توتال اإلستشارية

خبير فى منظمة األيزو ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”

منذ أن تولي الســيد الرئيس عبد الفتاح السيســى الحكم فى سنة 2014 
تشــهد مصر تطــورا كبيرا فى كافــة المجاالت من بنيــة تحتية ومدن 
ذكية ومســتدامة والمتحف المصري الجديد والعشــرات من المشاريع 
السياحية والتحول إلى مركز إقليمى للطاقه واستصالح مليون ونصف 
مليــون فــدان ومشــاريع صناعية كبيــرة ودعم للصناعــات الصغيرة 
والمتوسطة والمئات من المشاريع التى اليتسع المكان هنا لحصرها. 

كانــت هنــاك كلمــات مشــتركة وتوجيه أساســي فى خطــاب الرئيس 
عنــد إفتتاح هذه المشــاريع العمالقة: )اإللتزام بالمواصفات القياســية 
والمعاييــر الدوليــة واإللتزام بالتوقيتــات الزمنية واإلدارة الرشــيدة 

والحوكمة(. 
  وفى ســياق متصل أعلنت مصر إستراتيجية مكافحة الفساد 2019-
2022 والتى أعلنت أن الشــفافية والنزاهة والمحاسبة ومكافحة الفساد 
هى من دعائم التنمية المســتدامة ومكون رئيســى لها وتتفق تماما مع 
رؤية مصر 2030 ومع الدستور المصري 2019 ومع أهداف األمم 

المتحدة للتنمية المستدامة 2030-2016. 
 ISO الدوليــة  القياســية  المواصفــة  صــدور 
37000:2021  - إرشادات لحوكمة المؤسسات 
فــى إطــار سلسســلة مــن المواصفــات القياســية 
والمعايير الدولية لإلستدامة تصدر فى الربع الثالث 
 ISO من ســنة 2021  المواصفة القياسية الدولية
37000:2021 إرشــادات لحوكمــة المؤسســات 
كأول معيار دولــى للحوكمة. ومفهوم »الحوكمة« 
ليس جديداً حيث إنها قديمة قدم الحضارة اإلنسانية. 
حيث فسر المعهد الدولي للتنمية المستدامة مصطلح 
الحوكمــة في إطار التنمية المســتدامة  بأن تســهم 
معاييــر ومبــادىء مقاييــس الحوكمــة فــي تعزيز 
الركائــز الثالثــة لتحقيــق التنمية المســتدامة وهي 
التنميــة االقتصادية و التنميــة المجتمعية والحماية 

البيئية.   
   تعنــى الحوكمه ببســاطة : عمليــة إتخاذ القرار 
والعملية التي يتم من خاللها مراقبة تنفيذ القرارات 

)أو عدم تنفيذها(.  
وتساعد حوكمة المنشآت على: 

• إظهــار هوية المنشــأة أو رســالتها أو هدفها فيما 
يتعلق بأصحاب المصلحة والمجتمع.   

• زيادة الفعالية التنظيمية واالستدامة والمساءلة واإلنصاف والصمود. 
• تحقيق غرض المنشأة.   

• إدارة المخاطر بشكل أفضل. 
 وفي السنوات األخيرة شهدنا العديد من الحاالت التي تم اإلعالن عنها 
جيًدا لألنشــطة غير األخالقية  أو االحتيالية أو اإلجرامية في المنشآت 
العامة والخاصة الرئيســية في جميع أنحاء العالم. وهناك تدفق مستمر 
للحوادث الكبرى أو السلبية وإساءة إستخدام السلطة و هذا يوضح مدى 

أهمية الحوكمة للمنشآت.  
  )ترتبط الحوكمه الرشيده باتخاذ قرارات مستنيرة ومسؤولة ومدروسة 

في الوقت المناسب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة(   
وقد وضعت المواصفة القياســية ISO 37000:2021 إحدى عشرة 
مبدًءا للحوكمة المؤسســية بغرض ضمان إســتدامة القيمة المؤسســية 
حيث يجب أن يكون تركيز جميع المنشآت على تحقيق هدفها من خالل 

خلق قيمة مناسبة بمرور الوقت. 

)أيزو 37000 الحوكمة المؤسسية( 

مصر القوية تتقدم 
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نصائح عملية لتحسين جودة وسالمة الغذاء 
من المعروف أن عدم وجود نظام جيد لمراقبة 
جــودة وســالمة األغذيــة، يجعل مــن الصعب 
ضمــان توفير مصادر أغذية مأمونة ، لضمان 
وضع برنامج سالمة أغذية فعال ومناسب فإنه 

يجب اتخاذ اإلجراءات التالية في االعتبار:
1.    مراجعة قوانين األغذية الحالية وتعديلها 
بمــا يضمــن مواكبة هذه القوانيــن لالتجاهات 
الحديثــة لتــداول وتحضير وتصنيــع وتخزين 

األغذية.
2.    تنشــيط وزيادة فاعليــة برامج ومراقبة 
جودة وصحــة األغذية. تتركز مراقبة األغذية 
فــي كثيــر مــن الــدول، بدرجــة كبيــرة على 
النواحــي الصحيــة والنظافة العامــة، دون أن 
يؤخــذ في االعتبــار كثير من مصــادر التلوث 
األخــرى لألغذيــة، باإلضافة إلــى وجود كثير 
من القصور في اإلمكانيات وعدد العاملين في 

مراقبة جودة وصحة األغذية.
يجب أن تركز طرق الرقابة على تخزين وحفظ 
األغذية، طرق الطهي، مــواد التنظيف، طرق 
التعقيم والتطهير، تصميم أماكن إعداد األغذية 
) المطابــخ(. ويمكن أن يتم ذلك بفاعلية كبيرة 

.HACCP بإتباع نظام
3.    تحســين برامــج التحليل كميــًا ووصفيًا 
من خالل تدريــب العاملين، وأجراء اختبارات 

كيماوية، تشــمل مجاالت أخرى لضمان صحة 
األغذية، مثل تقدير متبقيات المبيدات، السموم 
الفطرية، والمعادن الثقيلة، اإلضافات الغذائية 

والهرمونات الصناعية في األغذية.
تهتــم  لألغذيــة  مواصفــات  4.    إعــداد 
بالظــروف المحليــة، مــع وضــع مواصفــات 
خاصة بمستويات السموم الفطرية، اإلضافات 
الغذائيــة، متبقيات المبيــدات والمعادن الثقيلة 

فــي األغذيــة، على وجــه الســرعة لمواجهة 
 المتغيــرات التي طرأت على الظروف البيئية. 
كمــا يجب وضع مواصفات لألجهزة والمعدات 
المســتخدمة فــي تحضيــر وتصنيــع األغذية، 
تضمن تجنب أي عيوب قد تحدث في التصنيع 

تؤدي إلى عدم سالمة الغذاء.
العامليــن  مــن  لــكل  الجيــد  5.    التدريــب 
فــي مجــال مراقبة جــودة وســالمة األغذية، 
و  الكيمــاوي  بالتحليــل  القائميــن  وكذلــك 
الميكروبيولوجي،ومــن الضروري أن يتضمن 
التدريب إكساب المتدرب مهارات وخبرات في 
مجــال تخصصهم تســاعدهم فــي أداء عملهم 

بكفاءة أفضل.
6.    مراجعــة الهيئــات العاملــة فــي مجــال 
مراقبــة جــودة وســالمة الغذاء، لكي تشــمل 
مجاالت أوســع لمراقبة األغذية وزيادة كفاءة 
األنشطة والخدمات التي تقوم بها هذه الهيئات.
الحكوميــة) وزارة  الجهــات  7.    مشــاركة 
الزراعــة، التموين، الصناعــة، الصحة.....( 
والقطــاع الخاص والجمعيات غيــر الحكومية 
فــي مجاالت مختلفة مرتبطــة باإلنتاج وتداول 

وتسويق األغذية.
وتعليميــة  تثقيفيــة  برامــج  إدخــال       .8
وإعالميــة للمواطنيــن والعامليــن فــي مجال 
األغذيــة، لزيــادة الوعــي الصحي فــي مجال 
جودة وسالمة الغذاء، مما يساعد 
علــى الحد بدرجة كبيرة 
األمراض  انتشــار  مــن 

عن طريق الغذاء.
هــذا  ألهميــة  ونظــرًا 
الموضــوع فقــد صــدر 
مؤخــرًا قــرار مجلــس 
المصــري  الــوزراء 
بالموافقــة علي إنشــاء 

هيئة سالمة الغذاء.
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مبادىء الحوكمة: 
1-وضوح الغرض 

2-توليد القيمة 
3-االستراتيجية 

4-مراقبة اإلدارة 
5-المساءلة 

6-إشراك أصحاب المصلحة 
7-القيادة 

8-البيانات والقرارات 
9-حوكمة المخاطر 

10-ممارسة المسئولية المجتمعية 
11-ضمان بقاء المؤسسة ونجاحها المستمر 

إضافة إلى إرشادات لمعالجة معضلة عمل توازن فى العالقة بين اإلدارة 
التنفيذيــة ومجالــس اإلدارة والحوكمة من خالل إعطــاء توجيهات وافية 
لمهــام وإختصاصات مجالس الحوكمة ولجــان إدارة المخاطر واإلمتثال 

ولجنة الممارسات األخالقية واإلجراءات اإلنضباطية. 
ولكــن يجب اإلشــارة أيضــا إلى أنمــاط أخــري للحوكمة مثــل حوكمة 
المشــروعات وحوكمــة أمــن المعلومات واألمن الســيبرانى مــع زيادة 
إعتمادنــا علــى تكنولوجيــا المعلومات ومع التحــول الرقمى وفى عصر 

الثورة الصناعية الرابعة.     
 

»إن إستدامة جهود التنمية والتطوير التى تشهدها )مصر القوية( تتطلب 
منا اإلسراع فى تبنى المعايير الدولية لإلدارة الرشيدة والحوكمة ووضع 
خطــط وبرامج زمنية محددة إلنتقال ســلس وســريع إلــى إدارة جديدة 
تتسم بالقوة والمعرفة والمتانة والصمود خاصة فى ظل مايواجهه العالم 
مــن تحديــات كبري فى كل المجــاالت االقتصاديــة والمجتمعية والبيئية 

والصحية« 

توليد القيمه 
”Create“

تسليم القيمه 
Deliver

تعريف القيمه 
 ”.Define ”

إستدامة القيمه” 
 ”.Sustain“
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مقاالت علمية

المواصفات الدولية لنظم إدارة عالقات العمل التعاونيــــــــــــــــــــــــــــــــــة .. عائق أم معاون للشركات الصغيرة والمتوسطة
م. سامية العزازي

خبير المواصفات والجودة
خبير وطني المسئولية المجتمعية

يعمل التعاون في مجال األعمال على إنشاء عالقات إيجابية واتصاالت 
هادفة، داخلًيا وخارجًيا، لتحقيق األهداف أو حل المشــكالت من خالل 
مشــاركة مجموعات المهــارات المتنوعــة، ونقاط القــوة ، ووجهات 
النظر. البيئة التنافسية لألعمال التجارية الدولية تتغير بسرعة، ولتكون 
المنشــأة قادرة على المنافســة في األســواق المحليــة والعالمية، يجب 
عليهــا تلبية أو تجاوز المعاييــر الجديدة للجودة والمســتويات الجديدة 
من التكنولوجيا، لذا  أصبحت العالقات التعاونية بين المنشــآت طريقة 
شــائعة لتلبية متطلبات المنافســة المتزايدة، ويعنــي التعاون الناجح أن 

يحقق كل منهما مًعا أكثر مما يمكن أن يحققه أي منهما بمفرده.
ولكــن األمر ال يقتصر على الالعبين الكبار فقط - فالمنشــآت متناهية 
الصغــر والصغيرة والمتوســطة تقــع في دائرة التأثيــر و التأثرأيًضا. 
ولهــذا الغــرض أصــدرت المنظمة الدوليــة للتقييس )ISO( سلســلة 
مــن المواصفــات الدوليــة لنظــم إدارة عالقــات العمــل التعاونيــة 
 Collaborative Business Relations Management
Systems  هي سلسلة ISO 44000 وتشمل عددا من المواصفات 
هي ISO / TR 44000 ، و ISO 44001 :أنظمة إدارة عالقات 
العمــل التعاونيــة - المتطلبــات واإلطــار، و ISO 44002 : أنظمة 
 ،ISO 44001 إدارة عالقات العمل التعاونية - إرشادات بشأن تنفيذ
 ISO باالضافــة الــي أحدث اصدار في هذه السلســلة وهي المواصفة
44003 :إدارة عالقــات األعمال التعاونية - إرشــادات للمؤسســات 
متناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة حول تنفيذ المبادئ األساســية. 
هذه السلسلة قابلة للتطبيق علي كل المنشآت أيا كان نوعها أو نشاطها 
أو مكان عملها مع اختالف قابلية تطبيق عدد منها حسب حجم المنشأة، 
وقد تم مؤخرا نشــر دليل جديد يختص فقط بالمنشــآت متناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة.
ونعــرض أدناه موجزا لكل من هــذه المواصفات الدولية، علي النحو 

التالي:
العمــل  إدارة عالقــات  • ISO / TR 44000: 2019: مبــادئ 

التعاونية الناجحة
تتناول هذه الوثيقة المبادئ التي تدعم تنفيذ وتشــغيل المنشآت الملتزمة 
بالتعاون والعمل مًعا عبــر الحدود التنظيمية من أجل المنفعة المتبادلة 
والقيمة المضافة. وتشــمل  إثنى عشــر مبدأ إلدارة العالقات التعاونية. 
تعتمــد ISO 44001 ومعاييــر اإلدارة التعاونيــة ISO ذات الصلة 
على فهم هذه المبادئ واالعتراف بها. تنص هذه الوثيقة على تفاصيل 
كل مبــدأ مثل البيان أي وصف للمبدأ، واألســاس المنطقي أى شــرح 
سبب أهمية المبدأ بالنسبة للمنشأة )المنشآت(، والفوائد الرئيسية له من 
خالل أمثلة على الفوائد الناتجة عن تطبيق المبدأ بشــكل مناســب. مع 
مراعاة أن إنشاء عالقات تعاون فعالة هو عملية تكرارية حيث تتطور 
هــذه المبادئ خالل دورة حياة هذه العالقــة التعاونية وفقا لالحتياجات 

و المستجدات.
• المواصفة الدولية ISO 44001: 2017: أنظمة 

إدارة عالقات العمل التعاونية - المتطلبات واإلطار.
تنص هذه المواصفة علي متطلبات نظام إدارة عالقات 
العمــل التعاونية بما فــي ذلك  تحديد وتطبيق  وتطوير 
هذا النظام  بصورة فعالة سواء داخل المنشآت أو فيما 
بينهــا. وتطبق المواصفة على كافة المنشــآت الخاصة 
والعامــة أيا كان حجمهــا، بدءا من الشــركات الكبيرة 
متعددة الجنسيات والمنظمات الحكومية إلى المنظمات 

غير الربحية والمنشآت الصغيرة و متناهية الصغر.
 ISO 44001: ويمكــن أن يتــم تطبيــق المواصفــة
2017 على عدة مســتويات مختلفة، منها على سبيل 

المثال ما يلي:
- تطبيق واحد )بما في ذلك وحدة تشغيل، قسم التشغيل، 
مشروع أو برنامج واحد، عمليات الدمج واالستحواذ(؛     
- العالقــة الفرديــة )بمــا فــي ذلــك العالقــة الفردية، 
والتحالف، والشراكة، والعمالء التجاريين، والمشروع 

المشترك(؛
- عالقة متعددة محددة )بما في ذلك تحالفات الشــركاء 

المتعددة، واالتحادات، والمشــاريع المشــتركة، والشبكات، وترتيبات 
المنشأة وسالسل التوريد من طرف إلى طرف(؛

- تطبيق كامل على مستوى المنشأة لجميع أنواع العالقات المحددة.
• المواصفــة الدوليــة  ISO 44002: 2019: نظــم إدارة عالقات 
.ISO 44001  العمل التعاونية - إرشادات حول تطبيق المواصفة

هذه المواصفة قابلة للتطبيق على أي منشأة، وتقدم إرشادات حول تنفيذ 
المواصفة الدولية ISO 44001 لضمان تحقيق عالقات عمل تعاونية 
ناجحة، باإلضافة إلى مساعدة المنشآت على استخدام مواصفات إطار 

العمل وتنفيذها بشكل فعال.
وتوضــح هــذه المواصفة ما هو مقصود مــن كل متطلب من متطلبات 
ISO 44001 ، ومــدي أهميــة كل منهــا، مــع التوصية باألســاليب 
الواجــب اتباعهــا من أجــل التنفيذ العملي لهــا. ويتم تقييــم كيفية تلبية 

المتطلبات بشكل فردي وكذا تطبيقها في سياق كل منشأة.
• المواصفــة الدوليــة ISO 44003: 2021: إدارة عالقات العمل 
التعاونية - إرشادات للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 

حول تنفيذ المبادئ األساسية.
هذه المواصفة قابلة للتطبيق على جميع أنواع المنشآت متناهية الصغر 
والصغيــرة والمتوســطة )MSMEs(، بصــرف النظر عــن القطاع  
والنشــاط و المكان وبيئة التشــغيل و الثقافــة ورأس المال االجتماعي 

واألهداف. 



37

المواصفات الدولية لنظم إدارة عالقات العمل التعاونيــــــــــــــــــــــــــــــــــة .. عائق أم معاون للشركات الصغيرة والمتوسطة

وتجدر االشــارة الــي أن تعريف المشــروع المتناهي الصغــر والصغير 
يختلف بشــكل كبير. وهذه المواصفة مخصصة الســتخدام أي منشــأة يتم 

تعريفها أو تحديدها كمنشأة متناهية الصغر أوصغيرة أومتوسطة.
وهــذه المواصفة هي األحدث في سلســلة المواصفات ISO 44000 ، و 
تهدف إلى مساعدة هذه الفئة من المنشآت على تحقيق أكبر قدر من الفوائد 
من الشــبكات والشــراكات الجديدة خاصــة مع الشــركات الكبري. وهذا 
التعاون يشمل تقاسم المخاطر والموارد، واالستفادة من المعرفة والخبرة، 

والوصول إلى أسواق جديدة والمشاركة في أنشطة البحوث و التطوير.
وتقــدم هــذه المواصفة إرشــادات حول المبــادئ اإلثني عشــر للعالقات 
 ISO / التجاريــة التعاونية على النحو المنصوص عليه في التقرير الفني
TR 44000 : مبــادئ إدارة عالقات العمل التعاونية الناجحة، وتشــمل 
عــددا مــن البنود بما في ذلك أهداف العمل والقيــادة والحوكمة والعمليات 

وإدارة المخاطر والقياس واستراتيجيات الخروج. 
 ISO و جدير بالذكر أنه لضمان قابلية وكفاءة تطبيق سلســلة المواصفات
44000 – وكما ســبق عمله في حالة كافــة مواصفات نظم االدارة التي 
ســبق صدورها وتطبيقها بنجاح في أنحاء العالم - أصدرت منظمة األيزو 
 ISO 17021 العــام الماضــي مواصفة جديدة في سلســلة المواصفــات

الخاصة بأنشطة منح الشهادات لنظم االدارة ، وهي:
•  المواصفــة الدوليــة  ISO / IEC TS 17021-12: تقييــم المطابقة 
- متطلبــات جهات مراجعة ومنح الشــهادات لنظــم اإلدارة - الجزء 12: 

متطلبات الكفاءة لمراجعة ومنح الشــهادات ألنظمــة إدارة عالقات العمل 
التعاونية.

