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WWW/PCO/QMF, ANNEX 

 
 المرفق
 

 تعميم إيضاحي
 إطار إدارة الجودة في المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

 
 الغرض من هذا التعميم

 
اء يحتاج إلى  عن أن الكثير من األعض(NMHSs)أسفر استقصاء للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 

آما اتضح منه وجود ضروب من سوء فهم إطار إدارة   . المزيد من المعلومات عن سياسة المنظمة في إدارة الجودة
ومن ثم فقد طلب . الجودة في المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، وإدارة الجودة بصفة عامة، بين أعضاء المنظمة

سة والخمسين، إصدار تعميم إيضاحي بشأن هذه القضية لزيادة توضيح المجلس التنفيذي من األمانة، في دورته الساد
 ).14 �م   (27نطاق إطار إدارة الجودة في المنظمة، بحسب ما جاء في القرار 

 
 االحتراس من أوجه سوء الفهم

 
ن شديدة  تتصل بعض أوجه سوء الفهم بالتعبيرات المستخدمة فيما يتعلق بإدارة الجودة، وهي تعبيرات آثيرًا ما تكو

 وضمان الجودة (QMS)، ونظام إدارة الجودة (QMF)التشابه لكنها تختلف في معانيها، مثال ذلك إطار إدارة الجودة 
(QA) ومراقبة الجودة ،(QC) .ومن المهم معرفة معاني التعبيرات المختلفة واستخدامها بالصورة الصحيحة. 

 
 ". المبادئ األساسية والمصطلحات�نظم إدارة الجودة : "9000تعتمد التعاريف التالية على المعيار أيزو 

 
 درجة تلبية المتطلبات بواسطة مجموعة من الخصائص األساسية

 
 :الجودة 

 جزء من إدارة الجودة يترآز على الوفاء بمتطلبات الجودة
 

 :مراقبة الجودة 

 جزء من إدارة الجودة يترآز على خلق الثقة بأن متطلبات الجودة سيوفى بها
 

 :ضمان الجودة 

 أنشطة منسقة لتوجيه منظمة ما ومراقبتها فيما يتعلق بالجودة
 

 :إدارة الجودة 

أداة إدارية تتألف من مجموعة من القواعد لتوجيه منظمة ما ومراقبتها فيما يتعلق بالجودة 
 )رسم سياسة وتحديد أهداف وتحقيق هذه األهداف(
 

 :نظام إدارة الجودة 

توجيه المنظمة فيما يتعلق بالجودة، على النحو الرسمي الذي تعبر عنه المقاصد العامة و
 اإلدارة العليا

 

 سياسة الجودة 

 بالذات، يرمي إلى معالجة مجموعة أوسع نطاقًا من قضايا WMOإطار خاص بالمنظمة 
معيار نظم  : 9001إدارة الجودة ذات األهمية ألعضاء المنظمة، بما في ذلك المعيار أيزو 

 .2000 الجودة لعام إدارة

 :إطار إدارة الجودة 
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 ماهية نظام إدارة الجودة
 

 .يتمثل الهدف النهائي لنظام إدارة الجودة في تشجيع ودعم التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة والنواتج المحققة
 

 ما اتباعها لتحقيق أهدافها فيما يتعلق تقرر منظمة) اإلجراءات(ويتألف نظام إدارة الجودة من مجموعة من القواعد 
ويتضمن هذا، مثًال، قواعد تتعلق باإلدارة العامة للمنظمة مع اإلشارة إلى اإلجراءات التقنية التي يتعين . بجودة منتجاتها

تف إتباعها، وضروب مراقبة الجودة التي يتم فرضها على المنتجات أو الخدمات والتدابير التي يلزم اتخاذها إذا لم 
 .المنتجات أو الخدمات بالمواصفات المطلوبة

 
 .ومن الضروري، لضمان تحقيق أهداف الجودة، استخدام إجراءات واضحة وغير مبهمة لكل مهمة محددة

 
  وعملية إصدار الشهادات9001معيار أيزو 

 
ات للمنظمات التي ترمي إلى عبارة عن أداة لإلدارة تحدد المتطلب  "  المتطلبات�نظم إدارة الجودة    "9001المعيار أيزو 

 .توجيه أنشطتها بكفاءة فيما يتعلق بالجودة ورضاء العميل
 

ال    ومن ثم فهو. وليس معيارًا لجودة المنتجات هو معيار إلدارة الجودة 9001وينبغي التشديد على أن المعيار أيزو 
 هو 9001وحيث إن المعيار أيزو . منظمةيتصدى لجودة المنتجات، وإنما يحدد المتطلبات المتصلة بالهيكل اإلداري لل

