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 :توضع المقدمة من قبل األمين العام للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية على غرار     

 مقدمة الدليل     
 100ا. في بعض الحاالت ألكثر من إن مفھوم الجودة ليس جديًدا على المنظمة العالمية لألرصاد الجوية أو الدول األعضاء فيھ

 سنة، سعينا وسوف نستمر في السعي لتقديم المنتجات والخدمات بأعلى جودة.
 

في عالم اليوم، يزداد طلب مستخدمي األرصاد الجوية والبيانات والمنتجات والخدمات المتعلقة بھا على وضع أنظمة إدارة 
دة تلك البيانات والمنتجات والخدمات. ونتيجة لھذا الطلب المتزايد، فقد جودة للمساعدة في توفير مستوى من التأكيد على جو

)، وقرر أن تعمل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية على Cg-XIV( 27تبنى المؤتمر العالمي لألرصاد الجوية القرار رقم 
 ) للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا. QMFوضع إطار إدارة جودة (

 
 أوصي بھذا الدليل إلى جميع أعضاء المنظمة الذين لديھم، أو ھم في الطريق نحو تبني منھج إدارة جودة لتقديم خدماتھم.وأنا 
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 الغرض من الدليل
 

) لضمان وتحسين جودة QMSإن الغرض من ھذه الوثيقة ھو تقديم التوجيھات الالزمة لوضع وتطبيق نظام إدارة جودة (
ة بالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا. وإلى جانب وضع وتطبيق نظام إدارة جودة، المنتجات والخدمات الخاص

فإنھا توضح أيًضا الخطوات التي يجب اتخاذھا للحصول على شھادة المطابقة لنظام إدارة الجودة في المنظمة، وفقًا لمعيار 
 ).9001(أيزو  المتطلبات –نظام إدارة الجودة  9001:2008أيزو  ، الدولية للمعايير (األيزو) المنظمة

 
ويقوم ھذا الدليل على الخبرة العملية الكبيرة المكتسبة خالل وضع وتطبيق أنظمة إدارة الجودة من مجموعة متنوعة من 

ارد المتاحة من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية المنظمات. ويأتي إلى جانب ذلك مجموعة المعارف الخاصة بمواد المو
 والھيدرولوجيا التي لديھا أنظمة إدارة جودة مدروسة، وكذلك المنظمات مثل المنظمة الدولية للمعايير (األيزو). 

 
اصة سيجري توفير الدليل في شكل نسخة ورقية، ولكن سيكون الشكل الرئيسي لنشره عبر اإلنترنت باعتباره وثيقة موارد خ

بالمؤسسة، وذلك على الموقع اإللكتروني إلطار إدارة الجودة بالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية (سيتوفر االرتباط التشعبي عند 
). حيثما أمكن، سيجري وضع االرتباطات التشعبية للموارد في الوثيقة لضمان طول عمر الوثيقة من حيث URLمعرفة عنوان 

 حتى أكبر قدر ممكن. االنتشار والقيمة المستمرة 
 

يعد ھذا الدليل في المقام األول وثيقة حية على شبكة اإلنترنت، ووفقًا لفلسفة إدارة الجودة الخاصة بالتحسين المستمر، فإنه 
سيخضع للمراجعة والتعديل والتحديث على أساس منتظم ومخصص. وھكذا، فإنه سوف يُرحب دائًما بالمدخالت من ممارسي 

المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لدينا، كما أنه سيجري اشتمال ھذه المدخالت في حالة اإلجماع إدارة الجودة ب
 عليھا. 
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 المصطلحات والمفردات والمختصرات والتعريفات
 

الدولية  بالمنظمةإن التعريفات والمفردات والمصطلحات الفنية لنظام إدارة الجودة المستخدمة في ھذه الوثيقة ھي تلك الخاصة 
األساسيات  -أنظمة إدارة الجودة  9000:2005أيزو في معيار  ةوعلى وجه الخصوص، تلك المحدد للمعايير (األيزو)

لمصطلحات والمفردات واالختصارات والتعريفات الخاصة باألرصاد الجوية والطيران المستخدمة في ھذه . كما أن اوالمفردات
والمنظمات  ،)ICAOومنظمة الطيران المدني الدولي (، )WMOبالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ( الوثيقة ھي تلك الخاصة

 األخرى حسب االقتضاء.
 