وتنــص هذه المواصفة علي متطلبات الكفاءة الالزمة لألفراد المشــاركين 
فــي عمليات المراجعة والتدقيق وإصدار الشــهادات لنظــم إدارة عالقات 
العمل التعاونية )CBRMS(، وهي تكمل وتضيف الي المتطلبات الحالية 

.ISO / IEC 17021-1 للمواصفة
إن  المنشــآت الصغيرة والمتوســطة تعد عامال أساســيا في دفع االقتصاد 
القومي، من خالل عروض المنتجات والخدمات المبتكرة، كما تلعب دوًرا 
حيوًيــا في العديد من سالســل التوريد،  ورغــم أن الكثير منها ليس لديهم 
القــدرة علــى إقامة عالقات عمــل تعاونية،  فإن الذيــن ينجحون في ذلك 
يحققــون فوائــد عديدة من خالل اعتماد نهج اســتباقي للتعــاون. وال يلزم 
أن يكــون إتباع نهج تعاونــي مكلًفا أو ثقيل الموارد ألن إقامة الشــراكات 
قــد يخفف من هذه الضغوط ويســاعد على تحقيق العديــد من الفوائد مثل 
تعزيــز االبتكار بين األطراف، وبناء عالقات مســتدامة ومفيدة للطرفين، 
وزيادة القدرة التنافسية ، وفتح أسواق أوسع، وخفض التكاليف و األسعار، 

وتحسين العمليات والكفاءة الي غير ذلك من المزايا التشغيلية.
مما تقدم يتضح أن المواصفات الدولية لإلدارة بأنواعها و- ومنها سلســلة 
المواصفــات ISO 44000 - ال تمثــل فــي نهاية األمر عبئــا وال عائقا 
للمنشــآت الصغيرة و المتوســطة بل تعد أداة مســاعدة لتحقيق المزيد من 

المكاسب التنافسية في عالم األعمال.
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 مــع بوادر نضــوب مصادر الطاقة الحالية ) بتــرول / فحم /...( 
والخشــية من نفــاذ المخزون وازدياد الفاقد من الطاقة المســتهلكة 
ومــا يصاحب ذلك من تلــوث البيئة واألخطار المصاحبة والناتجة 
عن سوء االستهالك، إتجهت أنظار العلماء فى كثير من الدراسات 
والمؤتمرات واإلحصائيات إلى تغيير ثقافة المجتمع في اســتهالك 
الطاقة الحالية وغرس ثقافة »وفر ورقة توفر شــجرة« وتحســين 
كفاءة التطبيقات الصناعية الحالية ثم البحث عن البديل من مصادر 
أخرى للطاقة )طاقة شمســية / نووية / مســاقط المياه/ طاقة الريح 
/ الغــاز الطبيعى(. وأصبح تنوع مصــادر الطاقة حتميا واليمكن 
االســتغناء عنه وإضافــة مصادر الطاقــة غير التقليديــة كالطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المستخرجة من المخلفات المنزلية 

والطاقة النووية. 

فالطاقة الشمســية هى عبارة عن إعادة تركيز أشعة الشمس لتلتقى 
فى نقطة معينة يتم من خاللها تسخين الماء أو الزيت لدرجة حرارة 
عاليــة تصــل لنفس درجة الحرارة التى تصــل إليها فى المحطات 
التقليديــة حيــث يتم اســتخدام هذا البخــار فى تحريــك التربينات 
البخاريــة التــى يدورها تشــغيل مولدات الكهربــاء بنفس الطريقة 
التقليدية وتعتبر هــذة التقنية من أقدم تقنيات الطاقة المتجددة حيث 

توجد هناك محطات تعمل منذ أكثر من 25 عاما بشكل تجارى فى 
صحراء قاحلة فى كالفورنيا باإلضافة للمشــاريع التى تم تدشــينها 
خالل األعوام الماضية فى كل من أسبانيا و جنوب غرب الواليات 

المتحدة االمريكية. 
ومــن التقنيات أيضا الطاقة الشمســية الضوئيــة والتى تعمل على 
ضوء الشــمس وليس على أشعة الشــمس المباشرة وهى من أكثر 
التقنيــات كلفــة إال أنهــا تتميز بأنها أقــل كلفة من حيــث الصيانة 
والتشــغيل وتعتبر األنســب فى تقليل االســتهالك إذا تم اإلســتفادة 
منها فى تشــغيل طاقة المبانى الحكومية والمســاكن ذات األسطح 
المكشــوفة حيث أنها يمكن أن توفر جزءا من االســتهالك اليومى 

إضافة إلى الجزء اآلخر من الشبكة الرئيسية.  
وتتميز  طاقة الرياح أنها قادرة على إنتاج كيلووات ســاعة بســعر 
قريــب مــن تكلفــة الكيلووات ســاعة مــن المحطات 
التقليديــة وقد كانت لمصر مشــروعات واعدة للطاقة 
المتجــددة فى مشــروع حقل طاقة الريــاح فى منطقة 
الزعفرانة الســتخدام طاقة الرياح التى تهب ويتكرر 
حدوثهــا ويتم من خاللها تشــغيل تربينــات وتخزين 
الطاقة التى تولد الســتخدامها فى غيــر أوقات ذروة  
الرياح باالضافة إلى مشــروع الطاقــة الحرارية فى 
منطقة الكريمات حيث تم إنشــاء محطة هجين تتكون 

من محطة غازية وأخرى شمسية. 
ومع انحســار اإلقبــال على إنشــاء محطــات نووية 
بتصميمهــا  والمختصيــن  الفنييــن  عــدد  وتراجــع 
وتشــغيلها وتحديثها فــإن تكنولوجيا الطاقــة النووية 
ســتتقادم والحــل الجوهــرى هو الدخــول فى عصر 
الطاقــة النظيفة والمتجددة بدءا بطاقة الرياح والطاقة 
الشمســية وأن النظرة المســتقبلية تحتــم أن نتجه إلى 
مصادر الطاقة غير الناضبة والتى اتفق على تسميتها 
المتجددة من طاقة الريح وطاقة الشــمس سواء كانت 
حراريــة أو فوتوفولطيــة حيث ســتثبت األيام أن من 
ســيبدأ مبكرا ســيحصل على مزايــا ال يحصل عليها 
المتأخرون وذلك بمقياس التقدم التكنولوجى والســبق 

الفنى وإمكانية التوسع الرأسى واالفقى. 
وأخيرا فلنسعى لناأذ بزمام المبادأة وأن نكون فى مقدمة الصفوف 
حتــى النعــض أصابــع الندم بعــد فــوات االوان واتســاع الفجوة 
التكنولوجيــة أكثر وأكثر بيننا وبين الدول المتقدمة حتى ال ينطبق 
علينــا المثــل األلمانى »إذا مــا هرول الجميع فــإن الكالب تعض 

المتاخرين دون غيرهم«.

م. عبد العظيم حرب 

مقاالت علمية

الطاقة الجديدة والمتجددة ..مستقبل الطاقة فى العالم 

استشاري نظم الجودة واإلدارة 
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المختبــر هــو المــكان الذي تجري فيــه كثير من العــروض العملية 
والتجــارب، وتوجــد به مــواد كيماوية صلبة وســائلة، وقد توجد به 
غازات وأبخرة ويمكن أن يكون العمل في المختبر آمنا غاية األمان 

لو كان جيد التصميم وتتوفر فيه اشتراطات األمن والسالمة. 
ينشأ الخطر في المعامل من: 

• اإلهمــال في الصيانــة لتوصيالت الغــاز، أو المواقد، أو األجهزة 
والزجاجات. 

• اإلهمال في االستخدام مثل اإلهمال في التأكد من نوعية وصالحية 
المواد، أو مقاديرها، أو التراخي في ارتداء المالبس المناسبة. 
اشتراطات لتحقيق األمن والسالمة في المختبرات الكيميائية: 

1. تثقيف العاملين على اســتخدام جميع معدات الطوارئ والســالمة 
قبل ممارسة النشاط داخل المختبر. 

2. تحديد إجراءات السالمة التي ينبغي اتباعها في حال وقوع حادث 
/ الطوارئ. 

3. معرفــة أماكــن وكيفية قفل صمامات الغــاز والمياه والكهرباء 
في المختبر. 

4. معرفة أماكن وكيفية استخدام جميع المعدات في حاالت الطوارئ 
والســالمة )دش، غسل العين، مجموعة اإلسعافات األولية، وبطانية 

الحريق، طفايات الحريق وتسرب الزئبق، الخ(. 
5. الحفاظ على قائمة أرقام هواتف الطوارئ بالقرب من الهاتف. 

6. إجراء التدريبات المناسبة على خطة االخالء على أساس منتظم. 
7. االحتياطات الواجب إتباعها للسالمة من المواد الكيميائية المتداولة. 

صيانة المواد الكيميائية: 
• تنفيذ عمليات التفتيش العادية لجرد المواد الكيميائية. 

• تحديث المخزون للمواد الكيميائية سنويا على األقل، أو على النحو 
المطلوب من قبل اإلدارة. 

• يتم الحفاظ على جميع المواد الكيميائية في عبواتها األصلية. 
• عــدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة الكميات المســموح 

بها. 
•  االحتفــاظ بســجل لحصر المــواد الكيميائيــة الخطــرة المتداولة 
متضمناً جميع البيانات الخاصة بكل مادة وبســجل لرصد بيئة العمل 

وتعرض العمال لخطر الكيماويات. 
• عدم تخزين المواد الكيميائية على مقاعد المختبر، وعلى األرض. 
• تعريــف طــرق التخزيــن والمناولة، ومتطلبــات التخلص من كل 

المواد الكيميائية المستخدمة. 
• توفير االحتياطات الالزمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين 

وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها. 
• وضــع بطاقــات تعريف لجميع المــواد الكيميائيــة المتداولة في 
المختبر موضحاً بها اإلســم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي 
لها ودرجـــة خطورتهـا واحتياطات السالمة وإجراءات الطوارئ 
المتعلقة بها، وعلى المنشــأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى 

 MSDS   )Material .هــذه المواد مــن موردها عند التوريــد
 )Safety Data Sheet

• تدريــب العمــال على طرق التعامل مع المــواد الكيميائية الخطرة 
والمواد المســببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق 

األمان والوقاية من هذه المخاطر. 
التعامل مع المواد الكيميائية: 

• التحقــق مــن الملصــق للتأكد من أنــه هو المــادة الصحيحة قبل 
استخدامه. 

• ارتداء القفازات المناسبة والمقاومة قبل التعامل مع المواد الكيميائية. 
• ال تلمس أي مادة كيميائية مباشرة بيديك والبد من استخدام الملعقة 

الخاصة بذلك. 
• استخدام حمام الماء الساخن لتسخين السوائل القابلة لالشتعال. 

• عنــد تخفيف االحماض البد من إضافة الحمض المركز إلى المياه 
المقطرة ببطء وليس العكس. 

• التضع الحاوية مباشرة تحت أنفك وال تستنشق األبخرة. 
القواعد العامة لتخزين المواد الكيميائية: 

أ( معايير منطقة التخزين 
• ال بد من تخزين المواد الكيميائية داخل دواليب أو على رف قوي. 

• تأمين الرفوف على الجدار أو األرضية. 
• التأكد من أن جميع أبواب مناطق التخزين لديها أقفال. 

• الحفــاظ علــى دواليب تخزيــن المواد الكيميائية فــى اماكن متاحة 
لجميع العاملين. 

• تهوية مناطق التخزين بطريقه كافية. 
• تخزين وتنظيم المواد الكيميائية أبجديا ضمن مجموعات متوافقة. 

ب( فصل الكيماويات 
• تخزين األحماض في خزانة مخصصة لها. 

• تخزين المواد الكيميائية شديدة السمية في خزانة مخصصة لها، مع 
وضع العالمة المناسبة لها. 

• تخزين المواد الكيميائية المتطايرة في خزانة جيدة التهوية. 
• تخزين الســوائل القابلة لالشــتعال فى مخازن خاصة بها ومناسبة 
مــن ناحية التبريد والتهوي،  مع ضرورة وجود كمية من الرمل في 

المستودعات واألماكن الخاصة بها. 
ج( تخزين النفايات الكيميائية 

• تخزيــن جميع النفايــات في حاويات في حالة جيدة ومتوافقة مع 
محتوياتها. 

• تسمية كل حاوية بها نفايات خطرة بوضوح. 
• تخزيــن النفايات في منطقة محددة بعيدا عــن عمليات المختبرات 

العادية وعدم الوصول لها لغير المصرح بهم. 
• ال تمــأل حاويات النفايــات تماما؛ وتترك عــدة بوصات خالية في 

الجزء العلوي من كل حاوية. 
• تمييز جميع حاويات النفايات بوضع عالمات إرشادية عليها. 

لواء دكتور مهندس/عزالدين الحمزاوى 
اشتراطات السالمة في المختبرات

عضــو اللجنة االستشــارية بالمعهد القومي للجــودة ـ  عضو مجلس إدارة الجمعية 
المصرية للجودة ـ   عضو مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة 
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مقاالت علمية

قياس جودة الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 إن نظــام اإلعتمــاد للجــودة من أهم النظــم العالمية التــي تهدف إلي 
تحســين جودة الخدمات الصحية مما يعود بالنفع علي صحة المواطن 
والمجتمــع باإلضافة إلي بنــاء الثقة بين الجهــاز الصحي والمواطنين 
ومراعاة حقوق المرضي وضمان رضائهم عن الخدمة الصحية ، كما 
أن اإللتزام بمعايير اآلمان وســالمة المرضــي تعتبر من أهم المعايير 

التي يركز عليها برنامج إعتماد جودة الخدمات الصحية. 
إن البرنامج المصري إلعتماد جودة الخدمات الصحية يتميز بإشتماله 
علــي ثالثــة مراحل ،  وهــي المســتوي التأهيلي للجودة والمســتوي 
األساســي للجودة ثم اإلعتماد الكلي ، وهو ما يشــجع كافة المؤسسات 
الصحيــة بمصر علــي اإلنضمــام للبرنامج والتطــور التدريجي حتي 

الوصول إلي مستوي اإلعتماد الكلي لجودة الخدمات الصحية. 
تعريف جودة الخدمة الصحية: 

عرفتهــا الهيئــة األمريكيــة المشــتركة العتمــاد المنظمــات الصحية 
 The Joint Commissionوالمعروفة باســمها المختصر جاكــو
بأنهــا« درجــة   )on Accredit ion of Hospitals )JCAH
االلتزام بالمعايير المعاصرة المعترف بها على وجه العموم للممارسة 
الجيدة والنتائج المتوقعة لخدمة محددة أو إجراء تشــخيص أو مشــكلة 

طبية«. 
وكذلــك عرفهــا )Pasternak and Berry 1993,p.88( بأنها 
»كل ما يتعلق بشئون المستهلك وااللتزام بجودة المنتج الصحي المقدم 
لهم عن طريق البحث المستمر واختيار أفضل الطرق إلشباع حاجاتهم 

ورغباتهم«. 
والجــودة في القطــاع الصحي هي:  تقديم أفضل الخدمات وفق أحدث 

التطورات العلمية والمهنية. 
- الخدمــات الطبيــة الجيدة هــي تلك التي تتبع المعايير واألســس التي 
يتبعها ويدًرسها القادة المؤسسون لمهنة الطب في المجتمع )لي وجونز 

 .(1933
- جــودة الخدمات الصحية تعني مــدى تحقق النتائج الصحية المرجوة 

ومدى توافقها مع المبادئ المهنية. 
-  الرعايــة التي تمتاز بدرجة عالية من رضاء المســتفيدين ، والتميز 
المهني ، وكفاءة استخدام الموارد ، وتحقق النتائج المرجوة ، وتحد من 

تعرض المريض للخطر. 
- تعرف الهيئة األمريكية المشتركة العتماد منظمات الرعاية الصحية 
الجودة بأنها »درجة االلتزام بالمعايير الحالية والمتفق عليها للمساعدة 
فــي تحديد مســتوى جيد من الممارســة ومعرفة النتائــج المتوقعة من 

الخدمة أو اإلجراء العالجي أو التشخيصي«.  
 أي أن الجــودة هي درجة تحقيق النتائج المرغوبة وتقليل النتائج غير 

المرغوبة في ظل الحالة المعرفية في فترة زمنية معينة.     

