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   ٢٠٠٨: ٩٠٠١ تجديد شهادة األيزو

  لتدقيق مراقبة السالمة العالمي لبرنامج االيكاو

على شهادة ) االيكاو(حصل قسم الرصد المستمر والمراقبة في منظمة الطيران المدني الدولي ـ  ٢٦/١/٢٠١٢، مونتريال
األقسام القليل للغاية فـي   أحدوهو القسم األول في االيكاو و.  من جديد فيما يخص نظم إدارة الجودة ٢٠٠٨: ٩٠٠١يزو األ

  .األمم المتحدة الذي يحصل على هذه الشهادة
لمراقبة التابع إلدارة المالحة الجوية في االيكاو مسؤول عن اإلدارة العامة للبرنامج العالمي لتـدقيق  وقسم الرصد المستمر وا

  .  الجودة فضال عن عملية االنتقال إلى نهج الرصد المستمرضمان مراقبة السالمة من حيث أنشطة التطوير والتنفيذ و
، أعرب مجلس االيكاو عن برنامج التدقيق منذ بداية"، قائال وقد صرح السيد روبرتو كوبيه غونزاليس، رئيس مجلس االيكاو

بناء علـى قواعـد المنظمـة الدوليـة      ٩٠٠١وتجديد شهادة األيزو ".  لمدققينلتدقيق "الحاجة إلى وجود آلية تسمح بإجراء 
افية والترابط العـام  الشفوللتوحيد القياسي يعطي الثقة المستمرة والضمان الالزم للمجلس وللدول فيما يخص عناصر الجودة 

  .للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة
، وهي هيئة غير حكوميـة  "ضمان الجودة الوطنية"جريت عملية التدقيق الالزمة لتجديد شهادة األيزو بواسطة مؤسسة وقد ُأ

لرصد المستمر والمراقبة بالنسبة لقسم اوقد غطت عملية التدقيق .  مستقلة مختصة في عمليات منح الشهادات من هذا النوع
تسيير أنشطة الرصد المستمر، وتوفير التدريب على مراقبـة  سبل أنشطة جمع بيانات مراقبة السالمة ومعالجتها وتبادلها، و

  .السالمة وتنظيم الحلقات الدراسية في هذا المجال من أجل رفع مستوى مراقبة السالمة في العالم
 ٩٠٠١حصل قسم الرصد المستمر والمراقبة على شهادة األيـزو  "لعام لاليكاو، قائال وصرح السيد ريمون بنجامان، األمين ا

وهذا دليل على عزمنا على الحفاظ على جودة وفعالية البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة وتحسـينه  .  ٢٠٠٢منذ عام 
هذه الشهادة الخاصة بـنظم إدارة الجـودة   وتضمن .  االستمرار في رفع مستويات السالمة الجوية في مختلف أنحاء العالمو

وأنه يجـري   ،أفضل الممارساتمن أجل تحديد تلبية احتياجات وتطلعات أصحاب المصالح المختلفة وتؤكد أننا نعمل بهمة 
  ."وإدارتهاتنفيذ األنشطة كثب وتحسين هيكل رصد مختلف اإلجراءات عن 

، على رفـع مسـتويات سـالمة الطيـران     ١٩٩٩ويعمل البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، الذي بدأ في عام 
العالمي عن طريق التدقيق المنتظم ألجهزة مراقبة السالمة لدى الدول األعضاء في االيكاو وتقييم قـدرتها علـى مراقبـة    

  .  دولية لاليكاوالسالمة ومستوى تنفيذها للقواعد والتوصيات ال
  
  

لتعزيز  ١٩٤٤أنشئت في عام  المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، هي إحدى الوكاالت) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 
سالمة واألنظمة الالزمة لوضع القواعد  المنظمة تتولىو  .في شتى أنحاء العالم الدولي التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني

محفـل  بمثابة  هيو.  فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحماية البيئة في مجال الطيرانوأمنه وكفاءته وانتظامه، الطيران 
  .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩١ المتعاقدة البالغ عددها دولهابين  لتعاونا
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