كنقطة بداية، يجدر بنا تعريف الفرق بين الدليل، والكتيب، والقواعد التقنية من منظور المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، مع 
 تقديم بعض األمثلة بحيث تكون في النطاق المعرفي للقارئ:

 
ن التعليمات للمساعدة في تفسير المتطلبات التنظيمية منشور مقدم من وكالة ما ويحتوي على مجموعة م  الدليل:

المبادئ وتطبيقھا. وال يعد اتباع الدليل أمًرا إلزاميًا، ولكن يُشجع المستخدمين على اتباعه. ومن أمثلة األدلة 
المبادئ التوجيھية بشأن )، وPWS-13التوجيھية بشأن إدماج تحذيرات الطقس الشديدة في إدارة مخاطر الكوارث (

 وھذا الدليل؛ دور المرافق الوطنية للھيدرولوجيا وتشغيلھا وإدارتھا
 

منشور موجه للمسائل الفنية ويھدف إلى تقديم المساعدة إلى األشخاص الذين يستخدمون نظاًما أو عملية  الكتيب:
د اتباع الكتيب أمًرا معينة. وعادة ما يكون مكتوبًا من قبل شخص يتمتع بخلفية فنية قوية في المجال المتناول. وال يع

كتيب النظام و كتيب التنبؤ بالفيضانات واإلنذار بھاإلزاميًا، ولكن يُشجع المستخدمين على اتباعه. ومن أمثلة الكتيبات 
  العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤ.

 
جراءات الموصى ويحددھا المؤتمر، وتتألف من الممارسات واإلجراءات القياسية والممارسات واإل القواعد التقنية:

المنظمة العالمية لألرصاد بھا. ويعد المثال األوسع شھرة لھذه القواعد في المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ھو 
 . IV – 1أجزاء القواعد الفنية  49رقم  –الجوية 

 
كثر شيوًعا والمستخدمة وبصرف النظر عن الموارد المحددة أعاله، نقدم فيما يلي وصفًا موجًزا لمصطلحات إدارة الجودة األ

في ھذا الدليل لتوفير الوضوح والمزيد من الفھم للقارئ. وال تُقدم ھذه كمصطلحات مطلقة، حيث إن التعريفات قد يكون بھا 
 فروق دقيقة بين مختلف قطاعات المجتمع والمجاالت المختلفة. 

 
 

وطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا، يُستخدم وفقًا للمنطقة التي يقع فيھا المرفق ال :ھيئة االعتماد والتسجيل  
المصطلحان "ھيئة االعتماد" و"ھيئة التسجيل" ألداء المعنى ذاته. وألغراض ھذا الدليل، سيجري استخدام مصطلح 

   "االعتماد".
   
خاصة بھا المصطلح الشائع للتعبير عن العمالء في إطار المنظمة العالمية لألرصاد الجوية والمنشورات ال العمالء:  

ھو "المستخدمين". ومع ذلك، فإن عائلة معايير األيزو تستخدم المصطلح "عميل" على وجه الحصر. وسوف 
 يُستخدم المصطلح "عميل" في ھذا الدليل لضمان االتساق والوضوح في الفھم.

 
 خدمات أيًضا. ، فإن أية إشارة إلى أي منتجات تشمل9000ألغراض عائلة معايير األيزو  المنتجات والخدمات:  
   
ھناك العديد من التعريفات والتفسيرات للجودة داخل المجتمع. ومع ذلك، فھناك عنصر واحد مشترك، وھو  الجودة:  

أن جودة المنتج أو الخدمة تشير إلى تصور درجة تلبية ھذا المنتج أو ھذه الخدمة لتوقعات العمالء. وجدير بالذكر أنه 
م ترتبط بمجموعة محددة من المتطلبات. ولتوضيح ھذا المعنى، تعرف منظمة ال يوجد معنى واضح للجودة ما ل

 األيزو الجودة باعتبارھا "درجة وفاء مجموعة من الخصائص المتأصلة بالمتطلبات".
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وھذه ال تركز فقط على جودة المنتج، ولكنھا تھتم أيًضا بوسائل تحقيق تلك الجودة. وھي تؤدي ذلك  إدارة الجودة:  
 القيام باألنشطة األربعة التالية: تخطيط الجودة، ومراقبة الجودة، وضمان الجودة، وتحسين الجودة. من خالل 

 
ھو الھيكل التنظيمي واإلجراءات والعمليات والموارد الالزمة لوضع وتطبيق إدارة ناجحة لتقديم  نظام إدارة الجودة:  

الجوية والھيدرولوجيا على طلب االعتماد الخارجي  المنتجات والخدمات. ويجري تشجيع المرافق الوطنية لألرصاد
. وتجري المتطلبات - إدارة الجودة  9001:2008أيزو لنظام إدارة الجودة لديھا لتحقيق المطابقة لمعيار األيزو، 

 مناقشة ھذا الحقًا في ھذا الدليل.  
 