عناصر جودة الخدمات الصحية: 
 )Effectiveness( 1.  فعالية الرعاية
: درجــة تحقيــق اإلجــراءات الصحية 
المســتخدمة للنتائــج المرجوة منها . أي 
أن تؤدي الرعاية إلى تحســن متوســط 
العمــر مــع توافر القــدرة علــى األداء 
الوظيفي والشــعور بالرفاهية والسعادة 

بشكل مستمر. 
 )Appropriateness( المالءمــة

: اختيار اإلجراءات الصحية المالئمة لحالة المريض.  
2. القبول )Acceptance( : تقبل المريض )والمجتمع( الستخدام 

إجراء صحي معين.  
3. إمكانيــة الحصول على الخدمة الصحية)Access(  : مثال ذلك 
قوائم االنتظار للحصول على مواعيد ســواء في العيادات الخارجية أو 

للتنويم أو إلجراء عمليات جراحية. 
4. العدالــة )Equity( : مدى توفر الرعاية الصحية لمن يحتاجونها 
فعال وعدم وجود تفاوت في إمكانية الحصول عليها بين فئات المجتمع 

ألسباب غير صحية.  
5. الكفــاءة )Efficiency( : االســتخدام األمثل للموارد والتكاليف 

أخذا باالعتبار االحتياجات األخرى والمرضى اآلخرين. 
قياس جودة الخدمة الصحية : 

تشــير الدراســات الســابقة إلى أن هناك أســلوبين لقياس جودة الخدمة 
ينســب أولهما إلى )Berry,et.-al.,1985( وهو الذي يســتند على 
توقعــات العمــالء لمســتوى الخدمة وإدراكهــم لمســتوى أداء الخدمة 
المقدمــة بالفعل، ومن ثم تحديد الفجوة )أو التطابق( بين هذه التوقعات 
واالدراكات وذلــك باســتخدام األبعــاد العشــر الممثلــة لمظاهر جودة 

الخدمة وهى : 
• الفوريــة Access أو ســهولة الوصــول إلــى الخدمة فــى الموقع 

المناسب والوقت المناسب وبغير انتظار طويل . 
• االتصاالت Communication أو دقة وصف الخدمة باللغة التى 

يفهمها العميل . 
• المقــدرة Competence أى امتالك العاملين للمهارات والقدرات 

والمعلومات الالزمة. 
• الثقــة Credibility حيــث ينظر العاملون فــى المنظمة إلى العميل 

بوصفه جديرا بالثقة . 
• االعتماديــة Reliability حيــث تقــدم الخدمــة للعميــل بدقة يمكنه 

االعتماد عليها. 
• االســتجابة Responsiveness حيث يستجيب العاملون بسرعة 

خبير التميز المؤسسي 
عضو الجمعية المصرية للجودة 

د. ابراهيم محمد عبد الفتاح ابراهيم 
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نصائح عملية لتحسين جودة وسالمة الغذاء 
من المعروف أن عدم وجود نظام جيد لمراقبة 

جــودة وســالمة األغذيــة، يجعل مــن الصعب 
ضمــان توفير مصادر أغذية مأمونة ، لضمان 
وضع برنامج سالمة أغذية فعال ومناسب فإنه 

يجب اتخاذ اإلجراءات التالية في االعتبار:
1.    مراجعة قوانين األغذية الحالية وتعديلها 
بمــا يضمــن مواكبة هذه القوانيــن لالتجاهات 
الحديثــة لتــداول وتحضير وتصنيــع وتخزين 

األغذية.
2.    تنشــيط وزيادة فاعليــة برامج ومراقبة 
جودة وصحــة األغذية. تتركز مراقبة األغذية 
فــي كثيــر مــن الــدول، بدرجــة كبيــرة على 
النواحــي الصحيــة والنظافة العامــة، دون أن 
يؤخــذ في االعتبــار كثير من مصــادر التلوث 
األخــرى لألغذيــة، باإلضافة إلــى وجود كثير 
من القصور في اإلمكانيات وعدد العاملين في 

مراقبة جودة وصحة األغذية.
يجب أن تركز طرق الرقابة على تخزين وحفظ 
األغذية، طرق الطهي، مــواد التنظيف، طرق 
التعقيم والتطهير، تصميم أماكن إعداد األغذية 
) المطابــخ(. ويمكن أن يتم ذلك بفاعلية كبيرة 

.HACCP بإتباع نظام
3.    تحســين برامــج التحليل كميــًا ووصفيًا 
من خالل تدريــب العاملين، وأجراء اختبارات 
كيماوية، تشــمل مجاالت أخرى لضمان صحة 

األغذية، مثل تقدير متبقيات المبيدات، السموم 
الفطرية، والمعادن الثقيلة، اإلضافات الغذائية 

والهرمونات الصناعية في األغذية.
تهتــم  لألغذيــة  مواصفــات  4.    إعــداد 
بالظــروف المحليــة، مــع وضــع مواصفــات 
خاصة بمستويات السموم الفطرية، اإلضافات 
الغذائيــة، متبقيات المبيــدات والمعادن الثقيلة 
فــي األغذيــة، على وجــه الســرعة لمواجهة 
 المتغيــرات التي طرأت على الظروف البيئية. 
كمــا يجب وضع مواصفات لألجهزة والمعدات 
المســتخدمة فــي تحضيــر وتصنيــع األغذية، 
تضمن تجنب أي عيوب قد تحدث في التصنيع 

تؤدي إلى عدم سالمة الغذاء.
العامليــن  مــن  لــكل  الجيــد  5.    التدريــب 
فــي مجــال مراقبة جــودة وســالمة األغذية، 
و  الكيمــاوي  بالتحليــل  القائميــن  وكذلــك 
الميكروبيولوجي،ومــن الضروري أن يتضمن 
التدريب إكساب المتدرب مهارات وخبرات في 
مجــال تخصصهم تســاعدهم فــي أداء عملهم 

بكفاءة أفضل.
6.    مراجعــة الهيئــات العاملــة فــي مجــال 
مراقبــة جــودة وســالمة الغذاء، لكي تشــمل 
مجاالت أوســع لمراقبة األغذية وزيادة كفاءة 
األنشطة والخدمات التي تقوم بها هذه الهيئات.
الحكوميــة) وزارة  الجهــات  7.    مشــاركة 
الزراعــة، التموين، الصناعــة، الصحة.....( 

والقطــاع الخاص والجمعيات غيــر الحكومية 
فــي مجاالت مختلفة مرتبطــة باإلنتاج وتداول 

وتسويق األغذية.
8.     إدخال برامج تثقيفية وتعليمية وإعالمية 
للمواطنين والعاملين في مجال األغذية، لزيادة 
الوعــي الصحــي فــي مجــال جودة وســالمة 
الغذاء، مما يساعد على الحد بدرجة كبيرة من 

انتشار األمراض عن طريق الغذاء.
ونظرًا ألهمية هذا الموضوع فقد صدر مؤخرًا 
قرار مجلس الوزراء المصري بالموافقة علي 

إنشاء هيئة سالمة الغذاء.

قياس جودة الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

وبشكل خالق لطلبات العميل ومشكالته . 
• التجســيد Tangibles ويركز هــذا العنصر على الجانب الملموس من 

الخدمة كاألجهزة واألدوات التى تستخدم فى تأديتها. 
• األمــان Security بمعنــى أن تكــون الخدمــة خاليــة مــن المخاطرة 

والمغامرة والشك. 
• فهــم ومعرفــة العميــل Knowing / Understanding ان يبــذل 

العاملون جهدا لتفهم احتياجات العميل وان يمنحوه اهتماما شخصيا. 
• المجاملــة Courtesy بمعنــى التعامل مــع العميل بصداقــة واحترام 

وتقدير. 
وفى دراســة الحقة تمكن )Berry,et.-al.,1988( من دمج هذه األبعاد 
العشرة فى خمسة أبعاد فقط هى: النواحي المادية الملموسة فى الخدمة، و 
االعتمادية، و االســتجابة، و األمان، و التعاطف. كما إحتوت هذه األبعاد 
على اثنتين وعشــرين عبارة تترجم مظاهر جودة الخدمة بالنسبة لكل بعد 

من هذه األبعاد . 
جــودة الخدمة الصحيــة تقاس بمدى توافــر االبعاد الخمســة التى توصل 
إليها Berry ,et.al., فى الخدمة الصحية التى تقدمها المستشــفى، وهذه 

األبعاد هى :    
ا- الجوانب الملموسة، وتشمل المتغيرات اآلتية : 

• جاذبية المباني والتسهيالت المادية . 
• التصميم والتنظيم الداخلى للمباني . 
• حداثة المعدات واألجهزة الطبية . 

• مظهر األطباء والعاملين . 
ب- االعتمادية، وتشمل المتغيرات اآلتية : 

• الوفاء بتقديم الخدمة الصحية فى المواعيد المحددة . 
• الدقة وعدم األخطاء فى الفحص أو التشخيص أو العالج . 

• توافر التخصصات المختلفة . 
• الثقة فى األطباء واألخصائيين . 

• الحرص على حل مشكالت المريض . 
• االحتفاظ بسجالت وملفات دقيقة . 

ج- االستجابة، وتشمل المتغيرات اآلتية : 

• السرعة فى تقديم الخدمة الصحية المطلوبة . 
• االســتجابة الفورية الحتياجــات المريض مهما كانت درجة 

االنشغال . 
• االستعداد الدائم للعاملين للتعاون مع المريض . 

• الرد الفوري على االستفسارات والشكاوى . 
• إخبــار المريض بالضبط عــن ميعاد تقديم الخدمة واالنتهاء 

منها . 
د- األمان، ويشمل المتغيرات اآلتية : 

• الشعور باألمان فى التعامل . 
• المعرفة والمهارة المتخصصة لألطباء . 

• األدب وحسن الخلق لدى العاملين . 
• استمرارية متابعة حالة المريض . 

•  سرية المعلومات الخاصة بالمريض . 
• دعم وتأييد اإلدارة للعاملين ألداء وظائفهم بكفاءة . 

هـ - التعاطف، ويشمل المتغيرات اآلتية : 
• تفهم احتياجات المريض . 

• وضع مصالح المريض فى مقدمة اهتمامات اإلدارة والعاملين . 
• مالءمة ساعات العمل والوقت المخصص للخدمة المقدمة . 

•  العناية الشخصية بكل مريض . 
• تقدير ظروف المريض والتعاطف معه . 

• الروح المرحة والصداقة فى التعامل مع المريض. 
هناك مبادئ بســيطة يمكن من خاللها الحكم على جودة األداء أو النظام 

الصحي، فعلى سبيل المثال: 
• التقليل من االختالفات في الممارســة الطبية وتقليل األخطاء الطبية يدل 

على الجودة. 
• قصــر أوقات االنتظار بين المواعيد وقصــر االنتظار الجراء العمليات 

االختيارية يدل على جودة النظام. 
• انطباع ورأي المريض عن النظام الصحي يدل على مدى جودة النظام. 
• توفيــر الخدمــات الصحية بشــكل مقبــول لجميع فئات المجتمع بشــكل 

متوازن، األطفال والنساء وكبار السن وأصحاب  
• إلعاقــات وذوي األمراض المزمنة والشــباب وغيرهم، يدل على جودة 

النظام الصحي. 
• االلتــزام بالمعايير واألخالقيات الطبيــة واإلدارية دليل آخر على جودة 

النظام. 
• وجود معايير ونظم واضحة تحكم النظام الصحي تدل على جودته. 

• توفر الخدمة الصحية الفعالة في الوقت والمكان المناسب للمريض دليل 
على مدى جودة النظام الصحي.    

 نستكمل الجزء الثاني في العدد التالي للمجلة إن شاء اهلل 

) الجزء األول ( 
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مقاالت علمية

جودة التعليم والحاجة إلى تطبيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات مواصفــة االيزو 21001:2018 
د.سيد سليمان ابوشادي 

لقد بات إصالح منظومة التربية و التكوين من القضايا الرئيسية التي تؤرق 
بال المسؤولين الحكوميين في شتى أنحاء المعمورة إيمانا منهم بأن تكوين 
الرأسمال البشري يعد الدعامة األساسية لكل نهضة اقتصادية و اجتماعية 
و تنمية مجتمعية مســتدامة. وقد ترجم هذا فــي تبني العديد من المقاربات 
و تجريب الكثير من وصفات اإلصالح، قصد الوصول بالتعليم إلى أعلى 
المســتويات وانعكاس ذلك على جودة التكوين والتأهيل للموارد البشــرية 
لتمكينها من االندماج في محيط عالمي يتميز بالتنافسية في جميع المجاالت 

و مواكبة التطورات و التحوالت التي  يشــهدها العصر مع 
تنامــي اقتصاديات المعرفــة وتحديات العولمة.  غير 

أن إصالح التعليم يحتاج إلى نظرة شــمولية تهم 
كافــة الجوانب والمجــاالت، نظــرة تتجاوز 

المقاربات التجزيئية و الحلول الترقيعية و 
تتعــدى البعد الكمي. فاإلصالح يجب أن 
يكون شــموليا و مبنيــا على النوعية و 
الجودة في مختلف مكونات المنظومة 
التربويــة.  لهــذا اختــارت بعــض 
الــدول الرائــدة فــي مجــال التعليم 
اعتمــاد نظــام الجودة فــي إصالح 
منظوماتها التربوية، نظام أبان عن 
نجاعته و فعاليته في تحقيق النتائج 
المرجــوة. فمــا هــي إذن معاييــر 
الجــودة في التعليــم ؟ وما هي آليات 

تحقيق الجودة في إصالح التعليم؟ 
 ال شك بأّن االهتمام بالتعليم وتطويره 

وتحســينه أصبــح أولويًّة مــن أولويات 
الدول المختلفة حول العالم، ألّن التعليم هو 

الــذي يحّدد حضارة ورقّي وتميّز بلٍد ما عن 
البلدان األخرى، ويُقصد بجــودة التعليم الجودة 

الخاّصة بكّل من عمليتي )التعليم واإلدارة( وتطوير 
هاتيــن العمليتين بما يحّقق حاجــات المجتمع وبما يضمن 

إحداث تغيير جذري في أنظمة التعليم التقليديّة ونقلها من صورتها 
النمطيّــة القائمــة على الحفظ والتلقيــن إلى الصورة الجديــدة القائمة على 

التحليل والتفكير واإلبداع والعمل الجماعي. 
معايير جودة التعليم:  

هناك مجموعة من المعايير المطلوبة لتحقيق الجودة في التعليم، ومنها: 
• جودة المناهج العلميّة والمقّررات المدرسيّة واستنادها إلى مرجع علمي 

يتمثّل بالموضوعيّة والثقة.  
• جــودة البنية التحتيّة التي يعتمد عليها النظام الدراســّي، وتلبية الحاجات 
المختلفــة للمنظومة الدراســيّة ويشــمل ذلــك المرافق المتعــّددة التي تلزم 

الطالب. 
•  كفاءة الهيئة التدريســيّة واإلداريّة واألقســام المختلفة التابعة للمنظومة 

التعليميّة.  
• التحسين المستمّر في كافة جوانب التعليم ويشمل ذلك المنهج العلمي. 

• األسلوب اإلداري، وأساليب التحفز والدعم. 
•  اعتماد نتائج التحصيل الدراســي على أســاس التفكير والتحليل والعمل 
الجماعــي للطــالب، ال على أســاس الحفــظ والتلقين واألنظمــة التقليديّة 

القديمة.  
• وجود اإلمكانات الماليّة الالزمة لتطوير البيئة التعليميّة. 

•  إدخــال التكنولوجيــا واألســاليب الحديثة فــي المنظومة 
التعليميّــة. االعتماد على المهارات العملية والتطبيقية 

بشكٍل أساسي في التعليم.  
• نتائج التحصيل الدراسي. 

• التحســين المســتمر والــذي يعتمد علي 
 .PDCA التحسين المستمر

آليات لتحقيق الجودة في التعليم: 
 هناك مجموعة من اآلليات التي من 
شأنها المســاهمة في تحقيق جودة 

التعليم، ومنها: 
• اعتماد اســتيراتيجيّات جديدة في 
بناء المقّررات الدراســيّة بناًء على 
معاييــر الجــودة، والتركيــز على 
تحقيق الهدف األساســي من التعليم 
وهــو إخــراج جيل يملك شــخصيّة 
قويــة وقادرعلى التعبير عن نفســه، 
والتركيــز علــى كيفيــة تحقيــق هذه 

األهداف.  
• االهتمام بتحسين البنية التحتية للمنظومة 
التعليمية في المدن والقرى على حٍد ســواء، 
بهدف إتمام الدراسة على أحسن وجٍه ممكن.  

• العناية بالموارد البشرية واختيار الكفاءات المؤّهلة 
في مجال التعليم وتوفير ظروف عمل جيدة ويشــمل ذلك 
العائد المادي والحوافز وتوفيــر االحترام والتقدير لكادر المعلمين 
وإعطائهم كافة حقوقهم، مما ينعكس إيجاباً على المنظومة التعليمية ككل. 
التركيــز على توفيــر اإلدارة الجيدة التي من شــأنها ضبط أمور منظومة 

التعليم بأحسن كفاءة ممكنة.  
• توفيــر التمويــل الكافي والحرص على اســتخدامه بالطريقة الصحيحة، 
والحرص على ترشــيد النفقات بما يحقق كافة مطالب المنظومة التعليمية. 
االســتفادة مــن التجارب العمليــة الناجحة في الغــرب والنظر في تجارب 
الدول الســباقة والرائدة في مجال التعليم اإلبداعي، والحرص على دراسة 
حــاالت النجــاح المختلفة والعمل على إســقاط هذه التجــارب على أرض 

الواقع بما يتناسب مع ظروف الدولة. 
• تحســين العرض التربوي في المدن و القرى: عمال بمبدأ تكافؤ الفرص 

استشاري كبير نظم إدارة الجودة ونظم سالمة الغذاء 
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نصائح عملية لتحسين جودة وسالمة الغذاء 
من المعروف أن عدم وجود نظام جيد لمراقبة 
جــودة وســالمة األغذيــة، يجعل مــن الصعب 
ضمــان توفير مصادر أغذية مأمونة ، لضمان 
وضع برنامج سالمة أغذية فعال ومناسب فإنه 

يجب اتخاذ اإلجراءات التالية في االعتبار:
1.    مراجعة قوانين األغذية الحالية وتعديلها 
بمــا يضمــن مواكبة هذه القوانيــن لالتجاهات 
الحديثــة لتــداول وتحضير وتصنيــع وتخزين 

األغذية.
2.    تنشــيط وزيادة فاعليــة برامج ومراقبة 
جودة وصحــة األغذية. تتركز مراقبة األغذية 
فــي كثيــر مــن الــدول، بدرجــة كبيــرة على 
النواحــي الصحيــة والنظافة العامــة، دون أن 
يؤخــذ في االعتبــار كثير من مصــادر التلوث 
األخــرى لألغذيــة، باإلضافة إلــى وجود كثير 
من القصور في اإلمكانيات وعدد العاملين في 

مراقبة جودة وصحة األغذية.
يجب أن تركز طرق الرقابة على تخزين وحفظ 
األغذية، طرق الطهــي، مواد التنظيف، طرق 
التعقيم والتطهير، تصميم أماكن إعداد األغذية 
) المطابخ(. ويمكن أن يتم ذلك بفاعلية كبيرة 

.HACCP بإتباع نظام
3.    تحســين برامــج التحليل كميــًا ووصفيًا 
من خالل تدريــب العاملين، وأجراء اختبارات 
كيماوية، تشــمل مجاالت أخرى لضمان صحة 
األغذية، مثل تقدير متبقيات المبيدات، السموم 
الفطرية، والمعادن الثقيلة، اإلضافات الغذائية 

والهرمونات الصناعية في األغذية.
تهتــم  لألغذيــة  مواصفــات  4.    إعــداد 
بالظــروف المحليــة، مــع وضــع مواصفــات 
خاصة بمستويات السموم الفطرية، اإلضافات 
الغذائيــة، متبقيات المبيــدات والمعادن الثقيلة 
فــي األغذيــة، على وجــه الســرعة لمواجهة 
 المتغيــرات التي طرأت على الظروف البيئية. 
كمــا يجب وضع مواصفات لألجهزة والمعدات 
المســتخدمة فــي تحضيــر وتصنيــع األغذية، 
تضمن تجنب أي عيوب قد تحدث في التصنيع 

تؤدي إلى عدم سالمة الغذاء.
العامليــن  مــن  لــكل  الجيــد  5.    التدريــب 
فــي مجــال مراقبة جــودة وســالمة األغذية، 
و  الكيمــاوي  بالتحليــل  القائميــن  وكذلــك 
الميكروبيولوجي،ومــن الضروري أن يتضمن 

التدريب إكساب المتدرب مهارات وخبرات في 
مجــال تخصصهم تســاعدهم فــي أداء عملهم 

بكفاءة أفضل.
6.    مراجعــة الهيئــات العاملــة فــي مجــال 
مراقبــة جــودة وســالمة الغذاء، لكي تشــمل 
مجاالت أوســع لمراقبة األغذية وزيادة كفاءة 
األنشطة والخدمات التي تقوم بها هذه الهيئات.
الحكوميــة) وزارة  الجهــات  7.    مشــاركة 
الزراعــة، التموين، الصناعــة، الصحة.....( 
والقطــاع الخاص والجمعيات غيــر الحكومية 
فــي مجاالت مختلفة مرتبطــة باإلنتاج وتداول 

وتسويق األغذية.
8.     إدخال برامج تثقيفية وتعليمية وإعالمية 
للمواطنين والعاملين في مجال األغذية، لزيادة 
الوعــي الصحــي فــي مجــال جودة وســالمة 
الغذاء، مما يساعد على الحد بدرجة كبيرة من 

انتشار األمراض عن طريق الغذاء.
ونظرًا ألهمية هذا الموضوع فقد صدر مؤخرًا 
قرار مجلس الوزراء المصري بالموافقة علي 

إنشاء هيئة سالمة الغذاء.