 .معيار عام، فمن الممكن أن تستخدمه المنظمات أيًا آان نوعها أو حجمها
 

ويجوز . فالمنظمة ذاتها هي التي ستحدد أهدافها واإلجراءات الالزمة لكفالة الوفاء فعًال بأهدافها في مجال الجودة
للتدقيق في نظام إدارة الجودة فيها ) شرآة إصدار شهادات( خارجية لمنظمة، نفذت آل متطلبات المعيار، أن تدعو هيئة 

شهادة مطابقة إدارة (فإذا آان نظام إدارة الجودة مطابقًا للمعيار، أصدرت الشرآة شهادة . من حيث مطابقته للمعيار
 .وسجلت المنظمة في قائمة المنظمات المعتمدة) 9001الجودة للمعيار أيزو 

 
، إال أنها ال  9001 هي التي أصدرت المعيار أيزو (lSO)ارة إلى أن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي وأخيرًا، تجدر اإلش

وهناك منظمات مستقلة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي تعمل آهيئات إلصدار . تعمل آهيئة إلصدار الشهادات
 .9001الشهادات وتقوم بإصدار الشهادات طبقًا للمعيار أيزو 

 
 اب النظر في األخذ بإدارة الجودةأسب
 

وآان من . قادت أسباب مختلفة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا إلى النظر في موضوع إدارة الجودة
 :بين هذه األسباب

 العمالء/ طلب المستخدمين � 
/ خدمونهايطلب بعض مستخدمي النواتج األرصادية أو المتصلة بها أن تكون النواتج التي يست 

 .يشترونها صادرة عن منظمة معتمدة
 بشأن توفير خدمات األرصاد الجوية للمالحة الجوية (lCAO)توصية منظمة الطيران المدني الدولي  � 

 الدولية
فمنظمة الطيران المدني الدولي توصي بتنفيذ نظم إدارة الجودة لتقديم الخدمات األرصادية للمالحة   

للمنظمة المذآورة ينبغي أن تكون هذه الخدمات مطابقة لمجموعة معايير أيزو ووفقًا . الجوية الدولية
الالئحة  .  المتعلقة بضمان الجودة وأن تكون حاصلة على شهادة بذلك من ِقَبل منظمة معتمدة9000

 .(WMO Technical Regulations, No. 49, Vol. ll, [C.3.1] 2.2)الفنية للمنظمة، 
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 جودة النواتج األرصاديةتعزيز  � 
الخدمات / ترمي المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا إلى التحسين المطرد لجودة النواتج  

 .التي تقدمها وإلى الوفاء بأهدافها المعلنة فيما يخص الجودة
 الحاجة إلى تعزيز التنافس � 
رولوجيا أن ُتدر إيرادات عن طريق بيع   على الكثير من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيد  

ويمكن لألخذ . وعليها أيضًا أن تنافس مقدمي الخدمات التجارية لألرصاد الجوية. نواتجها أو خدماتها
بنظم إدارة الجودة أن يساعد هذه المرافق على تعزيز وإثبات قدرتهم التنافسية وتسويغ أنشطتهم لدى 

 .حكوماتهم
تفادة من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا التي نفذت نظمًا التجربة اإليجابية المس � 

 إلدارة الجودة
أفادت تقارير المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا التي نفذت نظمًا إلدارة الجودة بأنها   

 .رة فيهاحققت بفضلها فوائد في أنشطتها وعملياتها الشاملة، تكافئ تمامًا المبالغ المستثم
 

أو اإلدارة يمكن المرافق / والتطبيق النظامي لممارسات إدارة الجودة في شتى قطاعات العمليات، وتقديم الخدمات و
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا من زيادة مراقبة االستخدام األمثل للموارد وما يستتبعه ذلك من تطوير وتنفيذ   

.  نظم للتغذية بالمعلومات االرتجاعية التي تسمح بمراقبة األخطاء وتصحيحهالإلجراءات والممارسات، ومن تطبيق
ونظرًا لمختلف الفوائد التي يمكن أن تعود بفضل استخدام إجراءات إدارة الجودة، على المرافق الوطنية نفسها أو على  

. لجوانب المتعلقة بإدارة الجودة قرر، في دورته الرابعة عشرة، معالجة اWMOالعمالء النهائيين، فإن مؤتمر المنظمة 
وسلم المؤتمر أيضًا بالحاجة إلى مساعدة المرافق الوطنية التي لم ترغب في السعي إلى الحصول على شهادة صادرة 