 تقديم الخدمة. وھي تركز على تلبية متطلبات الجودة قبل توزيع المنتج أو  مراقبة الجودة:  
 

: وھذا يركز على توفير الثقة في أنه قد تم استيفاء متطلبات الجودة. وينطوي ھذا على المراقبة والتقييم ضمان الجودة  
 المنظم للعمليات المرتبطة بتوفير المنتج أو الخدمة.

 
افق الوطنية لألرصاد الجوية أي فرد أو منظمة يمكن أن تؤثر سلبًا أو إيجابًا على أنشطة المر األطراف المعنية:   

والھيدرولوجيا؛ أو أي فرد أو منظمة يمكن أن تؤثر عليھا أنشطة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا 
 سلبًا أو إيجابًا.
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 مقدمة   : 1القسم 
 

 الجودة إدارة عن تاريخية لمحة 1-1
ى في أواخر القرن الثالث عشر حيث قام الحرفيون بتنظيم أنفسھم في تعود جذور حركة الجودة إلى أوروبا في القرون الوسط  1-1-1

ـــــــــــــات في منتصف . وحتى أوائل القرن التاسع عشر، ظلت الصناعات التحويلية في العالم الصناعي تتبع "نموذج النقابة" ھذا. ونقاب
في بريطانيا العظمى وتطور ليشكل  -الذي كان يركز على فحص المنتجات  -الخمسينات من القرن الثامن عشر، بدأ "نظام المصانع" 

قرن التاسع عشر. وقد أدت الثورة الصناعية إلى إنشاء نظام يجري فيه تجميع المجموعات الكبيرة من في أوائل ال ة الصناعيةالثور
 األشخاص الذين يقومون بعمل متماثل مًعا تحت إشراف شخص كان يُعين لمراقبة جودة العمل الذي يقومون به. 

 

بتوسيع مجال التركيز  -خبير إحصائي لدى مختبرات بيل وھو  -في منتصف العشرينات من القرن العشرين، قام والتر شيوارت   1-1-2
على الجودة بحيث إنه لم يعد يشمل المنتج النھائي فقط، ولكنه يضم إلى ذلك العمليات الالزمة لتحقيق تلك الجودة. وقد أدرك والتر أن 

العملية تؤدي أفضل النتائج أو الدقة المطلوبة  العمليات وفرت بيانات قيمة يمكن تحليلھا باستخدام أساليب إحصائية للتأكد مما إذا كانت
 لتحقيق المستوى المتوقع من الجودة أم ال. وإلى يومنا ھذا، ال يزال ذلك النشاط يلعب دوًرا رئيسيًا في أي نظام إلدارة الجودة".

  
ــــــــــــــام  1-1-3 إدواردز ويلي ـــــــم  ــــجدي ، (يشار إليه في بعض األحيان باسم "أبو إدارة الجودة") وھو خبير إحصائي كان ن

مؤيًدا لطرق شيوارت، وقد أصبح بجدارة رائًدا لحركة الجودة في كل من اليابان والواليات المتحدة. في الواقع، تسبب ديمنج في ثورة من 
في اليابان من خالل مبادراته إلدارة الجودة  هث جودة المنتجات. وقد كان تأثيرفي الجودة، والذي أدى إلى تحسنًا كبيًرا من حي هخالل منھج

د من ھو القوة الدافعة الرئيسية وراء الصعود االقتصادي للبالد بعد الحرب العالمية الثانية. وفي السبعينات من القرن العشرين، نشرت العدي
ة الخاصة بھا، مما أثار فكرة أنه يمكن الحصول على الثقة في المنتج من خالل كبرى مؤسسات القطاعين العام والخاص معايير إدارة الجود

 نظام إدارة جودة معتمد وكتيبات خاصة بالجودة. 
 

لقد كانت الزيادة في التجارة الدولية حافًزا على وضع معايير معترف بھا عالميًا إلدارة الجودة. وذلك خشية ظھور العديد من   1-1-4
المختلفة مما قد يقف عائقًا أمام التجارة الدولية. ھكذا، كان ھناك تسليم بوجود حاجة لنظام دولي للمعايير، ومن ھنا جاءت  المعايير الوطنية

 المنظمة الدولية للمعايير (األيزو) التي نعرفھا اليوم.
 