جودة التعليم والحاجة إلى تطبيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات مواصفــة االيزو 21001:2018 

يجــب توســيع العــرض التربوي و تجويده فــي القرى كما فــي المدن إلتاحة 
الفرصــة للجميع من أجل إتمام الدراســة في أحســن الظــروف، و هنا وجب 
االهتمــام أكثــر بالبنيــة التحتية للمؤسســات التعليمية و مدها بكل الوســائل و 

اإلمكانيات لتؤدي األدوار المنوطة بها و تقدم خدمات ذات جودة معتبرة. 
• االســتفادة مــن الخبــرات األجنبية:  نظــرا لعالمية نظام الجــودة بات لزاما 
االســتعانة بالتجــارب و الخبــرات األجنبيــة، خصوصا من الــدول الرائدة و 
الســباقة لتبني هذه المقاربة مع الحرص على القيام بدراســات سوســيولوجية 
وتاريخية كافية قبل إدخال أي تعديالت على المنظومة التربوية و ذلك لضمان 

توافقها مع مبادئ نظام الجودة. 
الجودة في التعليم من خالل التجربة الفنلندية: 

• لقد أصبحت فنلندا تحتل مركز الصدارة في مجال التعليم حسب نظام التقييم 
الدولــي واســتطاعت تحقيق نتائج باهــرة تجعل المتتبع للشــأن التربوي يقف 
مذهــوال أمام إنجازات هذه التجربــة الفريدة و التي تعد نموذجا في تبني نظام 

الجودة في التعليم . فما هي أسرار نجاح التجربة الفنلندية؟ 
• ما من شك فيه أن الجميع أصبح واعيا بمحورية المتعلم في العملية التعليمية 
التعلمية ومكانته في المنظومة التربوية، لكن الوعي بهذا المعطى لحد ذاته ال 
يكفــي للنهوض بقطاع التربية والتكوين. ولقد اختار النظام التربوي في فنلندا 
أن يعطي األولوية المطلقة للمتعلم في كل مجاالت اإلصالح انطالقا من مبادئ 
احتــرام الفرد و صيانــة حقوقه خصوصا حقه في تعليــم ذو جودة مبني على 
أســاس تكافؤ الفرص. و لعل شــعار̋  أن كل تلميذ يعتبر مهما  خير دليل على 
األهميــة القصــوى التي منحت لكل فرد من أفــراد المجتمع في هذا البلد الذي 

يعتبر اإلنسان مصدر ثروته األولى. 
و هذه بعض مميزات النموذج الفنلندي لتطبيق نظام الجودة في التعليم : 

• بنية تحتية مساعدة و محفزة:  تعتبر المدرسة في فنلندا فضاء للحياة يحس 
فيه المتعلم أنه مرحب به، فضاء واسع حيث تناهز مساحة القسم الدراسي فيه 
65 مترا مربعا، كما تشــتمل المدرسة على أماكن متعددة ومختلفة لالستراحة 
ومرافق أخرى كالمكتبات و الخزانات والمالعب الرياضية وقاعات األنشطة 
والمســارح تتميز كلها بمســتوى عال من النظافة ومهيأة بشكل جيد الحتضان 

أنشطة المتعلمين . 
• احتــرام خصوصيــات كل طفــل: يعطي النظــام التربوي الفنلنــدي األولوية 
للمتعلــم فيحترم إيقاع تعلمه خصوصا في المســتويات الدنيا حيث يتم التركيز 
على تطوير المهارات عبر أنشطة يدوية أو فنية أو رياضية يعتمد فيها بشكل 
أساسي على بيداغوجيا اللعب نظرا لميل المتعلم في هذه المرحلة إلى اللعب و 
التسلية حتى أثناء تعلمه. كما يتم اإلنصات الدائم لحاجات المتعلمين و الرصد 

المبكر لتعثراتهم الدراسية  قصد المساعدة على تجاوزها في حينها . 
• أقســام مخففة: قــد يتفاجأ البعض ببعــض المعطيات عن النظــام التعليمي 
الفنلندي خصوصا إذا قارنها بالواقع التعليمي في بالده. حيث يبلغ عدد التالميذ 
في القســم الفنلندي 25 تلميذا على األكثر، يتم تقســيمهم أحيانا إلى أفواج من 
6 أو 7 تالميذ يؤطرهم مدرس رئيســي و آخر مساعد. و في رياض األطفال 
ال يتعدى عددهم في كل قســم 12 طفال تســهر عليهم ثالث مربيات و مساعدة 

واحدة. 

• طرق بيداغوجية حديثة:  إن منطق التعلم في فنلندا يقوم باألساس على مبدأ 
مســاعدة المتعلم على التعلم ويقتصر دور المدرس على التنظيم و المســاعدة 
بعيدا عن اإللقاء و الحشــو. فالمتعلم يتمتع باســتقاللية واسعة تمكنه من اختيار 
الوحــدات الدراســية التي يرغب بها و بنــاء المنهاج الدراســي الخاص به و 

المساهمة في عملية التخطيط. 
• نظــام تقويــم مرن و محفز:  ال يعتمــد نظام التقويم في فنلنــدا على النقطة 
العدديــة الجزائية لتمييز المتعلمين – خصوصا الفئات العمرية الصغيرة – و 
اتخاذ قرار بالنجاح أو الرسوب. فالقانون يمنع التكرار إال في حاالت استثنائية 
بعد موافقة المعني باألمر وأســرته. وهكذا تتاح الفرصة لكل متعلم أن يتحسن 
تبعا إلمكاناته الذاتية وإيقاعه الخاص. وحتى عندما يشرع في التنقيط بدءا من 
سن الثالثة عشر فإن التلميذ ينقط من 4 إلى 10، و يمنع منحه الصفر حتى ال 
يشــعر باإلحباط و الفشــل. فالمهم هو تثمين المكتسبات عند المتعلم و تشجيعه 

على التعلم الذاتي بدل إبراز نقائصه. 
• تدقيق شــروط ولوج المهنة: تعد مهنــة التعليم في فنلندا من أرقى المهن و 
أعالها شــأنا لما توليه الدولة و المجتمع لها من أهمية، فال غرابة من تشــديد 
إجراءات انتقاء المدرســين واإللحاح على ضرورة التوفر على مجموعة من 
الشــروط و المواصفــات، فــي مقدمتها اإللمــام بعوالم الطفل النفســية و حب 

المهنة . 
• تكوين يستجيب لحاجيات المدرسين: بعد عملية االنتقاء يستفيد المترشحون 
لمهنــة التدريــس من تكوين أساســي يجمع بين ما هو نظــري و ما هو عملي 
تطبيقــي من خــالل إنجاز تدريبات فــي مدارس تطبيقية خاصــة. وباإلضافة 
للتكوين األســاس، يشــارك المدرســون في دورات تأهيلية منتظمــة للتكوين 

المستمر قصد تجديد مؤهالتهم وتطوير قدراتهم المهنية. 
• وســائل مادية رهن اإلشــارة: يتم تجهيز المدارس بكل الوسائل الضرورية 
إلنجــاز األنشــطة التعليميــة التعلمية فتجد مثال في القســم العادي مســالطا و 
حاسوبا و تلفازا و أقراصا مدمجة إضافة إلى كتب ومراجع عديدة متوفرة بما 

يكفي لمشاركة كل متعلم في عملية بناء التعلمات. 
• العالقات اإلنســانية في المدرســة: يســود جــو من االحتــرام المتبادل بين 
المدرسين و اإلداريين و التالميذ يطبعه وعي بالحقوق والواجبات تغلب عليه 
روح التعاون والتآزر و اســتعداد كل طرف لمساعدة األطراف األخرى، مما 
يخلق شعورا لدى المتعلمين باالطمئنان و الرضا عن جودة فضائهم المدرسي. 
فالمدرسة ليست فقط فضاء مجهزا بالوسائل و التجهيزات الكتساب المعارف 
و المهــارات و إنما هي كذلك وســط للعالقات اإلنســانية النبيلة تؤثر في بناء 

شخصية المتعلم لتكسبه قيم االحترام و التسامح و التعاون و التكافل . 
• اســتقاللية المؤسسات التعليمية و تقييم أدائها:  يخول النظام التربوي في 
فنلندا للمؤسســات التعليمية مســتوى متقدما جدا في اســتقاللية تدبير شــؤونها 
و منحهــا كافة الصالحيــات اإلداريــة و المالية، وعهد إليهــا تكييف المناهج 
التعليميــة مع حاجيات متعلميها و خصوصيات منطقتهم. لكن في نفس الوقت 
أخضعها لنظام تقييم أدائها بشــكل دوري ومستمر من خالل  تعبئة استمارات 
عبر شــبكة اإلنترنت من طــرف التالميذ  وأولياء أمورهــم للتعبير عن مدى 

رضاهم عن جودة الخدمات التي يستفيدون منها في مؤسستهم. 

أوال: معايير وآليات تحقيق الجودة في التعليم 
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مقاالت علمية

عناصر اإلدارة عند فايول 
م. عبد السالم عبد السميع 

ســبق أن ذكرنــا في مقالتين ســابقتين أهمية اإلدارة ومبــادئ اإلدارة، 
 Elements of فايــول  عنــد  اإلدارة  عناصــر  ســنذكر  واليــوم 
Administration . مــن أهم ما كتب فايول : )عناصر اإلدارة(، و 

يرى فايول أن عناصر اإلدارة خمسة : 
 Planning   1. التخطيط

  Organization   2. التنظيم
 Command  3. اصدار االوامر
  Coordination   4. التنسيق

 Control   5. الرقابة
 Planning     الوظيفة األولى: التخطيط

يقصد فايــول بالتخطيط التنبؤ ووضع الخطط، أي خطة العمل، تحديد 
الوقــت. والنتائــج المرجوة، والطريق الذي يجــب أن يتبع، وخطوات 
العمل وطرق العمل. غالبا ما يعّد التخطيط الوظيفة األولى من وظائف 
اإلدارة، فهــي القاعــدة التي تقــوم عليها الوظائــف اإلدارية األخرى. 
والتخطيط عملية مســتمرة تتضمن تحديد طريقة ســير األمور لإلجابة 
عــن األســئلة مثل مــاذا يجب أن نفعــل، ومن يقوم بــه، وأين، ومتى، 

وكيف.  
بواســطة التخطيــط  يمكن إلى حد كبير من تحديد األنشــطة التنظيمية 
الالزمــة لتحقيق األهــداف، فمفهوم التخطيط العــام يجيب على أربعة 

أسئلة هي: 
1. ماذا نريد أن نفعل؟  

2. أين نحن من ذلك الهدف اآلن؟  
3. ما هي العوامل التي ستساعدنا أو ستعيقنا عن تحقيق الهدف؟  

4. ما هي البدائل المتاحة لدينا لتحقيق الهدف؟ وما هو البديل األفضل؟  
من خالل التخطيط ستحدد طرق سير األمور التي سيقوم بها األفراد، 
واإلدارات، والمؤسسة ككل لمدة أيام، وشهور، وحتى سنوات قادمة 

والتخطيط يحقق هذه النتائج من خالل: 
تحديد الموارد المطلوبة: 

• تحديد عدد ونوع الموظفين )فنيين، مشرفين، مدراء( المطلوبين. 
• تطويــر قاعدة البيئة التنظيمية حســب األعمال التــي يجب أن تنجز 

)الهيكل التنظيمي(. 
• تحديد المســتويات القياســية في كل مرحلة وبالتالي يمكن قياس مدى 
تحقيقنــا لألهداف مما يمكننا من إجــراء التعديالت الالزمة في الوقت 

المناسب. 
يمكن تصنيف التخطيط حســب الهدف منه أو اتساعه إلى ثالثة فئات 

مختلفة تسمى: 
1. التخطيط االستراتيجي: يحدد فيه األهداف العامة للمنظمة.  

2. التخطيط التكتيكي: يهتم بالدرجة األولى بتنفيذ الخطط االستراتيجية 
على مستوى اإلدارة الوسطى.  

3. التخطيــط التنفيــذي: يركــز علــى تخطيــط االحتياجــات إلنجاز 
المسؤوليات المحددة للمدراء أو األقسام أو اإلدارات.  

أنواع التخطيط الثالثة: 
• التخطيط االستراتيجي: 

يهتم  التخطيط االســتراتيجي بالشــؤون العامة للمؤسســة ككل. ويبدأ 
التخطيط اإلستراتيجي ويوّجه من قبل المستوى اإلداري األعلى ولكن 
جميع المســتويات اإلدارية  يجب أن تشــارك فيهــا لكي تعمل. وغاية 

التخطيط االستراتيجي هي: 
1. إيجاد خطة عامة طويلة المدى تبين المهام والمســؤوليات للمؤسسة 

ككل.  
2. إيجاد مشاركة متعددة المستويات في العملية التخطيطية.  

3. تطوير المؤسسة من حيث تآلف خطط الوحدات الفرعية مع بعضها 
البعض.  

• التخطيط التكتيكي: 
يركــز التخطيــط التكتيكي علــى تنفيذ األنشــطة المحددة فــي الخطط 
االســتراتيجية. هــذه الخطط تهتــم بما يجب أن تقوم بــه كل وحدة من 
المســتوى األدنى، وكيفية القيام به، ومن ســيكون مسؤواًل عن إنجازه. 
التخطيط التكتيكي ضروري جدا لتحقيق التخطيط االستراتيجي. المدى 
الزمنــي لهــذه الخطط أقصر من مدى الخطط االســتراتيجية، كما أنها 
تركز على األنشطة القريبة التي يجب إنجازها لتحقيق االستراتيجيات 

العامة للمؤسسة. 
• التخطيط التنفيذي: 

يســتخدم المديــر التخطيط التنفيــذي إلنجاز مهام ومســؤوليات عمله. 
ويمكن أن تســتخدم مرة واحدة أو عدة مرات. الخطط ذات االســتخدام 
الواحــد تطبق على األنشــطة التي تتكــرر. كمثال علــى الخطط ذات 
االســتخدام الواحد خطة الموازنة. أما أمثلة الخطط مستمرة االستخدام 

فهي خطط السياسات واإلجراءات. 
• خطوات إعداد الخطط التنفيذية: 

الخطوة األولى: وضع األهداف: تحديد األهداف المستقبلية. 
الخطــوة الثانية: تحليل وتقييم البيئة: تحليــل الوضع الحالي والموارد 

المتوفرة لتحقيق األهداف. 
الخطوة الثالثة: تحديد البدائل: بناء قائمة من اإلحتماالت لسير األنشطة 

التي ستقودك تجاه أهدافك. 
الخطــوة الرابعة: تقييم البدائــل: عمل قائمة بناًء على المزايا والعيوب 

لكل إحتمال من إحتماالت سير األنشطة. 
الخطوة الخامسة: إختيار الحل األمثل: إختيار اإلحتمال صاحب أعلى 

مزايا وأقل عيوب فعلية. 
الخطوة السادســة: تنفيذ الخطة: تحديد من ســيتكفل بالتنفيذ، وما هي 

الموارد المعطاة له، وكيف ستقيم الخطة، وتعليمات إعداد التقارير. 
الخطوة السابعة: مراقبة وتقييم النتائج: التأكد من أن الخطة تسير مثل 

ما هو متوقع لها وإجراء التعديالت الالزمة لها. 
الوظيفة الثانية: التنظيم 

وفــي وصفــه لعنصر التنظيم يقــول فايول التنظيم يبيــن العالقات بين 

استشاري كبير نظم إدارة الجودة 
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نصائــح عملية لتحســين 
جودة وسالمة الغذاء 

مــن المعــروف أن عدم 
وجــود نظام جيد لمراقبة 
جودة وســالمة األغذية، 
يجعل من الصعب ضمان 
أغذيــة  توفيــر مصــادر 
مأمونــة ، لضمان وضع 
برنامــج ســالمة أغذيــة 
فعال ومناسب فإنه يجب 
اتخاذ اإلجــراءات التالية 

في االعتبار:
قوانيــن  1.    مراجعــة 
األغذية الحالية وتعديلها 
بمــا يضمــن مواكبة هذه 
لالتجاهــات  القوانيــن 
الحديثة لتداول وتحضير 
وتخزيــن  وتصنيــع 

األغذية.
وزيــادة  2.    تنشــيط 
فاعليــة برامــج ومراقبة 
جــودة وصحــة األغذية. 
تتركز مراقبة األغذية في 
كثير من الــدول، بدرجة 
النواحــي  علــى  كبيــرة 
والنظافــة  الصحيــة 
العامــة، دون أن يؤخــذ 

في االعتبار كثيــر من مصادر التلوث األخرى 
لألغذية، باإلضافة إلى وجود كثير من القصور 
في اإلمكانيات وعدد العاملين في مراقبة جودة 

وصحة األغذية.
يجب أن تركز طرق الرقابة على تخزين وحفظ 
األغذية، طرق الطهي، مــواد التنظيف، طرق 
التعقيم والتطهير، تصميم أماكن إعداد األغذية 
) المطابــخ(. ويمكن أن يتم ذلك بفاعلية كبيرة 

.HACCP بإتباع نظام
3.    تحســين برامــج التحليل كميــًا ووصفيًا 
من خالل تدريــب العاملين، وأجراء اختبارات 
كيماوية، تشــمل مجاالت أخرى لضمان صحة 
األغذية، مثل تقدير متبقيات المبيدات، السموم 
الفطرية، والمعادن الثقيلة، اإلضافات الغذائية 

والهرمونات الصناعية في األغذية.
تهتــم  لألغذيــة  مواصفــات  4.    إعــداد 

بالظــروف المحليــة، مــع وضــع مواصفــات 
خاصة بمستويات السموم الفطرية، اإلضافات 
الغذائيــة، متبقيات المبيــدات والمعادن الثقيلة 
فــي األغذيــة، على وجــه الســرعة لمواجهة 
 المتغيــرات التي طرأت على الظروف البيئية. 
كمــا يجب وضع مواصفات لألجهزة والمعدات 
المســتخدمة فــي تحضيــر وتصنيــع األغذية، 
تضمن تجنب أي عيوب قد تحدث في التصنيع 

تؤدي إلى عدم سالمة الغذاء.
العامليــن  مــن  لــكل  الجيــد  5.    التدريــب 
فــي مجــال مراقبة جــودة وســالمة األغذية، 
و  الكيمــاوي  بالتحليــل  القائميــن  وكذلــك 
الميكروبيولوجي،ومــن الضروري أن يتضمن 
التدريب إكساب المتدرب مهارات وخبرات في 
مجــال تخصصهم تســاعدهم فــي أداء عملهم 

بكفاءة أفضل.
6.    مراجعــة الهيئــات العاملــة فــي مجــال 

وســالمة  جودة  مراقبــة 
تشــمل  لكــي  الغــذاء، 
مجــاالت أوســع لمراقبة 
األغذيــة وزيــادة كفــاءة 
األنشــطة والخدمات التي 

تقوم بها هذه الهيئات.
7.    مشــاركة الجهــات 
وزارة  الحكوميــة) 
التمويــن،  الزراعــة، 
الصحة.....(  الصناعــة، 
الخــاص  والقطــاع 
غيــر  والجمعيــات 
الحكوميــة فــي مجــاالت 
مختلفــة مرتبطة باإلنتاج 
وتســويق  وتــداول 

األغذية.
برامــج  إدخــال       .8
وتعليميــة  تثقيفيــة 
للمواطنيــن  وإعالميــة 
مجــال  فــي  والعامليــن 
األغذيــة، لزيــادة الوعي 
مجــال  فــي  الصحــي 
الغذاء،  جــودة وســالمة 
ممــا يســاعد علــى الحد 
بدرجة كبيرة من انتشــار 
طريــق  عــن  األمــراض 

الغذاء.
ونظرًا ألهمية هذا الموضوع فقد صدر مؤخرًا 
قرار مجلس الوزراء المصري بالموافقة علي 

إنشاء هيئة سالمة الغذاء.

