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حصول برنامج االيكاو للتعاون الفني على 

   ٢٠٠٨: ٩٠٠١هادة األيزو ش

اعترافا  ٢٠٠٨: ٩٠٠١حصل قسم المشتريات بإدارة التعاون الفني لاليكاو على شهادة األيزو ـ  ١٩/٣/٢٠١٢ ،مونتريال
  .إدارة الجودة نظم هبتنفيذ

مشـروع مـن مشـاريع     ١٠٠اون الفني، بتنسيق وتنفيذ أكثر مـن  ع، تحت مظلة برنامج التكل سنة ويقوم قسم المشتريات
ليم ومأمون ومستدام، وذلك وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز تنمية الطيران المدني بشكل س. لدول األعضاءالمساعدة الفنية ل

  .وفقا للقواعد والتوصيات الدولية لإليكاو
ز علـى  يتركبـال المشـاريع  وإدارة تحديد فقد أصبح من المهم ، بها تعقيدات فنيةتكون غالبا ما ونظرا ألن هذه المشتريات 

  .نجاح تنفيذهاإل ادقيقرصدا  هاورصد الجودة
عزز التزام االيكاو ـيل ٩٠٠١يزو األإن الحصول على شهادة : "كاو قائالياللعام المين األصرح السيد ريمون بنجامان، قد و

  ".لدول األعضاء ومجتمع الطيرانمصلحة اما فيه المتعلقة بالمشتريات لمهمتها بزيادة تحسين مستوى وفعالية 
قابلة أهداف ، لدينا اآلن األغراض الرئيسية بوضوحلجودة إلى جانب تحديد إجراءات خاصة بابفضل وضع : "ومضى يقول

وهو ما يكفل حصول العمالء في الداخل والخارج علـى أعلـى مسـتويات    . في عملية التحسين رالستمرامن أجل اللقياس 
  ".الخدمة

وإصـدار  والتسـجيل   واالختبـار المعهد البريطاني للمعايير، وهو هيئة دولية تُعنـى بالمعـايير    وقد أجرى عملية التدقيق
الدول األعضاء في االيكاو والمقر الرئيسـي لاليكـاو   لصالح مل نطاق الترخيص شراء البضائع والخدمات ويش. الشهادات

  .المتحدة وهيئات القطاع الخاص األمموغيرها من منظمات  اإلقليميةوالمكاتب 
ـ  هفيذيزو اعترافا بتناألإلى أن قسم المشتريات هو ثاني قسم داخل االيكاو يحصل على شهادة  اإلشارةوتجدر  . لجـودة ام نظ
  .٢٠٠٨: ٩٠٠١يزو األفي يناير من هذه السنة على شهادة قد حصل يكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة برنامج اال وكان

  

 ١٩٤٤وقد أنشئت االيكاو في عام . هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 
سـالمة  واألنظمة الالزمـة ل وضع القواعد  المنظمة تتولىو  .التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني في شتى أنحاء العالملتعزيز 

 لتعاونمحفل ابمثابة  هيو.  فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحماية البيئة في مجال الطيرانوأمنه وكفاءته وانتظامه، الطيران 
  .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٠ المتعاقدة البالغ عددها دولهابين 
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