لذلك قرر . أو التي لم تكن لديها الموارد الالزمة لهذا الغرض/ على أساس معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي و
، باعتباره نشاطًا مشترآًا بين القطاعات، ينبغي له أن (QMF) إلدارة الجودة إطارري العمل على وضع المؤتمر أن يج

 .يساعد األعضاء، في مختلف الحاالت التي توجد فيها، على تحقيق أهدافها في مجال إدارة النوعية
 

 الحالة الراهنة
 

دام هذه النظم، بما في ذلك زيادة جودة النواتج والخدمات    نظرًا للفوائد التي يمكن للمرافق الوطنية أن تحققها من استخ
فضًال عن االستخدام األمثل للموارد، فقد شجع المؤتمر، في دورته الرابعة عشرة، األعضاء على تنفيذ نظم إلدارة  

 أشهر  ألنه من9001وتشير شتى الوثائق إلى المعيار أيزو . النوعية دون أن يحث، مع ذلك، على اتباع معيار بعينه
 WMOالمعايير وأآثرها قبوًال، لكن لم يجر النظر إلى هذا المعيار آنهج وحيد وذي اتجاه واحد على أعضاء المنظمة 

 .اتباعه
 

 بموجب التوجيهات الحكومية، أو طلبات 9001إال أنه قد يكون على بعض المرافق الوطنية أن تنفذ المعيار أيزو 
الخدمات تتزايد باطراد  / وبالفعل فإن مقتضيات الثقة في جودة النواتج. دية، الخعمالئها، أو ضرورات المنافسة االقتصا

وتسليمًا بوجود مثل هذه اآلثار، رمى المؤتمر إلى مساعدة األعضاء عن . وتضغط على المرافق الوطنية بصفة عامة
 .(WMO QMF)طريق معالجة هذه القضية من خالل إطار إدارة الجودة في المنظمة 

 
 :األساس إلطار إدارة الجودة في المنظمة، إذ ينص على أنه) 14 �م   (27لقرار ويرسي ا

 
 قرار المؤتمر

 
 خاص بالمرافق الوطنية لألرصاد (QMF)على المنظمة العمل لوضع إطار إلدارة الجودة  

 يشمل في نهاية المطاف العناصر المتمايزة (NMSs)الجوية أو األرصاد الجوية الهيدرولوجية 
 : وإن آانت مترابطة ويطور هذه العناصر والتي يمكن معالجتها ولربما على مراحلالتالية
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 المعايير الفنية لدى المنظمة؛ (1)  
 

 إدارة الجودة، بما فيها مراقبة الجودة؛) نظم(نظام  (2)  
 

 الحصول على شهادة الجودة؛) إجراءات(إجراء  (3)  
 

 .بإعداد إطار من هذا القبيل لم تخضع للتقييم بعدالمهام المرتبطة مع إدراك أن  
 

أن إعداد إطار إلدارة الجودة خاص بالمنظمة ينبغي أن يتيح إمكانية إسداء المشورة ذات الصلة و 
في مرحلة مبكرة وعلى نحو متواصل إلى أعضاء المنظمة بشأن تطوير نظم إدارة الجودة 

 .الخاصة بهم
 

. يسرد القضايا التي ينبغي اإلمعان في دراستها لمساعدة األعضاء على تحسين الجودة بالغ العمومية وهو 27والقرار 
 .وستجري معالجة مختلف النقاط الواردة في القرار والقضايا المتصلة بها حاًال في إطار النقاط التالية

 
  بوصفها وثائق مرجعيةWMOالمعايير الفنية للمنظمة 

 
 ووثائقها، توفر بالفعل الوثائق األساسية التي  WMO في الالئحة الفنية للمنظمة إن اإلجراءات والممارسات، المعروضة

وتشمل هذه الوثائق أيضًا بعض متطلبات الجودة، . تستخدم آوثائق مرجعية في النظم الوطنية إلدارة الجودة 
 .والممارسات المتصلة بمراقبة الجودة وضمان الجودة

 
 والتي تتضمن آخر التطورات في مجال نظم إدارة الجودة التي تصدرها المنظمة،  ويعد استخدام الوثائق الفنية المتسقة

ولم . وخاصة في عملية إصدار الشهادات، أمرًا مهمًا حيث إنه من المطلوب تقديم عرض واضح لعمليات إدارة الجودة
 القياسي، حتى اآلن، بمواجهة تعد المرافق الوطنية التي حصلت على شهادات المطابقة لمعايير المنظمة الدولية للتوحيد