عناصر اإلدارة عند فايول 

والســلطات.  األنشــطة 
بمعنــى أنهــا عمليــة دمج 
الموارد البشــرية والمادية 
من خــالل هيكل رســمي 

يبين المهام والسلطات. 
هنالك أربع أنشطة بارزة 

في التنظيم: 
1. تحديــد أنشــطة العمل 
التي يجب أن تنجز لتحقيق 

األهداف التنظيمية.  
2. تصنيف أنــواع العمل 
ومجموعــات  المطلوبــة 
العمــل إلى وحــدات عمل 

إدارية.  
3. تفويــض العمــل إلــى 
مــع  آخريــن  أشــخاص 
إعطائهم قدر مناســب من 

السلطة.  
4. تصميم مستويات إتخاذ 

القرارات.  
المحصلة النهائية من عملية التنظيم في المؤسسة: كل الوحدات التي يتألف 
منها )النظام( تعمل بتآلف لتنفيذ المهام لتحقيق األهداف بكفاءة وفاعلية. 

أهمية التنظيم: 
العملية التنظيمية ســتجعل تحقيق غاية المؤسســة المحددة سابقا في عملية 

التخطيط أمرا ممكنا. باإلضافة إلى ذلك، فهي تضيف مزايا أخرى. 
1. توضيــح بيئــة العمل: كل شــخص يجــب أن يعلم ماذا يفعــل. فالمهام 
والمســؤوليات المكلف بها كل فرد، وإدارة، والتقسيم التنظيمي العام يجب 

أن يكون واضحا. ونوعية وحدود السلطات يجب أن تكون محددة.  
2. تنســيق بيئة العمل: الفوضى يجب أن تكون في أدنى مســتوياتها كما 
يجــب العمل على إزالة العقبــات. والروابط بين وحــدات العمل المختلفة 
يجــب أن تنمــى وتطــور. كمــا أن التوجيهــات بخصــوص التفاعل بين 

الموظفين يجب أن تعّرف.  
3. الهيــكل الرســمي إلتخــاذ القــرارات: العالقات الرســمية بين الرئيس 
والمرؤوس يجب أن تطور من خالل الهيكل التنظيمي. هذا ســيتيح إنتقال 

األوامر بشكل مرتب عبر مستويات إتخاذ القرارات.  
وبتطبيــق العمليــة التنظيمية ســتتمكن اإلدارة من تحســين إمكانية إنجاز 

وظائف العمل. 
الخطوات الخمسة في عملية التنظيم: 

الخطوة األولى: إحترام الخطط واألهداف: 
الخطــط تُملــي علــى المؤسســة الغايــة واألنشــطة التي يجب أن تســعى 

إلنجازهــا. ومــن الممكن 
إنشــاء إدارات جديدة، أو 
إعطاء مســؤوليات جديدة 
لبعــض اإلدارات القديمة، 
كما أنه مــن الممكن إلغاء 
قد  بعض اإلدارات. أيضاً 
تنشــأ عالقــات جديدة بين 
مستويات إتخاذ القرارات. 
فالتنظيــم سينشــئ الهيكل 
الجديــد للعالقــات ويقيّــد 
العالقــات المعمــول بهــا 

اآلن. 
تحديد  الثانيــة:  الخطــوة 
الضروريــة  األنشــطة 

إلنجاز األهداف: 
تحديد األنشطة الضرورية 
لتحقيق األهداف التنظيمية 
المحددة. حيث يجب إعداد 
الواجــب  بالمهــام  قائمــة 
باألعمال  ابتــداء  إنجازها 
المستمرة )التي تتكرر عدة مرات( وانتهاء بالمهام التي تنجز لمرة واحدة. 

الخطوة الثالثة: تصنيف األنشطة: 
حيث يكون المدراء مطالبون بإنجاز ثالث عمليات: 

1. فحص كل نشاط تم تحديده لمعرفة طبيعته )تسويق، إنتاج، … الخ(  
2. وضع األنشطة في مجموعات بناء على هذه العالقات.  
3. البدء بتصميم األجزاء األساسية من الهيكل التنظيمي.  

الخطوة الرابعة: تفويض العمل والسلطات: 
إن مفهــوم الحصص كقاعدة لهذه الخطوة هــو أصل العمل التنظيمي. في 
بــدء اإلدارات، الطبيعة، الغايــة، المهام، وأداء اإلدارة يجب أن يحدد أوال 

كأساس للسلطة. هذه الخطوة مهمة في بداية وأثناء العملية التنظيمية. 
الخطوة الخامسة: تصميم مستويات العالقات: 

هذه الخطوة تحدد العالقات الرأســية والعرضية )األفقية( في المؤسســة  
ككل. والهيــكل األفقي يبين من هو المســؤول عــن كل مهمة. أما الهيكل 

الرأسي فيقوم بالتالي: 
1. يعرف عالقات العمل بين اإلدارات العاملة.  

2. يجعل القرار النهائي تحت الســيطرة )فعدد المرؤوسين تحت كل مدير 
واضح(  

 
في العدد القادم - إن شاء اهلل – نستكمل عناصر اإلدارة عند فايول. 
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مقاالت علمية

نحو منظومة اعتماد صحيــــــــــــــــــــــــــــــــــة متميزة 

 في ظل ما يشهده العالم من مخاطر وأزمات نتعرض لها في ظل جائحة 
فيــروس كورونا المســتجد، وفي اطــار خطة الدولة للتنمية المســتدامة 
2030 وســعي الدولــة لتحقيق مخطــط االرتقاء بجودة حيــاة المواطن 
المصــري والــذي كان الزما في ظل الوضع الحالي تواجد نظام صحي 
شامل متكامل من خالل تطبيق المعايير الدولية والمحلية الالزمة. قامت 
الدولــة - فــي هذا االطار - بتبني نظام  لالعتمــاد والرقابة الصحية من 
 GAHAR  خالل اشــراف الهيئة العامــة لالعتماد والرقابــة الصحية

وموقعها الرسمي على االنترنت
 .https://www.gahar.gov.eg  

تتولى الهيئة إصدار المعايير واالعتماد لجميع مراكز الرعاية والمنشآت 
الصحيــة إلى جانب فريق العمل الطبي والذي يســعى من خالل تطبيقه 
لهذه المعايير رفع جاهزية المنشــآت واألفراد واســتعدادهم لمواجهة أي 
أزمة سواء كانت بيئية أو صحية أو غيرها من األزمات، التي قد تودي 
بحياة اآلالف، سواء من المرضى أو مقدمي الخدمة أنفسهم، بما يضمن 

الخروج من تلك األزمات بأقل قدر ممكن من األضرار. 
تعتبر الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية GAHAR  هيئة مستقلة 
أُنشــئت بموجب القانــون رقم )2( لســنة 2018 والئحتــه التنفيذية، و 
تخضع تحت االشــراف العام لفخامة الســيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 
. الهيئة هــي الجهة المنوطــة بإصدار المعايير والتــي بتطبيقها تضمن 
تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت  الصحية المختلفة 
طبقاً لمعايير الجودة و ســالمة المريض .تم إعداد هذه المعايير بواسطة 
خبــراء في مجــال جودة الرعايــة الصحية وروعي أن تكــون متواكبة 
مع آخر مســتجدات الجودة والســالمة العالمية لتكون الركيزة األساسية 
لتقديــم خدمــات صحية آمنة للمرضى وذويهم،  فســالمة المريض هي 
المحور األساســي والمحــرك الدائم لغايات وأهــداف الهيئة. ال يقتصر 
الدور على تقييم المنشــآت الصحية بواســطة متخصصين ذوي خبرات 
دوليــة معتمدة في مجال الرعايــة الصحية فقط، بل يمتد الدور في تقديم 
المساعدات للمنشآت الصحية لتطوير أدائها وتقليل عوامل الخطورة بها 
عــن طريق اســتخدام المنهج العلمي في إدارة المخاطر واكتشــافها قبل 
وقوعهــا والعمــل على إتخاذ كافة اإلجراءات الالزمــة لمنع وقوعها أو 

تكرارها. 
تقــدم الهيئة العامــة لإلعتماد والرقابة الصحية برنامــج تدريبي متكامل 
لالرتقاء بــأداء العامليــن بالمجــال الصحي، ومــن ثم االرتقــاء بــأداء 
المنظومــة الصحيــة التــي ينتمون اليهــا عن طريق االســتغالل األمثل 

للموارد المتاحة، واستخدام المنهج العلمي في قياس ومتابعة اآلداء. 
األهداف األساسية: 

• حوكمة وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سالمته واستقراره وتنميته 
وتحسين جودته والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه.  

• كيفية بناء القدرة المؤسسية للهيئات الصحية لتحقيق التميز.  
• معايير وضوابط جودة الرعاية الصحية.  

• كيفية تطوير قدرات التقييم الذاتي والتحسين المستمر للمنشآت الصحية 

والعاملين بالمجال الصحي.  
• توكيــد الثقة في جودة مخرجات الخدمــات الصحية بجمهورية مصر 

العربية على كافة المستويات المحلية واإلقليمية والدولية.  
• قواعد الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية وأعضاء المهن الطبية 
لضمــان االلتزام والتطبيــق للمعاييــر العالمية لجودة وســالمة وكفاءة 

الخدمات الصحية بصفه مستمرة.  
• التحسين المستمر لجودة الخدمات الطبية بجمهورية مصر العربية. 

معايير االعتماد : 
باإلشارة إلى القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي 
الشــامل فــي مصر، وفــي إطارعمل الهيئــة العامة لالعتمــاد والرقابة 
الصحيــة والتــي تعمل تحــت مظلة القانــون، تم وضع معاييــر الجودة 
للخدمــات الصحية واعتماد تطبيقها على منشــآت تقديــم الرعاية الطبية 
بواســطة مجموعة متعــددة التخصصات من الخبــراء ومقدمي الخدمة 
الصحيــة مــن جهات مختلفــة تتمثل فــي الجامعات المصريــة، وزارة 
الصحــة، القطاع الصحي الخــاص وبعض المنظمات الدولية، كما تمت 
مراجعــة هذه المعايير بواســطة مجموعة من الخبــراء داخليا وخارجيا 
إلى جانب االختبار الحقلي والدراسة االستباقية قبل اعتمادها من مجلس 

إدارة الهيئة. 
وتتنــاول معايير االعتمــاد لتقديم الخدمة الصحية مــن خالل محورين 

رئيسيين وهما: 
• التمحور حول المريض. 

• التمحور حول المؤسسة.  
حيــث يتبنى جزء التمحور حــول المريض »نموذج بيكر« للتأكيد على 

استجابة المؤسسة الصحية الحتياجات المريض وذويه. 
علــى الجانب اآلخــر، معاييــر التمحور حول المؤسســة والتي تســلط 
الضوء على مالءمة بيئة العمل لتوفير بيئة آمنة وفعالة لكل من العاملين 

والمرضى وذويهم. 
وفــي إطار قوة المعايير احتفلت هيئــة االعتماد والرقابة الصحية أخيرا 
بحصول المعايير المصرية العتماد مراكز الرعاية األولية والمستشفيات 
2021 على االعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية 
»االســكوا«  بنســبة نجاح بلغت 98% . يؤكد الدكتور أشرف إسماعيل 
رئيس الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية أن المستشــفيات ومراكز 
الرعايــة األولية التي ســتقوم بتطبيق هــذه المعايير ســتتمكن من تقديم 

خدمات صحية ترقي إلى مثيالتها العالمية. 
يعتبرهــذا اإلنجاز دافعا كبيرا لالســتمرار في الحفــاظ علي تلك المكانة 
الدوليــة المرموقــة في اإلصــدارات التالية للهيئة فيما يتعلــق بالمعايير 
الخاصة بالصيدليات العامة، ومراكز العالج الطبيعي، ومراكز األشعة، 

والمختبرات الطبية وغيرها من اإلصدارات. 
كمــا قام الرئيس التنفيــذي للجمعية الدولية للتقييم الخارجي )اإلســكوا( 
IEEA بتوجيــه التهنئــة للهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة 
GAHAR نيابــة عــن أعضــاء الجمعية لفريــق المراجعيــن الدوليين 

م.احمد عبد الراضي
  مدير الجودة ــ  المعهد القومي للجودة
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نصائح عملية لتحسين جودة وسالمة الغذاء 
من المعروف أن عدم وجود نظام جيد لمراقبة 

جودة وســالمة األغذية، يجعل من 
الصعب ضمان توفير مصادر أغذية 
مأمونــة ، لضمــان وضــع برنامج 
ســالمة أغذية فعال ومناســب فإنه 
يجب اتخاذ اإلجــراءات التالية في 

االعتبار:
األغذيــة  قوانيــن  1.    مراجعــة 
يضمــن  بمــا  وتعديلهــا  الحاليــة 
مواكبة هــذه القوانيــن لالتجاهات 
الحديثة لتــداول وتحضير وتصنيع 

وتخزين األغذية.
2.    تنشيط وزيادة فاعلية برامج 
ومراقبة جــودة وصحــة األغذية. 
تتركز مراقبة األغذية في كثير من 
الدول، بدرجة كبيرة على النواحي 
الصحيــة والنظافة العامة، دون أن 

يؤخــذ في االعتبــار كثير من مصــادر التلوث 
األخــرى لألغذيــة، باإلضافة إلــى وجود كثير 
من القصور في اإلمكانيات وعدد العاملين في 

مراقبة جودة وصحة األغذية.
يجب أن تركز طرق الرقابة على تخزين وحفظ 
األغذية، طرق الطهي، مــواد التنظيف، طرق 
التعقيم والتطهير، تصميم أماكن إعداد األغذية 
) المطابــخ(. ويمكن أن يتم ذلك بفاعلية كبيرة 

.HACCP بإتباع نظام
3.    تحســين برامــج التحليل كميــًا ووصفيًا 
من خالل تدريــب العاملين، وأجراء اختبارات 
كيماوية، تشــمل مجاالت أخرى لضمان صحة 
األغذية، مثل تقدير متبقيات المبيدات، السموم 
الفطرية، والمعادن الثقيلة، اإلضافات الغذائية 

والهرمونات الصناعية في األغذية.
تهتــم  لألغذيــة  مواصفــات  4.    إعــداد 
بالظــروف المحليــة، مــع وضــع مواصفــات 
خاصة بمستويات السموم الفطرية، اإلضافات 
الغذائيــة، متبقيات المبيــدات والمعادن الثقيلة 
فــي األغذيــة، على وجــه الســرعة لمواجهة 
 المتغيــرات التي طرأت على الظروف البيئية. 
كمــا يجب وضع مواصفات لألجهزة والمعدات 
المســتخدمة فــي تحضيــر وتصنيــع األغذية، 
تضمن تجنب أي عيوب قد تحدث في التصنيع 

تؤدي إلى عدم سالمة الغذاء.

العامليــن  مــن  لــكل  الجيــد  5.    التدريــب 
فــي مجــال مراقبة جــودة وســالمة األغذية، 

و  الكيمــاوي  بالتحليــل  القائميــن  وكذلــك 
الميكروبيولوجي،ومــن الضروري أن يتضمن 
التدريب إكساب المتدرب مهارات وخبرات في 
مجــال تخصصهم تســاعدهم فــي أداء عملهم 

بكفاءة أفضل.
6.    مراجعــة الهيئــات العاملــة فــي مجــال 
مراقبــة جــودة وســالمة الغذاء، لكي تشــمل 
مجاالت أوســع لمراقبة األغذية وزيادة كفاءة 
األنشطة والخدمات التي تقوم بها هذه الهيئات.
الحكوميــة) وزارة  الجهــات  7.    مشــاركة 
الزراعــة، التموين، الصناعــة، الصحة.....( 
والقطــاع الخاص والجمعيات غيــر الحكومية 
فــي مجاالت مختلفة مرتبطــة باإلنتاج وتداول 

وتسويق األغذية.
8.     إدخال برامج تثقيفية وتعليمية وإعالمية 
للمواطنين والعاملين في مجال األغذية، لزيادة 
الوعــي الصحــي فــي مجــال جودة وســالمة 
الغذاء، مما يساعد على الحد بدرجة كبيرة من 

انتشار األمراض عن طريق الغذاء.
ونظرًا ألهمية هذا الموضوع فقد صدر مؤخرًا 
قرار مجلس الوزراء المصري بالموافقة علي 

إنشاء هيئة سالمة الغذاء.

