
  

 

 الجوية  السالمة مراقبة لتدقيق العالمي اإليكاو برنامج

  جودةلضمان ال 2015لعام  9001األيزو يحصل على شهادة 

 للنشر الفوري

، الذي يمثل ركيزة أساسية (USOAPالجوية ) السالمة مراقبة لتدقيق العالمي برنامجهاأن أعلنت اإليكاو اليوم  -5/10/2017مونتريـــــال 
 2015 لعام 9001 األيزوشهادة إلصدار  معاييرأحدث الاستيفاء قد نجح في وضمان جودته، العالمي في التخطيط لسالمة الطيران 

 . جودةلضمان ال

 الجوية من معلومات عن مراقبة السالمة السالمة مراقبة تدقيقالعالمي ل برنامجالتحسين ما يجمعه ساعد في تأن هذه الخطوة ومن شأن 
، عالوة بشكل عاموكفاءتها ، فضاًل عن تحسين أساليب إجراء أنشطة الرصد المستمر التي تقوم بها اإليكاو وتبادلها ومعالجة هذه المعلومات

 . العالميبسالمة الطيران مختلف األهداف المرتبطة عقد الحلقات الدراسية تحقيقًا لو على توفير أنشطة التدريب على مراقبة السالمة 

خير مثال على حرص لهو األيزو شهادة الحصول على هذا اإلنجاز الجديد ب إنوأشارت األمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليو قائلًة: "
ة الذي اعتمدته دبنظام إدارة الجو على تحسين جودة وكفاءة ما تقدمه من خدمات للدول األعضاء. ومن خالل التزام اإليكاو المستمر اإليكاو 
الجوية  سالمةمراقبة ال فعاليةب أنشطة الرصد والتدقيق التي نقوم بها تدعم، يمكنها أن تضمن أن )األيزو( المقاييس لتوحيد الدولية المنظمة

 احتياجات األطراف المعنية وتوقعاتها." بكفاءة تلبيو حول العالم 

بهدف تقييم ُنُظم مراقبة السالمة التي تطبقها الدول  1999الجوية في عام  السالمة مراقبة لتدقيق أطلقت اإليكاو برنامجها العالميوقد 
إليكاو إدارة الجوانب المتعلقة بوضع البرنامج السالمة في اورصد إدارة وتتولى أقسام المستمر. الرصد األعضاء في اإليكاو على أساس نهج 

 . المقاييس لتوحيد الدولية المنظمةأحدث شهادة جودة من على تحقيقه هذا اإلنجاز المتمثل في الحصول وتنفيذه وضمان جودته، بما في ذلك 

الجوية ذات أهمية  السالمة مراقبة لتدقيق العالمي اإليكاو على أن "نتائج برنامج ،أليو بينارد أولومويا الدكتور اإليكاو، مجلس وشدد رئيس
 لتوفيرأساسيان وصحتها فإن جودة هذه المعلومات حاسمة في رفع مستوى االمتثال الفّعال لقواعد اإليكاو من جانب الدول األعضاء. 

أساس ُيعتمد عليه للربط إرساء ن هذه الجهود من شأنها أن تساعد الحكومات على إ، إذ على أفضل نحو ممكن وتوجيههاالالزمة المساعدة 
  الجوي وإلتاحة االستفادة من المنافع االقتصادية واالجتماعية العديدة للطيران."

 



  
 

 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام منظمة الطيران المدني 

البيئة، من بين  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 191عديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها ال
 

 الجوية السالمة مراقبة لتدقيق العالمي اإليكاو برنامج
 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"
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 :لالتصال

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

 + 1( 514) 954-8220الهاتف الثابت: 
 +1( 438) 402-8886الهاتف المحمول: 

 icao@ تويتر:

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  

 +1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 
 +1( 514) 409-0705 الهاتف المحمول:

 wraillantclark@ تويتر:
LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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