 في الحصول على الشهادات WMOأي مشاآل بالنسبة الستخدام الوثائق الفنية ذات الصلة الصادرة عن المنظمة  
الخاصة بها، إال أنه ينبغي، مع ذلك، تنقيح وثائق المنظمة لكفالة اتساقها وخلوها من األخطاء واالزدواجية واتفاقها مع 

 .وليًا إلدارة الجودةالمعايير المقبولة د
 

وينبغي، في إطار هذه النقطة، استقصاء االستراتيجيات الكفيلة .  لهذه المسألة27وتتصدى النقطة األولى من القرار 
 .بتحقيق ذلك بكفاءة واستخدام هذه الوثائق بأوضح وأسلم الطرق الممكنة

 
 نظم إدارة الجودة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا

 
إدارة الموارد، (يتصدى نظام إدارة الجودة، من جهة، لإلدارة العامة لمرفق وطني ما لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا 

آما يتصدى، من جهة أخرى، للوثائق الفنية التي تعرض، ....) والموظفين، واألهداف، وعمليات المراجعة الداخلية، 
 ).مثال ذلك األرصاد والتنبؤات الجوية(تج على سبيل المثال، لكيفية تحقيق ومراقبة النوا

 
. ومن ثم فمن الضروري أن تصمم نظم إدارة الجودة خصيصًا لكل مرفق وطني لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا

بيد أن . ويساعد الخبراء االستشاريون، في العادة، في وضع نظم إدارة الجودة ويسدون المشورة بشأن آيفية إعدادها
تطبيقية لهذه النظم يجب أن يكون من إعداد الموظفين حتى تكون مناظرة لعادات العمل في المنظمة عرض العمليات ال

ومع ذلك، فمن الممكن أن تقوم الكثير من العمليات على أساس اإلجراءات العادية وأن تكون  . والحتياجاتها الحقيقية
 .WMOظمة مستمدة منها، ومن ذلك اإلجراءات المتاحة في الوثائق الفنية للمن
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وتحدد  . وينبغي أن يكون إعداد الوثائق الخاصة بنظم إدارة الجودة نشاطًا يحقق قيمة مضافة، ال أن يكون هدفًا في ذاته
 .آل منظمة مدى الوثائق المطلوبة ألنشطتها والوسائط التي تستخدم بحيث تناسب أغراضها

 
يذية أمرًا ضروريًا إلقامة نظام إلدارة الجودة، وإذا غاب هذا االلتزام فقد ويعد االلتزام الكامل من جانب اإلدارة التنف

 .يصبح النظام عبئا بل ويمكن أن يكون إهدارًا للموارد
 

 هذا الموضوع إال WMOولم تعالج الوثائق الفنية للمنظمة .  إلى مراقبة الجودة أيضًا27وتشير النقطة الثانية للقرار 
 . اللجان الفنية أن تضع متطلبات جديدة أو إضافية إلجراء مراقبة الجودة وضمان الجودةوسيكون على. بصورة جزئية

 
 9001إطار إدارة الجودة في المنظمة مقابل المعيار أيزو 

 
 وبكيفية تطبيقه إلى مفاهيم خاطئة وأوجه للقلق بشأن ارتفاع تكاليف ذلك 9001أدت المعرفة غير الكافية بالمعيار أيزو 

 معيارًا عامًا يمكن تطبيقه على أي نوع 9001أيزو بما آانت هذه المفاهيم الخاطئة ناجمة عن آون المعيار ور. وتعقده
والواقع أنه ينبغي النظر إلى هذا األمر على أنه مزية ألنه يمكن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية . من المنظمات

وفي . حديد مستوى التعقد الذي تقتضيه حالتها الخاصةوالهيدرولوجيا التي تلتمس الحصول على شهادة مطابقة من ت
وتجدر اإلشارة أيضًا إلى أن . حين ال يوجد حل واحد يناسب جميع المرافق الوطنية، فإن المعيار يحدد منهجية التنفيذ

 . بتكلفة معقولة9001أيزو العديد من المرافق الوطنية قد أفادت بالحصول على شهادة مطابقة للمعيار 
 

، حيث إنه يشمل أيضًا، على سبيل 9001أيزو  يتجاوز آثيرًا المعيار WMO QMF إدارة الجودة في المنظمة وإطار
 وتنفيذ نظام إدارة الجودة، WMO QMFويعتبر إطار إدارة الجودة في المنظمة . المثال، المعايير الفنية الالزم اتباعها