نحو منظومة اعتماد صحيــــــــــــــــــــــــــــــــــة متميزة 

القائمين علي عملية المراجعة معربا 
عن تثمينه للرسالة التي أنشئت الهيئة 
مــن أجلها عــام 2018 ومؤكدا على 
أن هنــاك جوانب عديدة شــهدت أداًء 
استثنائيا جاء على رأسها خطة إعداد 
وتطوير المعاييــر وإطار العمل ذاته 
حيث تم تطويرها بطريقة تيسر الفهم 
للقائميــن علي تطبيقها واســتخدامه، 
كما أشاد المراجعين الدوليين بالجانب 
الخاص بالمشــاركة المجتمعية الذي 

تضمــن وجــود معايير تنص علي مشــاركة المرضي في صنــع القرارات 
المتعلقة بهم إلى جانب تقديم تفســير واضح لمتطلبات المشــاركة المجتمعية 

في التخطيط للخدمات المقدمة للمرضى. 
يأتــي هذا في إطار ســعي الدولــة لالرتقاء بجودة حيــاة المواطن المصري 
وتحقيــق العدالة في الحقوق والفــرص وذلك من خالل تحقيق الحد المقبول 
من مستويات الجودة في الرعاية الصحية وسالمة اإلنسان في كافة المنشآت 

التي يتم اعتمادها لتقديم الخدمات الصحية في مصر. 
وفــي إطــار التطبيق تقوم الهيئة بإتاحة عملية التســجيل للمنشــآت الصحية 
حيث يتيح  التسجيل وفقا لهذه المتطلبات والتي تعتبر الخطوة الرئيسية نحو 
وصول  تلك المستشفيات إلى المرحلة األكبر وهي الحصول على االعتماد 

وفقا لمعايير المستشفيات 2021. 
وعــن رحلة إصــدار المعايير أوضح الدكتور أشــرف إســماعيل أن الهيئة 
واجهــت تحديا بأن تواكــب المعايير التي تصدرهــا الهيئة أحدث ما وصل 
إليــه العلم في مجال جودة وســالمة الرعاية الصحية مضيفا أنه في ســبيل 
تحقيق ذلك كان عليها أن تســلك أحد طريقين، أيســرهما أن تستعين ببعض 
الخبــراء األجانــب في وضع جــزء أو كل المعايير لكل كتيــب من كتيبات 
المعايير الخاصة بالمستشفيات ومراكز الرعاية األولية والصيدليات العامة 
ومراكــز العــالج الطبيعي وغيرها والتي كانت ســتكبد الدولة أموااًل طائلة 
فــي اإلعداد والتحديــث ناهيك عن أنها ســتفتقر إلي التحديــد والتخصيص 
طبقــاً لظروف النظام الصحي المصري، أما الطريق الثاني والذي اختارته 
الهيئة ونجحت فيه هو االســتعانة بفريق عمل مصري خالص يُســتثمر فيه 
الخبراء المصريين لعمــل معايير مصممة طبقاً للواقع المصري ومعطيات 
النظام الصحي الحالي، مع االلتزام بأحدث المعايير والتوصيات الدولية في 
مجال جودة وسالمة الرعاية الصحية مما يعمل علي إحداث نقلة نوعية لهذا 
النظــام حتي يكــون في مقدمة النٌظم الصحية العالميــة فيما كان يُمثل تحدياً 

كبيراً يتمثل في إصدار معايير وطنية تالئم الواقع المصري. 
وفيما يتعلق باألبعاد التي تشملها معايير اعتماد المستشفيات 2021 لتضاهي 
أعلي المعايير العالمية ولتواكب التطورات المتســارعة في خدمات الرعاية 
الصحية أشــار رئيــس الهيئة إلى أنــه باإلضافة لمعايير الجودة والســالمة 
الُمتعارف عليها تتضمن هذه المعايير أبعاداً جديدة تُمثل الركائز األساســية 

للنُظــم الصحيــة الحديثــة، من خالل 
أقسام كاملة لتســتوعب تلك المحاور 
والتــي منهــا مــا أفردتــه الهيئة عن 
»الرعاية المتمركزة حول المريض« 
والذي يحتوي علي ستة أقسام تتكامل 
مــع بعضهــا جميعــاً لضبــط جــودة 
مخرجــات الرعاية المقدمة للمريض 
والــذي يكون هو المحور األساســي 
فيها تماشياً مع االتجاه العالمي الحالي 
فــي هذا الصدد، و قد أفــردت الهيئة 
ضمن هذا الفصل قسماً كاماًل يُركز علي تغيير ثقافة تقديم الخدمة بما يمكننا 

من الوصول إلى رضاء المنتفع عن الخدمة التي يتلقاها. 
وأضــاف الدكتــور إســماعيل أن المعاييــر ركــزت كذلــك علــي الحوكمة 
اإلكلينيكية التي تحدد الضوابط الحاكمة والتي تمثل أحد أهم الركائز الحالية 
فــي النُظم الصحية لتقديم الرعاية الصحية في الرعايات المركزة والغســيل 
الكلــوي والطوارئ وعناية المبتســرين وغيرها؛ فضاًل عن تلك التي تنص 
علــي االلتــزام بمعايير الرعايــة اإلكلينيكية التي ســتصدر قريباً عن الهيئة 
العامة لالعتماد والرقابة الصحية؛ شــأننا في ذلك شأن مثيالتها في استراليا 

و أمريكا والمملكة المتحدة. 
وتحــت شــعار »الســالمة أوال« أوضح الدكتور إســالم أبو يوســف نائب 
رئيس الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية أن هناك قسماً كامال بعنوان 
»متطلبــات الســالمة الوطنيــة« يركز علــى أكثر عوامل الخطــر التي قد 
تؤثر علي المرضى، ومقدمي الخدمة، والزائرين، والمنشــأة والبيئة وكيفية 
تجنبها وتقليلها إلى الحد األدنى بما يضمن أعلى درجات الســالمة واألمان 
فــي خدمات الرعاية الصحية إلى جانب احتوائها على قســماً كامال بعنوان 
»اإلدارة والحوكمة المؤسســية« والذي يســتهدف الوصول إلى االستغالل 
األمثل للموارد في إطار من الشــفافية والمحاســبة مع غرس ثقافة الســالمة 
واإلبــالغ عــن األخطاء جنبــاً إلي جنب مــع االهتمام بالجوانب المعيشــية 
والمعنويــة لألطقم العاملة لما له من كبيــر األثر في تحديد جودة مخرجات 
الخدمات الُمقدمة فضال عن وجود قسماً كاماًل إلدارة وتكنولوجيا المعلومات 
والتعامــل مــع المخاطر التــي تُمس ســرية وخصوصية بيانــات المنتفعين 

والعاملين على حٍد سواء. 
في ظل ما يشهده العالم منذ قرابة العام ونصف العام، من مخاطر وأزمات 
تجتــاح العالم بأســره في ظل جائحة كورونــا، كان لزاماً على الهيئة العامة 
لالعتمــاد والرقابة الصحيــة أن تُضمن في إصدارها لمعايير المستشــفيات 
على ما يُلزم ويوجه القائمين على إدارة المستشــفيات، ما من شأنه أن يرفع 
مــن جاهزيتها واســتعدادها لمواجهة أي أزمة ســواًء كانت بيئية أو صحية 
أو غيرهــا مــن األزمات - والتي قد تودي بحياة المئات بل واآلالف ســواء 
مــن المرضــي أو من مقدمي الخدمة أنفســهم - بما يضمن الخروج من تلك 

األزمات بأقل قدر ممكن من األضرار. 
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مقاالت علمية

العائد على االستثمارمن التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدريب 

بعد االنتهاء من التدريب وعودة المتدربين إلى أعمالهم فإنه من األهمية 
التعرف علي أثر التدريب في إحداث التغيير المنشــود والفائدة المرجوة 
منــه وخصوصا في ظل جائحــة كورونا وأثرها على انخفاض التدريب 
فــى بعض األماكن، وبالتالي يجب تقدير عائد االســتثمار من التدريب، 
وهــذا يأتي بتقييــم التدريب وقياس العائد منه ويجب اإلشــارة بداية إلى 
أن قضية قياس العائد من النشاط التدريبي ما زالت محل بحث ودراسة 
وهي عالمة اســتفهام دائمة الطرح تحولت اإلجابة عليها إلى اجتهادات 
شخصية أو تجارب مؤسسية ما زالت في معظمها تمر بمرحلة التجربة 

والخطأ.  
عندما  نتكلم عن العائد من االســتثمار في مشــروع معين، فإننا نشــير 
بصفة عامة للعائد الذي قد يعود لألفراد أو المنشــآت العامة أو الخاصة 
نتيجــة هذا االســتثمار ونحن نتحدث في الوقت نفســه عــن الفوائد التي 
قد تعود للمجتمع نتيجة لذلك االســتثمار وتلــك الفوائد التي تم الحصول 
عليها البد أن نرجعها بصورة مباشرة كنتيجة للعملية االستثمارية فعندما 
يســعي األفراد أو منشــآت القطــاع الخاص للحصول علي الكســب من 
جراء االســتثمار في مشــروع معين فإننا نســتطيع القــول أنهم حصلوا 
علي عائد شــخصي من جراء عملية االستثمار أما عندما تسعي منشآت 
القطاع العام والمجتمع للحصول علي كسب جراء االستثمار في مشروع 
معين، فإننا نســتطيع القول بأنهم حصلوا علي عائد اجتماعي من جراء 
االســتثمار وتلك العوائد أو الفوائد قد تشــمل كســب أو ربح من الســهل 
قياســه )Tangible( وقد تشمل أيضا فوائد ومنافع من الصعب قياسها 
)Intangible( ولذلك فإنه يجب التعرف على مراحل التقييم للوصول 

إلى العائد على االستثمار . 
مراحل التقدم فى مسألة الموارد البشرية:

 Page Break  
وفــي الغالــب تتعلق تلك الفوائد التي يمكن قياســها بتلــك الفوائد التي 

يمكن ربطها مباشرة باالستثمار وقد تأخذ األشكال التالية: 
•زيادة في اإليرادات واألرباح. 

•الزيادة في اإلنتاجية. 
•تقليل نسبة إصابات العمل. 

•تقليل نسبة أعطال اآلالت والمعدات. 
ومن ناحية ثانية، هناك أيضا فوائد ومنافع ال يمكن قياســها بســهولة 
)Intangible( وقــد تكون لها عالقة غير مباشــرة باالســتثمار في 
التدريــب، ونســتطيع أن نطلق علي هــذا األنواع مــن الفوائد بالفوائد 

الضمنية وقد تشمل الفوائد الضمنية: 
• ارتفاع الروح المعنوية والوالء التنظيمي. 
• ارتفاع مستوي الثقة بالنفس بين األفراد. 

• زيادة في مستوي الرضا عن العمل. 
• زيادة فرص الترقي الوظيفي. 

فوائد قياس العائد من االستثمار في التدريب: 
• إبراز مساهمة الموارد البشرية والتدريب. 

• اكتساب تقدير واحترام اإلدارة العليا. 
• اكتساب ثقة العمالء المستفيدين يعكس نجاح العملية التدريبية لهم. 

• تــؤدي إلــى تحســين العمليــة التدريبية باتخــاذ القــرارات الصحيحة 
والداعمة للتدريب. 

• تســاعد إدارة التدريــب من تحقيــق النجاح لزيادة ثقتهم في اســتخدام 
العملية وتعزيز النتائج. 

لماذا نقيس العائد من االستثمار في التدريب: 
يقع علي عاتق القائمين علي التدريب مهمة إقناع أعضاء مجلس اإلدارة 
بأن المصاريف التي ســيتم تخصيصها للتدريب ســتترجم لنتائج حقيقية 
وذلك مردود ايجابي إلدارة المنشاة وتتعدد األسباب التي تدعوا المنشآت 

لتبني تحديد العائد من االستثمار في التدريب، ومنها: 
• لربط التدريب باألهداف األساسية للمنشأة فالتدريب يمثل أحد األنشطة 

الجوهرية التي تقوم بها المنشأة لتحسين األداء وتحقيق الربحية. 
• لتبريــر المصاريــف المخصصــة للتدريب عــادة ما تلجــا العديد من 
المنشــآت لتقليص ميزانيات التدريب عندمــا تواجه مصاعب مالية، لذا 
يســتطيع القائمين علي التدريب إتباع أساليب موضوعية وعلمية إلقناع 
اإلدارة بأن اإلنفاق علي التدريب سيعود بفوائد وعوائد مالية للمنشاة من 

ثم مقاومة االتجاه الذي يدعوا لتقليص األموال المخصصة للتدريب. 
• للمساعدة في اختيار أساليب التدريب فتطبيق مفهوم العائد من االستثمار 
يســاعد إدارات التدريب علي أتخاذ قرارات موضوعية وعقالنية تتعلق 

بإختيار أفضل األساليب التدريبية المالئمة الحتياجات المنشأة. 
اإلطار  العام لعملية حساب العائد في االستثمار: 

ســاد ولفتــرة طويلــة اعتقاد بصعوبــة إحصــاء تأثير برامــج التدريب 

د أيمن الدهشان 
خبير التنمية اإلدارية 

مستشار التطوير والتميز المؤسسي بالمعهد القومي للجودة 
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نصائح عملية لتحسين جودة وسالمة الغذاء 
من المعروف أن عدم وجود نظام جيد لمراقبة 
جــودة وســالمة األغذيــة، يجعل مــن الصعب 
ضمــان توفير مصادر أغذية مأمونة ، لضمان 
وضع برنامج سالمة أغذية فعال ومناسب فإنه 

يجب اتخاذ اإلجراءات التالية في االعتبار:
1.    مراجعة قوانين األغذية الحالية وتعديلها 
بمــا يضمــن مواكبة هذه القوانيــن لالتجاهات 
الحديثــة لتــداول وتحضير وتصنيــع وتخزين 

األغذية.
2.    تنشــيط وزيادة فاعليــة برامج ومراقبة 
جودة وصحــة األغذية. تتركز مراقبة األغذية 
فــي كثيــر مــن الــدول، بدرجــة كبيــرة على 
النواحــي الصحيــة والنظافة العامــة، دون أن 
يؤخــذ في االعتبــار كثير من مصــادر التلوث 
األخــرى لألغذيــة، باإلضافة إلــى وجود كثير 
من القصور في اإلمكانيات وعدد العاملين في 

مراقبة جودة وصحة األغذية.
يجب أن تركز طرق الرقابة على تخزين وحفظ 
األغذية، طرق الطهي، مــواد التنظيف، طرق 
التعقيم والتطهير، تصميم أماكن إعداد األغذية 
) المطابــخ(. ويمكن أن يتم ذلك بفاعلية كبيرة 

.HACCP بإتباع نظام
3.    تحســين برامــج التحليل كميــًا ووصفيًا 
من خالل تدريــب العاملين، وأجراء اختبارات 
كيماوية، تشــمل مجاالت أخرى لضمان صحة 
األغذية، مثل تقدير متبقيات المبيدات، السموم 
الفطرية، والمعادن الثقيلة، اإلضافات الغذائية 

والهرمونات الصناعية في األغذية.
تهتــم  لألغذيــة  مواصفــات  4.    إعــداد 
بالظــروف المحليــة، مــع وضــع مواصفــات 
خاصة بمستويات السموم الفطرية، اإلضافات 
الغذائيــة، متبقيات المبيــدات والمعادن الثقيلة 
فــي األغذيــة، على وجــه الســرعة لمواجهة 
 المتغيــرات التي طرأت على الظروف البيئية. 
كمــا يجب وضع مواصفات لألجهزة والمعدات 
المســتخدمة فــي تحضيــر وتصنيــع األغذية، 
تضمن تجنب أي عيوب قد تحدث في التصنيع 

تؤدي إلى عدم سالمة الغذاء.
العامليــن  مــن  لــكل  الجيــد  5.    التدريــب 
فــي مجــال مراقبة جــودة وســالمة األغذية، 
و  الكيمــاوي  بالتحليــل  القائميــن  وكذلــك 
الميكروبيولوجي،ومــن الضروري أن يتضمن 

التدريب إكساب المتدرب مهارات وخبرات في 
مجــال تخصصهم تســاعدهم فــي أداء عملهم 

بكفاءة أفضل.
6.    مراجعــة الهيئــات العاملــة فــي مجــال 
مراقبــة جــودة وســالمة الغذاء، لكي تشــمل 
مجاالت أوســع لمراقبة األغذية وزيادة كفاءة 
األنشطة والخدمات التي تقوم بها هذه الهيئات.
الحكوميــة) وزارة  الجهــات  7.    مشــاركة 
الزراعــة، التموين، الصناعــة، الصحة.....( 
والقطــاع الخاص والجمعيات غيــر الحكومية 
فــي مجاالت مختلفة مرتبطــة باإلنتاج وتداول 

وتسويق األغذية.
8.     إدخال برامج تثقيفية وتعليمية وإعالمية 
للمواطنين والعاملين في مجال األغذية، لزيادة 
الوعــي الصحــي فــي مجــال جودة وســالمة 
الغذاء، مما يساعد على الحد بدرجة كبيرة من 

انتشار األمراض عن طريق الغذاء.
ونظرًا ألهمية هذا الموضوع فقد صدر مؤخرًا 
قرار مجلس الوزراء المصري بالموافقة علي 

إنشاء هيئة سالمة الغذاء.

العائد على االستثمارمن التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدريب 

والتطويــر إال أن هذا االعتقاد اختفــي تدريجيا مع بروز أدوات علي غرار 
الطاقــات والنتائج التي باتت تســاعد العاملين في إدارات الموارد البشــرية 
والتدريــب علي تتبع نتائــج مبادرات التطوير، ورفع تقارير دقيقة إلى كبار 
المســؤولين التنفيذين عن أثار هذه المبادرات علي األداء العام لمؤسســاتهم 

وبالتالي علي نتائج اعمالهم. 
وكمــا أشــرنا من قبل هناك خمســة مســتويات مختلفة مــن القياس يمكن 

للمؤسسات اعتمادها باستخدام بطاقات األداء والنتائج وهي: 
• مدي شعور المشاركين في البرامج بالرضا، وهو يعد المستوي األساسي 

ضمن مستويات القياس. 
• مــدي التعلــم، وهــو يقيس التغييــرات في مســتوي المعرفــة، المهارات 

والسلوكيات )طريقة التعامل(. 
• مدي نجاح التطبيق، وهو يقيس التغيرات في السلوك المتبع أثناء ممارسة 

العمل. 
• مــدي التأثير علــي األعمال وهو يقيس مجموعــة متنوعة من المتغيرات 

المؤثرة علي األعمال. 
• معدل العائد علي االستثمار وهو يقارن مزايا البرنامج بتكاليف. 