 ياوالھيدرولوج الجوية لألرصاد الوطنية للمرافق جودة إدارة منھج لتبني األساسية المحركات 1-2
لقد كان الدافع وراء تبني منھج إدارة جودة لتقديم منتجات وخدمات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ھو عدد من   1-2-1

 الضرورات. ولقد كانت الضرورة الرئيسية ھي متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي المتعلقة بتقديم خدمات األحوال الجوية للطيران.
 

خدمات  - 15الملحق امت منظمة الطيران المدني الدولي ألول مرة بتقديم معايير وممارسات موصى بھا متعلقة بالجودة في ق  1-2-2
. كما تم التسليم بأنه في مجال خدمات األرصاد الجوية الخاصة بالمالحة الجوية الدولية، أصبحت إدارة 1997في نوفمبر  معلومات الطيران

ية متزايدة، وتم التسليم كذلك بوجود حاجة لوضع نظام جودة منظم بشكل مالئم لضمان الجودة العالية المستمرة الجودة تحظى أيًضا بأھم
 للبيانات والمنتجات التي تقدمھا مرافق األرصاد الجوية للطيران.  

 
الجوية الخاصة بالمالحة الجوية خدمات األرصاد  - 3الملحق ) ICAOلمنظمة الطيران المدني الدولي ( 72ولقد دخل التعديل رقم   1-2-3
، المجلد الثاني لخدمات األرصاد الجوية الخاصة C.3.1، ، القواعد الفنية49) رقم WMO(والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية  الدولية

قبة الجودة وإدارة . وقد قدم ھذا التعديل بعض الممارسات الموصى بھا بشأن مرا2001حيز التطبيق في نوفمبر  بالمالحة الجوية الدولية
معلومات األرصاد الجوية المقدمة للمستخدمين وفي إطار تدريب العاملين في األرصاد الجوية. وقد أوصت ھذه النصوص بااللتزام بسلسلة 

/القواعد 3الملحق الخاصة بالمنظمة الدولية للمعايير (األيزو). يمكن الرجوع لھذه الممارسات الموصى بھا في  9000معايير ضمان الجودة 
.   لمساعدة أعضاء المنظمة العالمية لألرصاد 6-2-2إلى  2-2-2، من 2القسم )، C.3.1الفنية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية (

الجوية/الدول المتعاقدة لدى منظمة الطيران المدني الدولي في وضع أنظمة إدارة جودة خاصة بھا، وقد قامت كل من المنظمة العالمية 
 دليل 1001الجوية ومنظمة الطيران المدني الدولي بصورة مشتركة بوضع ونشر مطبوع المنظمة العالمية لألرصاد الجوية رقم لألرصاد 

لتوفير الموارد التوجيھية لتسھيل تصميم  2006في عام  الدولية الجوية بالمالحة الخاصة الجوية األرصاد خدمات لتقديم الجودة إدارة أنظمة
 لدى مرافق األرصاد الجوية للطيران. 9000إدارة جودة مطابق لمعيار أيزو ووضع وتطبيق نظام 

 
الذي شمل رفع الممارسات  3الملحق على  75أن التعديل رقم  189اعتبر مجلس منظمة الطيران المدني الدولي في دورته رقم   1-2-4

عيار. كان من المسلم به أن كثيًرا من الدول لم تكن مستعدة الموصى بھا بشأن أنظمة إدارة الجودة لألرصاد الجوية للطيران إلى مستوى الم
. ويعد ھذا التاريخ اآلن ھو المحرك األساسي للمرافق 2012لتطبيق نظام إلدارة الجودة، لذلك فقد تقرر تحديد موعد التطبيق في نوفمبر 
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 الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في وضع وتطبيق نظام إلدارة الجودة.
 

في المؤتمر العالمي الرابع عشر  2003تناولت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية مسألة إدارة الجودة ألول مرة في مايو    1-2-5
)، حيث قرر أنه يجب على المنظمة العالمية لألرصاد الجوية أن تعمل Cg-XIV( 27لألرصاد الجوية.   وقد تبنى المؤتمر القرار رقم 

جودة من أجل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا، بحيث يتضمن ھذا اإلطار العناصر التالية التي على إيجاد إطار إلدارة ال
) وأنظمة إدارة الجودة بما في ذلك مراقبة 2) المعايير الفنية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية؛ (1ينبغي تناولھا على أساس مرحلي: (

ومن بين األمور األخرى، طلب المؤتمر من المجلس التنفيذي توجيه عملية وضع إطار إدارة الجودة   ) وإجراءات االعتماد.3الجودة؛ (
الخاص بالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية، بما يتضمن توفير مبادئ توجيھية عامة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا 

 بشأن وضع نظام إدارة الجودة الخاص بھا.  
 

