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مصلحة الجودة  طنشاتأليفي لتقرير   

2019لسنة   
في  9001يزو إ للجودة العالمية وفقا لمقتضيات المواصفةشهادة المطابقة  لحصول علىا

 :2015نسختها 

في  9001زو إيللجودة  العالمية وفقا لمقتضيات المواصفةمّكن المعهد من الحصول على شهادة المطابقة ت

إدارة  في مجال خدمات الرصد الجوي لفائدة المالحة الجوية وذلك على إثر خضوع نظام 2015نسختها 

، 08م ة أياالجودة بالمعهد لعملية تدقيق خارجي قام بها المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعي

اية رصد الجوي ومكاتب الحمشملت جميع عمليات نظام الجودة ومحطات الو 2019أفريل  12و  10،11

خالالت . وقد كشفت عملية التدقيق عن عدد من اإلطبرقة وجربة،  مطارات تونس قرطاج الجوية بكل من

 التي تم إقرارها. جملة من األعمال التصحيحية باإلضافة إلىتمت معالجتها في اإلّبان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                       

 الرصد الجوي لفائدة الطيران المدني في مجال خدمات 2015:  9001شهادة المطابقة للمقاييس العالمية إيزو 
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o : المصادقة على صياغة سياسة جديدة للجودة 
 

العالمية  ةالمواصف مقتضيات أهيل نظام إدارة الجودة وفقتفي إطارمن أهم األحداث التي شهدها المعهد و    

  تبعا    9201المصادقة على سياسة جودة بعنوان سنة  وإعداد  2015في نسختها  9001إيزو للجودة   

   في ما يتصل بالمالحة الجوية  2020-2015لألولويات اإلستراتيجية التي ضبطها المعهد خالل الفترة 

حول أخرى ودورات تكوينية  اإلطارات واألعوانفي الغرض لفائدة تنظيم دورات تحسيسية باإلضافة إلى 

  مدة بالمواصفة العالمية الجديدة.المعتالمفاهيم الجديدة 

 

 :و تطويره تعهد نظام إدارة الجودة

 أفريل( منذ 2015)نسخة  9001تبعا لحصول المعهد على شهادة التقييس للمواصفات العالمية إيزو 

 سنة بقية في  مجال خدمات الرصد  الجوي  لفائدة  الطيران المدني  ، تواصل العمل على مدى 2019

الجديدة بالمقاييس التقيد حيث أثبت المعهد حرصه الدائم على  بمقتضيات نظام إدارة الجودة 2019

المعهد إلى  المعتمدة والتكفّل بصيانة منظومة الجودة وتحقيق أهدافها المرجّوة. وفي هذا اإلطار سعى

تحسين خدماته ومنتجاته للرفع من درجة رضاء الحريف والعمل على االستجابة لتطلعاته ومعالجة 

:  ظومة ومراقبة فاعليّتها من خاللشكاويه والعمل على التحكم في سيرورات المن  

 ،القيام بعمليات التدقيق الداخلي للجودة -
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 من خدمات الرصد الجويبتطلعات الحرفاء المستفيدين  وضع ومتابعة مخطط العمل الخاص -

 ،2019للمالحة الجوية على اثر دراسة قيس رضاء الحرفاء التي أجريت سنة 

وتحليل نتائج هذه المؤشرات باتخاذ اإلجراءات التصحيحية  دوريةمتابعة مؤشرات الجودة بصفة   -

 ،الضرورية لتفادي تراجع المؤشرات

لتحسين والقرارات  واتخاذ جملة من التدابير مراجعة السيرورات و مراجعة اإلدارة اتعقد اجتماع -

 وأدائها وفاعليتها، منظومة الجودة

 تحديد وتقييم المخاطر ووضع مخططات عمل للحد منها أو التقليص من حدتها، -

 ،تحليل سياق المنظمة -

لعمل التي تم وضعها للحد من األعمال التصحيحية، حاالت عدم التطابق ومخططات اتنفيذ متابعة  -
 وتقييم فاعليتها،الحصول على الفرص المخاطر أو 

 

لجل وتعميمها في مجال المالحة الجوية  إلى تطوير منظومة الجودة الحالية كآنذا وقد يهدف المعهد

. وفي هذا النساق، تم 2015 في نسختها 9001مقتضيات المواصفات العالمية إيزووفق األنشطة 

طريقة في العمل  وطرق أساليب سينجملة من المشاريع التي تهدف إلى تطوير وتح وتنفيذتخطيط 

  التنظيمي واإلداري.سواء على المستوى التقني أو  إسداء خدمات الرصد الجوي

تم الشروع في إعداد إجراءات عملية الجيوفيزياء والتوقعات ، 2019وأنه خالل سنة وتجدر اإلشارة 

 ى هاته السيروراتعلى أن تتم المصادقة عل  50 ٪ناهز عن تبنسبة تقدم إنجاز الجوية بما فيها اليقظة 

 .2021-2019وفقا لما تم ضبطه بمخطط توسعة نظام إدارة الجودة خالل الفترة  2020سنة 

  

 :2020سبتمبر  -2020جانفي خالل الفترة  الجودةنظام إدارة حداث أأهم 

العمل بمقتضيات نظام إدارة الجودة بالمعهد الوطني  2020من سنة  سبتمبر -الفترة جانفي تواصل خالل 

ماي ( منذ 2015)نسخة  9001للرصد الجوي المتحصل على شهادة التقييس للمواصفات العالمية إيزو 

حيث  2020عمل الجودة لسنة  لمخططوفقا  فائدة الطيران المدنيفي مجال خدمات الرصد الجوي ل 2019

على إثر خضوعه لعملية تدقيق خارجي لمكونات نظام تحديدا  2020 جويليةفي بداية شهر المعهد تمكن 

)مطار النفيضة و مطار وعدد من محطات الرصد الجوي بالمطارات التونسية المعهد إدارة الجودة بمقر 

 .على صلوحية شهادة الجودة في مجال خدمات الرصد الجوي لفائدة المالحة الجوية اإلبقاءمن صفاقس( 

 