 
 ويشير النموذج التالي الي الخطوات الرئيسية لحساب العائد في االستثمار 

التدريبي: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

    اقتــرح دونالــد كيرك باتــرك ، أنه يمكن تقويــم التدريب بقياس خمس 
مستويات ألثر التدريب :- 

1.رد الفعــل – باســتخدام نمــاذج التقويم عند االنتهاء مــن البرنامج يمكننا 
أن نكتشــف كيف كان رد فعل المشــاركين عن التدريب ) من خالل اختبار 

السعادة (  
2.التعلم – يمكننا إجراء اختبار قبلى وآخر بعدى للمشاركين لقياس تعلمهم 

أثناء التدريب . 
بعــد   – 3.الســلوك 
التدريب مــن ثالثة إلى 
ســتة أشــهر كيــف أن 
نتابــع أداء المشــاركين 
نمــاذج  باســتخدام 
الــرأى  اســتطالع 
ورؤسائهم  المشــاركين 
الكتشــاف مــا إذا كانوا 
قد غيروا بالفعل طريقة 
فعلهــم لألشــياء كنتيجة 

للتدريب . 
بالرغــم   – 4.النتائــج 
مــن صعوبة ذلك ، فإنه 
يمكننــا أن نبحــث عــن 
دليــل أو برهــان علــى 
أنه قد نتج عن التدريب 
نتائــج  فــى  تحســن 

المؤسسة .  
علــى  العائــد   .5
االستثمار ROI   وفي 
النهايــة يجــب حســاب 
علــى  العائــد  معدلــة 
االســتثمار للتأكــد مــن 
أن التدريب اضاف الي 
الموارد البشرية ام ال ؟  

  
وخالصة القول:  

يجب أن نتذكر أن تحديد العائد من التدريب جزء من خطوات عديدة لعملية 
التقويم، وال يمكن أن توفر الصورة الكاملة عن القيمة الحقيقة للتدريب دون 

أن تتكامل مع مراحل األخرى للتقويم. 
• وأخيرا يتضح أن عملية قياس العائد من التدريب ليست عملية سهلة بل هي 
عملية متشابكة معقدة ونجاح تطبيقها يعتمد علي اتباع خطوات محددة ومتفق 
عليها يتم تنفيذ منهجية ROI كأداة لتحسين العملية وليس كأداة لتقييم األداء. 

Return on Investment ROI from Training 

8
حساب العائد علي االستثمار

1
تحديد أهداف 

التدريب

9
تحديد المدخالت غير المباشرة 

وغير الملموس

2
وضع خطط التقييم
 وتوفير البيانات

7
تحديد تكاليف 

التدريب

10
دراسة األثر والنتائج

3
جمع البيانات أثناء 

التدريب

6
تحويل البيانات إلي 

قيم مالية

4
جمع البيانات بعد 

التدريب

5
قياس تأثير التدريب
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مقاالت علمية

متطلبات األمان  فى لعب األطفال  )2(

الخواص الكهربائية:  
• يجــب أال يتم تشــغيل اللعب الكهربائيــة أو اى جزء من اللعبة بفرق 
جهد اســمى يتجاوز 24 فولت للتيار المستمر )DC( او ما يكافئه من 

 .)AC( التيار المتردد
• يجب أن يتم عزل وتوفير الحماية الميكانيكية بشــكل صحيح ألجزاء  
اللعــب  التى يتــم توصيلها أو التى تالمس المصــدر الكهربائى والتى 
تكــون قادرة على إحداث صدمة كهربائية مع الكابالت أو الموصالت 

األخرى التى تنقل الكهرباء الى هذه األجزاء . 
• يجــب أن تصمم وتركب اللعب الكهربائية لضمان ان  الحد األقصى 
لدرجــات حرارة األســطح التى يتم الوصول إليها مباشــرة ال تســبب 

حروقا عندما يتم مالمستها . 
• يجب تزويد اللعب بحماية ضد مخاطر الحريق. 

• يجــب ان تصمم وتصنع اللعــب الكهربية بحيث ان المجال الكهربى 
والمغناطيســى والكهرومغناطيسى او اى اشعاعات اخرى متولدة عن 
طريق تشغيل اللعبة تكون مقتصرة عند الحد الضرورى لتشغيل اللعبة  
• يجــب ان تصمم وتصنع اللعب الكهربيــة بحيث ال تمثل اى مخاطر 
صحيــة او ضــرر للعيــن او الجلد من اشــعة الليزر واقطــاب انبعاث 

الضوء )LEDs( او اى نوع اخر لالشعاع. 
العناية الصحية :  

• يجــب أن تصمم وتصنع اللعب بحيث تفى بمتطلبات العناية الصحية 
والنظافة لتجنب خطر العدوى والمرض والتلوث . 

• يجــب ان تصمــم وتصنع اللعب التى تســتهدف األطفال اقل من 36 
شــهرا بحيث يمكن تنظيفهــا . يجب ان تكون لعب األطفال النســيجية 
قابلة للغسيل ما عدا فى حالة احتوائها على اليات يمكن تلفها عند النقع 

النشاط اإلشعاعى:  
• يجب أال تحتوى اللعب على عناصر أو مواد إشــعاعية بأشــكال أو 

نسب من المحتمل أن تكون مؤذية لصحة األطفال . 
 

أهم النصائح واالرشادات عند شراء اللعبة 
1. عند شــراء اللعبة يجب قــراءة التحذيرات الموجودة 
على اللعبة بشــكل جيد وخاصة التحذير الخاص بالفئة 
العمرية للطفل فمثال يشير الشكل التالى الى أن اللعبة 

ال تناسب األطفال اقل من ثالث سنوات . 
 2. فى لعب النشاط الحركى مثل االرجوحات 
الموجودة داخل المنازل يجب قراءة تعليمات 
التركيب واالستخدام جيدا حيث تصاحب هذه 

اللعــب تعليمــات تلفت االنتبــاه إلى ضرورة إجــراء مراجعة وصيانة 
لألجــزاء الرئيســية فى فترات محــددة )مثل العالقــات ، والمثبتات , 
ومســامير تثبيت اللعبــة فى االرض... الخ( مع اإلشــارة إلى أن عدم 
إجراء مثل هذه المراجعات يمكن أن يؤدى إلى ســقوط المســتخدم أو 
قلــب اللعبــة . كما توضــح هذه التعليمــات كيفية تجميع اللعبة بشــكل 
صحيح مع اإلشارة الى األجزاء التى يمكن أن تسبب خطراً إذا لم يتم 
تجميعها بشــكل صحيح كذلك توضيح معلومات عن الســطح المناسب 

لتثبيت اللعبة. 
3. فــى اللعب المائية يجب أن تحمــل هذه المنتجات العبارة التحذيرية 

التالية : 
» تستخدم فقط اللعب فى الماء الذى يبقى الطفل ضمن العمق المصمم 
لهذه اللعبة بما يضمن سالمة الطفل  وتحت إشراف شخص بالغ » .  
وهكذا فى انواع اللعب االخرى                                                                                

لــذا لزم علــى الصانع وضع هــذه البيانات على • 
اللعبة مثل   االشــارة الى الحد االدنى للعمر 
المناســب الســتخدام اللعبــة  - البيانــات 

كيميائية / أمل الحناوي 
مدير إدارة المواصفات الكيميائية 

الهيئة المصرية العامة للجودة  
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نصائح عملية لتحسين جودة وسالمة الغذاء 
من المعروف أن عدم وجود نظام جيد لمراقبة 
جــودة وســالمة األغذيــة، يجعل مــن الصعب 
ضمــان توفير مصادر أغذية مأمونة ، لضمان 
وضع برنامج سالمة أغذية فعال ومناسب فإنه 

يجب اتخاذ اإلجراءات التالية في االعتبار:
1.    مراجعة قوانين األغذية الحالية وتعديلها 
بمــا يضمــن مواكبة هذه القوانيــن لالتجاهات 
الحديثــة لتــداول وتحضير وتصنيــع وتخزين 

األغذية.
2.    تنشــيط وزيادة فاعليــة برامج ومراقبة 
جودة وصحــة األغذية. تتركز مراقبة األغذية 
فــي كثيــر مــن الــدول، بدرجــة كبيــرة على 
النواحــي الصحيــة والنظافة العامــة، دون أن 
يؤخــذ في االعتبــار كثير من مصــادر التلوث 
األخــرى لألغذيــة، باإلضافة إلــى وجود كثير 
من القصور في اإلمكانيات وعدد العاملين في 

مراقبة جودة وصحة األغذية.
يجب أن تركز طرق الرقابة على تخزين وحفظ 
األغذية، طرق الطهــي، مواد التنظيف، طرق 
التعقيم والتطهير، تصميم أماكن إعداد األغذية 
) المطابخ(. ويمكن أن يتم ذلك بفاعلية كبيرة 

.HACCP بإتباع نظام
3.    تحســين برامــج التحليل كميــًا ووصفيًا 
من خالل تدريــب العاملين، وأجراء 
اختبــارات كيماويــة، تشــمل 

مجــاالت أخــرى لضمان صحــة األغذية، مثل 
تقديــر متبقيــات المبيدات، الســموم الفطرية، 
الغذائيــة  اإلضافــات  الثقيلــة،  والمعــادن 

والهرمونات الصناعية في األغذية.
تهتــم  لألغذيــة  مواصفــات  4.    إعــداد 
بالظــروف المحليــة، مــع وضــع مواصفــات 
خاصة بمستويات السموم الفطرية، اإلضافات 
الغذائية، متبقيات المبيــدات والمعادن الثقيلة 
فــي األغذيــة، على وجــه الســرعة لمواجهة 
 المتغيرات التي طرأت على الظروف البيئية. 
كمــا يجب وضع مواصفات لألجهزة والمعدات 
المســتخدمة في تحضيــر وتصنيــع األغذية، 
تضمن تجنب أي عيوب قد تحدث في التصنيع 

تؤدي إلى عدم سالمة الغذاء.
العامليــن  مــن  لــكل  الجيــد  5.    التدريــب 
فــي مجــال مراقبة جــودة وســالمة األغذية، 
و  الكيمــاوي  بالتحليــل  القائميــن  وكذلــك 
الميكروبيولوجي،ومن الضروري أن يتضمن 
التدريب إكساب المتدرب مهارات وخبرات في 
مجــال تخصصهم تســاعدهم فــي أداء عملهم 

بكفاءة أفضل.
6.    مراجعــة الهيئــات العاملــة فــي مجــال 
مراقبــة جــودة وســالمة الغذاء، لكي تشــمل 

أوســع  األغذية مجــاالت  لمراقبة 
كفاءة  نشــطة وزيــادة  أل ا

والخدمــات 
لتي  ا

تقوم 
بهــا 

ه  هــذ
الهيئات.

الحكوميــة) وزارة  الجهــات  7.    مشــاركة 
الزراعــة، التموين، الصناعــة، الصحة.....( 
والقطــاع الخاص والجمعيات غيــر الحكومية 
فــي مجاالت مختلفة مرتبطــة باإلنتاج وتداول 

وتسويق األغذية.
8.     إدخال برامج تثقيفية وتعليمية وإعالمية 
للمواطنين والعاملين في مجال األغذية، لزيادة 
الوعــي الصحــي فــي مجــال جودة وســالمة 
الغذاء، مما يساعد على الحد بدرجة كبيرة من 

انتشار األمراض عن طريق الغذاء.
ونظرًا ألهمية هذا الموضوع فقد صدر مؤخرًا 
قرار مجلس الوزراء المصري بالموافقة علي 

إنشاء هيئة سالمة الغذاء.

متطلبات األمان  فى لعب األطفال  )2(

التحذيرية- تعليمات التركيب واالستخدام(. 
أمثلة لبعض اللعب طبقا للفئة العمرية للطفل 

امثلــة للعب األطفال التى تناســب الطفل من وقــت الميالد إلى عمر تحت 
أربعة شهور 

• الشــخاليل والحلقات - الموبيالت بصوت أو بدون - لعب أشكال مختلفة 
ومتنوعة توضع على ســرير الطفل ويســتهدف عدم وصول الطفل لها - 
لعب موسيقية – لعب توضع على أو بالقرب من سرير الطفل بزر تشغيل 

يعمل عن طريق الشخص البالغ 
• عرائــس وحيوانــات بســيطة – حيوانات وعرائس محشــوة بمواد لينة 
مصنوعــة من االليــاف أو الوبر بمالبس أو بدون وتفاصيل ثابتة ال يمكن 

إزالتها  . 
• اللعــب الخاصــة بمهد وروضــة الطفل – الكور / الشــخصيات المعلقة 

بسرير الطفل أو عربات الطفل أو حاويات الطفل . 
• لعــب الضغــط باليد – مصنوعة من مواد لينة بشــخليلة داخلية أو بدون 

أو مصدر ضوضاء .  
• كــرات مــن القمــاش أو مواد لينة شــبيهة وأشــكال 

هندسية . 

امثلــة للعب األطفال التى تناســب الطفل عند عمر بداية اللعب 4 شــهور 
وحتى عمر تحت 8 شهور 

العضاضــات وحلقــات العــض - لعب الحمــام – الحيوانــات والمراكب 
الصغيرة واألشياء التى تطفو .  

الكرات أو االسطوانات – مواد واضحة بمحتوى مرئى - القوالب البسيطة 
ولعب الرص ولعب البناء - 

الكتب البســيطة مصنوعة من النســيج أو البالستيك - لعب تدور بالدفع أو 
السحب البسيط ) بدون حبل أو مقبض ( وتعمل أصوات و/أو لها أضواء 

ملونة. 
امثلة للعب األطفال التى تناسب الطفل عند عمر بداية اللعب من 8 شهور 

وحتى تحت 12 شهًرا 
 لعــب النفــخ- األشــكال والحيوانــات التى تهتــز بحركة لألمــام والخلف 
والمصنوعة من بالســتيك جاســئ أو قابلة للنفخ واللعــب التى تنطلق من 

داخل الصندوق ولعب الدوران بدفعها ألسفل 
الكتــب بصفحــات ســميكة ) مكتنزة ( -مــواد لينة بأشــكال مختلفة 
للرص - لعب لتعليم المشــى ) المشــى خلفها ( - وحدة بعجل 

لها قاعدة صلبة لدعم الطفل فى مراحل المشى المبكرة  
العرائــس ) دمــى (- شــخصيات خياليــة حيوانية بدون 
مكونــات قابلة لإلزالــة - دمى تمثل شــخصيات خيالية 

تشمل أشكااًل حيوانية أو بشرية 
المواصفات القياســية المصرية الصادرة فى مجال لعب 

األطفال 
أصــدرت الهيئــة المصريــة العامة للمواصفــات والجودة 
سلســلة مــن المواصفات القياســية المصرية فــى مجال لعب 
األطفــال تتضمن متطلبات األمان  وطرق االختبار وهى متماثلة 

مع المراجع الدولية واالوروبية كما يلى : 
1. المواصفة القياسية المصرية رقم  7093  / 2014 الخاصة 

بـاالشتراطات األساسية ألمان لعب األطفال. 
2. المواصفة القياســية المصرية رقــم  3123  بجميع اجزائها 

)عددها 14 جزء (  
3. المواصفة القياسية المصرية رقم  7201  / 2020 الخاصة 

بأمان لعب األطفال – إرشادات لتحديد العمر 
4. المواصفــة القياســية المصرية رقم  7562  / 2013 
الخاصة بقيود اســتخدام مادة الفثاالت ومشتقاتها فى 

أدوات العناية بالطفل ولعب األطفال . 
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مقاالت علمية

ISO 10018 سبل دعم التفكير لدى المرؤوسين  طبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للمواصفة

 ظهر في اآلونة األخيرة احتياج كبير إلشــراك المرؤوسين في دراسة 
والبحــث عــن حلول جديدة لمشــكالت قديمة أو مســتحدثة خاصة بعد 
التطــورات الكبيرة والتغيير الذي تم ومــا زال يتم في طبيعة األعمال 
وفي الظروف والبيئة المؤثرة على أساليب العمل وطرقه، وهو األمر 
الــذي لــم يعد مقبوال فيه ترك التفكير لشــخص واحد علــى قمة الهرم 
الوظيفي قد يصيب وقد يخطئ ظنا منه أنه هو الوحيد المؤهل إلصدار 
القــرارات طبقا للمســئولية الملقاة على عاتقــه. وكان مفهوم التمكين، 
أي منــح الفرصــة للمرؤوس أن يأخذ قرارا على عاتقه، قد القى قبوال 
كبيــرا فــي فترة ماضية لكــن واجه صعوبات في التطبيــق نظرا لعدم 
إعداد المرؤوســين اإلعداد الجيد والمطلوب للتفكير بأســلوب ممنهج، 
واالحتيــاج إلــى تعديالت فــي العمليات واإلجراءات تناســب التكليف 
الجديــد والمهام المســتحدثة، باإلضافة إلى االحتياج إلــى إعداد القادة 
لتقبل التغيير الناشــئ عــن عملية التمكين ومنح الفرصة للمرؤوســين 
والمســاحة الكافية والوقت الــالزم للتفكير، واإلنصات إلى ما يتقدمون 
به من مقترحات أو أفكار تحتاج لدراسة. وهو ما يسمى في علم اإلدارة 
»صناعــة القــرار« تمهيدا لوضع ما خرجوا به أمام المســئول التخاذ 

قرار واختيار ما بين بدائل.  
 ISO 10018: إشراك المرؤسين جاء في مواصفة دولية خاصة هي
2012   وقد تعرضت لها  في عدد سابق العدد 14 من مجلة مجتمع 
الجودة. أما في هذا المقال فيهمني أن أســتعرض طرقا وســبال إلعداد 
ودعم المرؤوســين »للتفكير« بأســلوب ممنهج يســمح لهــم بالخروج 

بأفكار ومقترحات قابلة للتطبيق.  
فيمــا يلي نذكر بعــض المقترحات لتحديد أدوار الفريق ونســتعرض 

بعض سبل تشجيعه على التفكير البناء: 
1. تحديد أدوار فريق العمل: 

إتفق أغلب علماء اإلدارة على أن أعضاء الفريق يساهمون في عمل 
الفريق على األقل بواحدة من طريقتين: 

1. عــن طريق أدوارهم الوظيفيــة )Functional role( ، كقائد 
وإداري ومنّســق وكاتــب تقاريــر ومصمــم وداعم وجامــع معلومات 

وموثق وغيرها من الوظائف األخرى. 
2. عن طريق دورهم التفاعلي في الفريق )team role( ، والمقصود 
بــه  هو طريقة تواصلهم وتفاعلهم مع أعضاء الفريق من أجل تطّور 

ونمو الفريق نحو الهدف األساسي.  
وقــد تــم تطوير العديد مــن األنظمة التي تســاعد علــى التعرف على 
المهــارات والمواصفات الفرديّة والتي من شــأنها المشــاركة في دور 
الفريــق أو أن تكون أحد خصائصــه هذه األنظمة أو التصنيفات والتي 
يمكن أن يستخدمها الفريق كوسيلة إلعداد أعضائه للعمل المكلفين به، 
والتي تســاعد الفريق واألعضاء على التعرف على نقاط قوة وضعف 
الفريق فرديا وجماعيا ومساعدتهم على تخّطي نقاط الضعف وتحويلها 

إلى نقاط قوة.  

