
  
  

    ISO 9001:2008حصول برنامج اإلیكاو للتعاون الفني على شهادة المنظمة الدولیة لتوحید المقاییس 
 
 

قسم العملیات المیدانیة وقسم دعم األعمال  ذكرت منظمة الطیران المدني الدولي (اإلیكاو) أنّ  – ١٧/٩/٢٠١٣ال، ـمونتری
وكان قسم المشتریات بنفس  .ظم إدارة الجودةلمعاییر نُ  ISO 9001:2008ن إلدارة التعاون الفني قد حصال على شهادة التابعیْ 

 على نفس الشهادة. ٢٠١٢اإلدارة قد حصل في مارس 
   

ُیعّزز التزام اإلیكاو بمواصلة  ISO 9001:2008الحصول على شهادة " أنّ ب ،لإلیكاو العام األمین بنجامان، ریمون السید وأفاد
تحسین جودة وفعالیة أنشطة التعاون الفني لصالح الدول األعضاء ودوائر الطیران العالمي األوسع نطاقا" وأضاف قائال إّنه "قد 

بلة للقیاس على درب التحسینات أصبحت لدینا اآلن، بفضل وضع عملیة واضحة المعالم في مجال ضمان الجودة، أهداف قا
  خدمات من أرقى المستویات".المستمرة. وهذا األمر من شأنه أن یكفل حصول العمالء في الخارج والداخل على 

  
بلدا، یقوم قسم العملیات المیدانیة التابع إلدارة التعاون الفني بصیاغة وتطویر وتنفیذ المشاریع في مجال  ١٢٠وفي أكثر من 

التعاون الفني.  إدارة ، فیما یتولى قسم دعم األعمال إجراء المراقبة الشاملة للجوانب المالیة المتعلقة بكافة أنشطةنيالمد الطیران
لطیران المدني، وذلك تمشیا مع قواعد اإلیكاو وتعمل مشاریع هذا التعاون على تعزیز التطویر السلیم واآلمن والمستدام ل

 وتوصیاتها الدولیة.
 

الذي هو من الهیئات الدولیة التي  للمعاییر، البریطاني دقیق التي أفضت إلى الحصول على الشهادة المعهدُ عملیة التّ وقد قام ب
الشهادات. ویشمل نطاق هذه الشهادة جمیع أنشطة إدارة التعاون الفني في مجال  وٕاصدار سجیلوالتّ  واالختبار بالمعاییر ُتعنى

لكنه یستثني أنشطة قسم شؤون الموظفین المیدانیین (الذي و یة للدول األعضاء في المنظمة، توفیر الدعم الفني والهیاكل األساس
فهو المساعدة على تحقیق  هذه األنشطة). أما الهدف من وراء ٢٠١٤ذه الشهادة مع نهایة سنة من المتوقع أن یحصل على ه

  لمالحة الجویة وذلك بواسطة:االمتثال لقواعد اإلیكاو وتوصیاتها الدولیة ولخطط المنظمة في مجال ا
  

  الّزماالت والّتدریب؛  - ١
  ؛وٕادارتهاإنجاز مشاریع الطیران المدني   - ٢
  توفیر الخدمات االستشاریة من قبل خبراء الطیران التابعین لإلیكاو؛  - ٣
الرسمي ومكاتبه اإلقلیمیة،  شراء السلع/الخدمات للدول األعضاء في المنظمة، ولمقر اإلیكاو    - ٤

 ولسائر مؤسسات األمم المتحدة والقطاع الخاص.
 

 مراقبة لتدقیق العالمي البرنامجویأتي الحصول على ھذه الشھادات في أعقاب استحداث العمل بمنظومة إدارة الجودة داخل 
 .ISO 9001:2008معیار الجودة على شھادة  ٢٠١٢في ینایر ، الذي كان قد حصل مجددا )USOAP( الجویة السالمة
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للنهوض بالتطور اآلمن والمنظم للطیران المدني الدولي في جمیع أنحاء العالم. وتتولى وضع  ١٩٤٤في عام وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة ،  ، وهيأنشئت االیكاو
. وتعمل المنظمة كمنتدى للتعاون في جمیع أخرى ، من بین أولویات عدیدةفي مجال الطیران والقدرة وحمایة البیئةة كفاءالو  مناألسالمة و لالقواعد واألنظمة الالزمة ل

  .دولة ١٩١ وعددها مجاالت الطیران المدني بین الدول األعضاء فیها
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