 .ن يستبعد آل منهما اآلخر، نشاطين متكاملين وليس نشاطي9001أيزو وفقًا للمعيار 
 

والواقع أن .  على عنصر مهم للثقة واالعتراف على الصعيد الدولي9001أيزو وينطوي إصدار شهادة المطابقة لمعيار 
 .9001أيزو آل المرافق الوطنية التي استكملت تنفيذ نظام إلدارة الجودة، تقريبًا، قد فعلت ذلك وفقًا للمعيار 

 
 وغير ذلك من الخيارات  9001أيزو  أن يشمل المعيار  WMO QMFارة الجودة في المنظمة  وينبغي لتطوير إطار إد

وينبغي أال يثير لدى األعضاء تضاربًا في االختيار بين النهج ذات االتجاه الواحد للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي أو 
 .غيرها من الممارسات

 
 إصدار الشهادات

 
فقد آان لدى الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام، في األصل، .  إلى إصدار الشهادات27تشير النقطة الثالثة من القرار  

 سيكون مكلفًا لدرجة تمنع الكثير من المرافق الوطنية من االقبال  9001أيزو انطباع بأن إصدار الشهادات وفقًا للمعيار 
الشهادات في إطار إدارة الجودة في المنظمة لذلك قرر المؤتمر، في دورته الرابعة عشرة، إدراج مسألة إصدار . عليه

WMO QMF  بقصد تقييم ما إذا آان ينبغي النظر في إصدار الشهادات أصًال، وإذا تم النظر فيه فأي نوع من إصدار 
 :ويمكن، في هذا الصدد، النظر في عدة خيارات. الشهادات ينبغي أخذه في االعتبار

 
 ؛9001أيزو المطابقة لمعيار تنفيذ نظام إدارة الجودة دون شهادة  � 
 ؛9001أيزو تنفيذ نظام إدارة الجودة مع الحصول على شهادة المطابقة لمعيار  � 
 .WMOنظام إلصدار الشهادات الخاصة بالمنظمة  � 
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دولية وقد أظهرت آخر المعلومات التي تم الحصول عليها من المرافق الوطنية التي حصلت على شهادة المنظمة ال 
وقد تكون التكاليف . للتوحيد القياسي أن التكاليف المباشرة للحصول على الشهادة لم تكن، عمومًا، مرتفعة بالقدر المتوقع

 التي تصدرها 9001أيزو  أعلى آثيرًا من شهادة المطابقة للمعيار WMOالمتصلة بمخطط الشهادات الخاص بالمنظمة 
موظفين الدائمين وتكاليف سفرهم، ومقتضيات الحياد والتوازن الجغرافي داخل شرآات المراجعة الوطنية وذلك بسبب ال
، والمبالغ الكبيرة ألعمال الترجمة، التي قد يلزم االضطالع بها في حالة WMOفريق إصدار الشهادات التابع للمنظمة 

 .WMOبعض البلدان، لتيسير عمل أفرقة المراجعة التابعة للمنظمة 
 

 أن الجانب األآبر من 9001أيزو بة العديد من المرافق الوطنية التي حصلت على شهادة المعيار واتضح أيضًا من تجر
ونتيجة  . تكاليف نظام إدارة الجودة يرجع إلى الخدمات االستشارية الالزمة إلقامة نظام إدارة الجودة في المرفق الوطني

ت لتمكين المرافق الوطنية من تنفيذ نظم إدارة الكفاءة  في أنشطة بناء القدراWMOلذلك، فقد يبدو أن استثمار المنظمة 
 .أفضل، للكفاءة التكاليفية، من استثمارها في مخطط خاص بها إلصدار الشهادات

 
ويمكن .  تجربة آمنظمة للمراجعة، وستحتاج إلى وقت طويل لتطوير المخطط وتدريب المراجعينWMOوليس للمنظمة 

 .ول في آثير من الحاالتلمثل هذا التأخير أن يكون غير مقب
 

ومن المنطلق نفسه، فإن نظام إصدار الشهادات الخاص بالمنظمة يتعين أن يكون متسقًا مع إصدار الشهادات بموجب  
 .9001أيزو  حتى يفي بمتطلبات المرافق الوطنية التي طلب منها تنفيذ نظم إدارة الجودة وفقًا للمعيار 9001أيزو المعيار 

 
صدار الشهادات، تجدر مالحظة أنه من غير الواضح في الوقت الحاضر ما إذا آان يمكن للمرافق وختامًا لمسألة إ

 بشأن نظم إدارة الجودة الواردة في مرفقات منظمة lCAOالوطنية الوفاء بتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي 
 .الشهادات إلصدار WMOالطيران المدني الدولي، باالعتماد على أي نظام خاص بالمنظمة 

 
 الوثائق التي تعالج إطار إدارة الجودة في المنظمة
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