أحــد أشــهر األنظمة لتصنيف أدوار الفريق والتعــّرف عليها هو نظام 
ابتكــره الدكتــور ميريديــث بلبــن )Dr. Meredith Belbin( هذا 
النظــام ابتكــره عن طريــق مالحظة ومتابعــة الدراســات التي عملها 
على مئات من الِفَرق الصغيرة أثناء قيامها بمشــاريع بسيطة. وكنتيجة 
أساســية لبحثــه ، يقــول Belbin بــأن كل فرد في الفريــق يتصّرف 
بطريقة يمكن تصنيفها من ضمن تســع  تصنيفات مختلفة. وباإلضافة 
إلــى هذا ، وجــد Belbin أن الموازنة بين تصنيفات األدوار المختلفة 
لمختلف األعضاء ســتكون مؤثرة على نجاح أو فشل أداء الفريق، من 
هــذه التصنيفات »المفكر« وهــو عضو الفريق الذي يميل إلى اإلبداع 
والخيــال والتفكير غيــر التقليدي.  وهو شــخص مبدع وعــادًة يكون 

مصدرا ألفكار الفريق .  
وتوزيع األدوار من المحتمل أن يتغير أثناء العمل على المشروع.  ففي 
ــر أو أكثر حتى يعطون الفريق بعض  البداية ســيحتاج الفريق إلى مفّكِ
األفكار واالقتراحات التي تساعد الفريق على إنهاء المشروع. وبعدها 
ســيحتاج الفريق إلى منّفذ أو منفذيــن يقومون بتحويل هذه األفكار إلى 
واقع. وقبل نهاية المشــروع سيحتاج الفريق إلى منهي يقوم بالتأكد من 
أن المشروع سيتم تسليمه في الموعد المحّدد وبالجودة المحّددة. وخالل 
ق يراقب جميع هذه األحداث  جميع المراحل يجب أن يكون هنالك منّسِ
واالسهامات من باقي األعضاء ، وسيكون دوره الوظيفي هو القائد. 

 Management( يوجد هنالك نظام آخر لتصنيف أدوار الفريق اسمه
Team Role Indicator – MTRI( وهــو يحتــوي علــى ثمانية 
طــرق مختلفــة يمكن لألعضــاء أن يتفاعلــوا ويتواصلــوا من خاللها 

للمساهمة في الفريق. ويوجد تشابه كبير بينها وبين أدوار بلبن. 
ويوجــد أيضــاً نظــام لتصنيف أنمــاط الشــخصيات ، وأشــهرها هو 
تصنيف Myers-Briggs.  في هذا التصنيف يتم توزيع األفراد في 

واحد من أربعة أقسام تحتوي على خصائص متضادة. 
وهنــاك بعض المالحظات علــى األدوار التفاعلية داخــل فرق العمل 
منها أن الدور الذي سيقوم به كل عضو ليس ثابتاً ، فدور كل فرد من 
الممكن أن يتغير باالعتماد على عدة عوامل منها خبرة أعضاء الفريق 
وطول مدة المشــروع والمعلومات المجمعة والمطلوبة وكذلك الموارد 
المتاحــة والمطلوبة. وفي حالة ما إذا كانت بعض األدوار شــاغرة في 
الفريــق ، فمــن الممكن أن يقوم أحد األعضاء بهذه األدوار كدور ثاني 
فــي الفريــق. حينها يمكن لكل من أعضاء الفريق أن يطور ويكتســب 

مهارات جديدة للعمل الجماعي. 
2. استكشاف مهارات أعضاء الفريق:  

مــن المفيــد في مراحــل تكوين وبنــاء الفريق األولــى أن يتعّرف كل 
منهم علــى المهارات المختلفة الموجودة لــدى األعضاء اآلخرين مما 
يساعد على استغالل هذه المهارات لتحقيق الهدف بشكل مثالي وبدون 
مشاكل.  وأحد الطرق التي تساعد في كشف مهارات األعضاء هي أن 
يقوم كل عضو بتلخيص المهارات التي لديه ويســتطيع أن يفيد الفريق 

هانئ أحمد توفيق القاضي
استشاري كبير التنمية اإلدارية والبشرية ونظم اإلدارة الدولية 
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نصائح عملية لتحسين جودة وسالمة الغذاء 
من المعروف أن عدم وجود نظام جيد لمراقبة 
جــودة وســالمة األغذيــة، يجعل مــن الصعب 
ضمــان توفير مصادر أغذية مأمونة ، لضمان 
وضع برنامج سالمة أغذية فعال ومناسب فإنه 

يجب اتخاذ اإلجراءات التالية في االعتبار:
1.    مراجعة قوانين األغذية الحالية وتعديلها 
بمــا يضمــن مواكبة هذه القوانيــن لالتجاهات 
الحديثــة لتــداول وتحضير وتصنيــع وتخزين 

األغذية.
2.    تنشــيط وزيادة فاعليــة برامج ومراقبة 
جودة وصحــة األغذية. تتركز مراقبة األغذية 
فــي كثيــر مــن الــدول، بدرجــة كبيــرة على 
النواحــي الصحيــة والنظافة العامــة، دون أن 
يؤخــذ في االعتبــار كثير من مصــادر التلوث 
األخــرى لألغذيــة، باإلضافة إلــى وجود كثير 
من القصور في اإلمكانيات وعدد العاملين في 

مراقبة جودة وصحة األغذية.
يجب أن تركز طرق الرقابة على تخزين وحفظ 
األغذية، طرق الطهي، مــواد التنظيف، طرق 
التعقيم والتطهير، تصميم أماكن إعداد األغذية 
) المطابــخ(. ويمكن أن يتم ذلك بفاعلية كبيرة 

.HACCP بإتباع نظام
3.    تحســين برامــج التحليل كميــًا ووصفيًا 
من خالل تدريــب العاملين، وأجراء اختبارات 
كيماوية، تشــمل مجاالت أخرى لضمان صحة 
األغذية، مثل تقدير متبقيات المبيدات، السموم 
الفطرية، والمعادن الثقيلة، اإلضافات الغذائية 

والهرمونات الصناعية في األغذية.
تهتــم  لألغذيــة  مواصفــات  4.    إعــداد 
بالظــروف المحليــة، مــع وضــع مواصفــات 
خاصة بمستويات السموم الفطرية، اإلضافات 
الغذائيــة، متبقيات المبيــدات والمعادن الثقيلة 
فــي األغذيــة، على وجــه الســرعة لمواجهة 
 المتغيــرات التي طرأت على الظروف البيئية. 
كمــا يجب وضع مواصفات لألجهزة والمعدات 
المســتخدمة فــي تحضيــر وتصنيــع األغذية، 
تضمن تجنب أي عيوب قد تحدث في التصنيع 

تؤدي إلى عدم سالمة الغذاء.
العامليــن  مــن  لــكل  الجيــد  5.    التدريــب 
فــي مجــال مراقبة جــودة وســالمة األغذية، 
و  الكيمــاوي  بالتحليــل  القائميــن  وكذلــك 
الميكروبيولوجي،ومــن الضروري أن يتضمن 

التدريب إكساب المتدرب مهارات وخبرات في 
مجــال تخصصهم تســاعدهم فــي أداء عملهم 

بكفاءة أفضل.
6.    مراجعــة الهيئــات العاملــة فــي مجــال 
مراقبــة جــودة وســالمة الغذاء، لكي تشــمل 
مجاالت أوســع لمراقبة األغذية وزيادة كفاءة 
األنشطة والخدمات التي تقوم بها هذه الهيئات.
الحكوميــة) وزارة  الجهــات  7.    مشــاركة 
الزراعــة، التموين، الصناعــة، الصحة.....( 
والقطــاع الخاص والجمعيات غيــر الحكومية 
فــي مجاالت مختلفة مرتبطــة باإلنتاج وتداول 

وتسويق األغذية.
8.     إدخال برامج تثقيفية وتعليمية وإعالمية 
للمواطنين والعاملين في مجال األغذية، لزيادة 
الوعــي الصحــي فــي مجــال جودة وســالمة 
الغذاء، مما يساعد على الحد بدرجة كبيرة من 

انتشار األمراض عن طريق الغذاء.
ونظرًا ألهمية هذا الموضوع فقد صدر مؤخرًا 
قرار مجلس الوزراء المصري بالموافقة علي 

إنشاء هيئة سالمة الغذاء.

ISO 10018 سبل دعم التفكير لدى المرؤوسين  طبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للمواصفة

بها. وقد يتم مناقشــة هذه المهارات وتحديد مدى صالحيتها لخدمة أهداف 
الفريق. وقد يحتاج الفريق إلى من يساعد أعضائه في استكشاف المهارات 
والجدارات الكامنة التي ال تتيح لها األنشطة اليومية فرصة الظهور سواء 
لضغــط العمل أو لعدم إدراك العضو نفســه لمهاراته التي قد يمتلكها دون 

علم منه. 
أحد فوائد مثل هذا االستكشاف هو أنه سيدل الجميع على بعض المهارات 
الضروريــة والتــي يحتاجها الفريق خــالل أداء المهــام أو حتى في بداية 
تصميمهــا وتوزيعهــا.  وفي هذه الحالــة يمكن أن يقــوم بعض األعضاء 
بتعلّــم مثل هــذه المهارات قبل الحاجة إليها.  و هنا تعتبر عملية اكتســاب 
المهارات لدى األفراد من ضمن خطة المشروع ألنها ستحتاج إلى بعض 

من الوقت. 
فعلى سبيل المثال ، لو ُطلَِب من الفريق تصميم وبناء مشروع عمل ، فإن 
الفريق ســيحتاج إلى مهارات وخبرات فــي التصميم والبرمجة والتطوير 
والتقييم.  فلو كان أعضاء الفريق على علم بالتصميم والتطوير فقط ، فإنه 
يتوجب أن يقوم بعض األعضاء بالبحث عن باقي المهارات وتعلّمها حتى 

يستطيع الفريق أن يصمم المشروع وينفذه على أكمل وجه. 
3. تحليل المشكالت المطلوب حلوال لها: 

من أهم الخطوات التي تشــجع وتحفز المرؤوسين على التفكير هي منحهم 
الفرصة وإعطائهم المساحة الالزمة لتحليل المشكالت المرتبطة بالعمليات 
المتعلقــة بالمنظمــة التــي يعملون بها وخاصــة فيما يتعلــق بالعالقات ما 
بيــن األطراف المعنية المختلفة ســواء كانت داخليــة أو خارجية. فتحليل 
المشــكالت هو الســبيل األمثل للتعرف وتحديد األسباب والنتائج لكل منها 
واختيار أفضل الحلول لها. ولتحليل المشكالت أدوات معروفة منها عظمة 
السمكة )Fishbone Diagram( والخمسة لماذا )Why 5( وغيرها. 
وبالطبع فإن لكل منظمة طبيعة خاصة تسمح باستخدام أداة قد تختلف عن 
منظمة أخرى. ومن المعروف والمعمول به أنه خطوات تحليل المشــاكل 

ثالث هي تحديدها ثم تحليلها وصوال لوضع الحل والحل البديل.  
4. تشجيع التساؤل باستمرار:  

يجب أن يعمل الرؤســاء على تشجيع ملكة التساؤل عند المرؤسين خاصة 

عن تطبيقات النظريات/المبادئ سواء تلك الموضوعة وتعمل في إطارها 
المنظمة أو تلك المستحدثة لتناسب حجم التغيير الحادث في بيئة العمل. وال 
يخفى أن االتجاه اآلن هو االلتزام بمعايير دولية التي انتشرت لتغطي كافة 
مجاالت األعمال ســواء عن طريق منظمــة التقييس والمواصفات الدولية 
األيزو )ISO(، أو تلك المحلية التي تعتمدها هيئة المواصفات والمقاييس 
المصرية. والتســاؤل بمعناه المبسط هو طرح أســئلة افتراضية ومحاولة 
اإلجابــة عليها عــن طريق جمــع معلومات عن الموضــوع المطروح ثم 
إعادة طرح أســئلة للتأكيد على اإلجابات التي قد يصل إليها المرؤوس في 

المرحلة األولى للتساؤل.  
5. تنمية الحرص على اكتساب المعرفة واكتساب المهارات: 

مــن االتجاهــات الحديثة هو مفهوم إدارة الجدارات والتنمية البشــرية كما 
جــاء بالمواصفــة الدوليــة  ISO10015-2019   ومن متطلباتها وضع 
خطــة تطوير لمهــارات وقدرات ومعــارف العاملين من خــالل خريطة 
جــدارات تعتمدها المنظمة تحدد فيها ما هي الجــدارات المتوفرة وتملكها 
المنظمــة على المســتويين الفردي والجماعي؟ وأيــن توجد؟ وكيف تنميها 
وتحتفظ بها؟ وكذا توثيق واكتساب المعارف عن مجال العمل الذي تختص 
بــه وتحديــد احتياجاتها من معارف جديدة تتماشــى مع متطلبات الســوق 

واألطراف المعنية داخليا وخارجيا.   
6. التدريب على سبل إدراك المواقف:  

يحتاج المرؤســين لعملية مســتمرة من اإلعداد والتوجيه نحو كيفية إدراك 
المواقف وأســباب حدوثهــا وتكرارها ووضع تصــور للتصرف تجاهها. 
وهــي عملية ال يجب أن تترك للظروف أو تأتي كرد فعل للموقف بل هي 
عمليــة تحتــاج لتدريب وتأهيل ومحاكاة ودراســات حالة وتفكير على كل 
المســتويات لمقابلة المواقف بما يلزم لها من احتياطات واســتعدادات. هذا 
االتجــاه يجب أن يكــون في ذهن القيادة العليا للمنظمة تحســبا لمواقف قد 
توجد فيها المنظمة دون استعداد مما قد يتسبب إلى خسارة فادحة أو حتى 
قد تؤثر على وضع المنظمة في السوق وخروجها منه في  بعض األحيان. 

وما حدث لنوكيا ليس ببعيد عن األذهان.  
وعلى هللا التوفيق،، 

)الجزء الثاني( 
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الخاتمة

دور المواصفات والجودة في 
التخفيف من آثار جائحة كورونا 

 The five( الرئيســية الخمــس )لــذا فــإن البنية التحتيــة الوطنية للجــودة تتكون مــن المكونات )الركائز .
Technical Components of a National Quality Infrastructure( التاليــة: المواصفــات 
القياســية )Standardization(؛ والمترولوجيا )Metrology(؛ واالختبار )Testing(؛ ومنح الشهادات 
)Certification(؛ واالعتمــاد )Accreditation(. هذه المكونــات وثيقة الصلة ببعضها ويعتمد كل منها 

على اآلخر.  
سلطت جائحة كورونا )COVID - 19( الضوء على أهمية البنية التحتية للجودة في ضمان توافر األجهزة 
الطبية الرئيســية، واالختبارات التشخيصية ومعدات الحماية الشــخصية. على سبيل المثال، من الواضح جًدا 
أن الخدمات المختبرية، من خالل ضمان جودة ودقة االختبارات التي طورها المختبر، ســتوفر بشــكل متزايد 
مســاهمة أساسية في التفكير التشــخيصي و إدارة الرعاية والمراقبة العالجية الالزمة لمكافحة الفيروس شديد 

العدوى. 
الشك في أهمية الجودة والمواصفات، حيث أنه يمكن للمنتجين أو مقدمي الخدمات  الوصول إلى جودة أعلى 
من مجرد المطابقة مع المواصفات من خالل تطبيق تقنيات ضبط وإدارة الجودة. ويؤدي الســعي إلى اإلنتاج 
بالطريقــة الصحيحــة من المرة األولى وفي كل مــرة إلى تقليل االهدر وتخفيض التكاليف. وســيكون العمالء 
أكثر رًضا كما ســيواجهون مشــاكل أقل مع المنَتج أو الخدمة، وسيكون االقبال على  المنَتج أو الخدمة  أكثر، 
مما يؤدي إلى نمو األعمال وإلى تثبيت العالمة التجارية في الســوق. وإذا كان المنَتج أو الخدمة يقدمان تحت 
الضمان، فســتقّل التكاليف بفضل انخفاض طلبات االصالح في خالل فترة خدمة ما بعد البيع وســوف يؤدي 

كل ذلك إلى زيادة اإلنتاجية وانخفاض التكاليف. 
  فــي دراســة تحليلية أجرتها منظمــة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيــدو UNIDO( في أبريل 2020 
نتيجة لتفشــي وباء كورونا 2019 لتقييم اآلثار واالســتجابات المحتملة المتعلقة بتطبيق الجودة والمواصفات 
في التخفيف من اآلثار السلبية لألزمة العالمية نتيجة للوباء حيث أنه يعرقل حياة الماليين من الناس، مع تأثير 

غير متناسب على الفقراء. كان من أهم ما أوردته الدراسة:  
• تعتبر استمرارية األعمال ومعايير إدارة المخاطر والطوارئ أساسية لضمان اإلنتاج المستمر للسلع األساسية 
• تضمن المواصفات أن الســلع المنتجة اســتجابة لـ COVID-19 )األقنعة الواقية والقفازات، إلخ( مناســبة 

للغرض بينما يتم الحفاظ على سالمة العمال 
• يجب ضمان التجارة على طول سالسل القيمة العالمية للحفاظ على العرض العالمي للسلع األساسية 

• ممارسات النظافة ومعايير سالمة األغذية هي المفتاح لضمان اإلمدادات الغذائية العالمية 
• تعتبر النتائج الموثوقة للمختبرات الطبية التي تجري اختبارات للكشف عن الفيروس ضرورية 

• تضمن مراقبة الجودة واختبار المنتج أن المعدات الطبية مناسبة للغرض 
• تدعم المختبرات تطوير أدوية ولقاحات جديدة من خالل االختبارات العلمية ذات الصلة 

• تساعد المواصفات على إدارة النفايات الخطرة المتزايدة 
• يمكن لمعامل االختبار الكشف عن مستويات التلوث 

• تلعب التجارة دوراً هاماً في ضمان توافر األدوية الحيوية والمنتجات الطبية ومعدات الحماية والقدرة على 
تحمل تكلفتها 

• االعتراف المتبادل بنتائج االختبار المعتمدة يسهل التجارة في السلع األساسية 
• البنية التحتية للجودة تضمن تحديد ونشر المواصفات ذات الصلة والقياس الدقيق )علم القياس( وتوفر شهادة 

)اعتماد( لنتائج اختبار موثوقة 
• تضمن المواصفات أن التقنيات المســتخدمة في التخفيف من األزمة آمنة، وأن الخصوصية والمســتخدمين 

محميان 

مدحت فهمي صالح
محاضر وخبير المواصفات والجودة – عضو مجلس 

إدارة الجمعية المصرية للجودة 
استشاري كبير نظم إدارة الجودة – المشرف على 

الدعم الفني بالمعهد القومي للجودة 

تعرف البنية التحتية 
الوطنية للجودة 

بأنها:” إجمالي اإلطار 
المؤسسي العام أو 
الخاص المطلوب 
إلنشاء وتطبيق: 

التقييس؛ والمترولوجيا 
)العلمية والصناعية 

والقانونية(؛ واالعتماد؛ 
وخدمات تقييم المطابقة 

)التفتيش، واالختبار، 
ومنح الشهادات للنظم 
والمنتجات( الالزمة 

لتقديم دليل مقبول 
 acceptable(

evidence( على أن 
المنتجات والخدمات تلبي 

متطلبات محددة، سواء 
ُفرضت هذه المتطلبات 
من جانب السلطات أو 

من جانب السوق”