وقد ُدعيت ورشة . الجودة إدارة حولللمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ، ُعقدت في ماليزيا ورشة عمل تابعة 2004في أكتوبر   1-2-6
 56العمل ھذه لوضع جوانب إطار إدارة الجودة الخاص بالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية، وھي الجوانب التي طلبت في الدورة رقم 

، 56. وعلى وجه الخصوص، تناولت ورشة العمل توصيات المجلس التنفيذي في الدورة رقم 2004في يوليو للمجلس التنفيذي للمنظمة 
تبني إطار إدارة جودة خاص بالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية. ھذا، وقد تم إنشاء فريق عمل مكون من لجان مشتركة والتي تضمنت 

ة وتنسيقھا ورصد التقدم المحرز في إطار إدارة الجودة الخاص بالمنظمة العالمية بشأن إطار إدارة الجودة، وذلك لإلشراف على األنشط
، ُعقدت في ھونج كونج بالصين حلقة دراسية حول إدارة الجودة في المنظمة 2005لألرصاد الجوية أثناء وضعه وتطبيقه. في نوفمبر 

 رصاد الجوية للطيران.العالمية لألرصاد الجوية، وكان موضوع ھذه الحلقة ھو توفير خدمات األ
 

. واستعرض االجتماع 2005ُعقدت الجلسة األولى لفريق العمل المكون من لجان مشتركة بشأن إطار إدارة الجودة في أبريل    1-2-7
سيع السبل الممكنة إلقامة عالقات عمل أوثق مع منظمة األيزو، وذلك بھدف وضع المعايير الفنية المتعلقة بالمنظمة، مما من شأنه تو

نطاق تطبيق معايير المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واالعتراف بھا. وقد أوصى االجتماع بالعمل على جعل المنظمة العالمية لألرصاد 
. ويھدف ھذا االعتراف إلى تعزيز وضع 2007الجوية معترف بھا كھيئة دولية للمعايير من قبل منظمة األيزو، وھو ما تحقق في ديسمبر 

الدولية وتجنب تكرار صياغة المعايير المتعلقة باألرصاد الجوية والمناخية والھيدرولوجية والبحرية وما يتصل بھا من المنتجات المعايير 
والخدمات والبيانات البيئية. وسوف تقوم المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ومنظمة األيزو بوضع المعايير المشتركة واعتمادھا ونشرھا 

عد الفنية للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية والكتيبات واألدلة الخاصة بھا، مما سوف ُيظھر مكانة وثائق المنظمة ويعزز على أساس القوا
  نشرھا ومكانتھا الدولية.

 
م اإللحاح المرتبط بدعم تطبيق نظام إلدارة الجودة لدى األعضاء في خدماتھ ال تزال المنظمة العالمية لألرصاد الجوية تدرك  1-2-8

التطورات في مجاالت التطبيق األخرى، حيث تفرض المنظمات الشريكة تطبيق نظام إلدارة لقطاع الطيران المدني الدولي. كما أنھا تدرك 
م الجودة بشأن الخدمات المقدمة لھا. وبوجه عام، تدرك المنظمة العالمية لألرصاد الجوية األھمية الكبيرة المتالك أنظمة إدارة جودة تدع

 د من جوانب عمل المنظمة وأعضائھا.العدي
 

يجب أن يكون تبني نظام إلدارة الجودة قراًرا استراتيجيًا لكل من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا. وسوف يتأثر    1-2-9
 وضع ھذا النظام وتطبيقه باحتياجاته الخاصة وأھدافه وأنشطته فضالً عن حجمه. 

 
 

أ بأن تبني منھج إلدارة الجودة في تقديم منتجات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا سيكون نشاطًا ھناك اعتقاد خط  1-2-10
مكلفًا، وسوف يضيف أيًضا أعباء عمل كبيرة وطبقات إضافية من البيروقراطية.   ومع ذلك، فإنه إذا ُخطط له جيًدا، وتوفرت له الموارد 

 ، فإنه سوف يوفر نظام إدارة فعالة من حيث التكلفة. المناسبة، وجرى تطبيقه بكفاءة
 

ھناك مجموعة شاملة من القواعد الفنية والوثائق التوجيھية المقدمة من المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، والتي توفر أساًسا سليًما   1-2-11
إطار إدارة صارمة من شأنه أن يساعد  9001ار أيزو لعمل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا. وإلى جانب ذلك، يوفر معي

في تمكين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا من تحديد وتلبية متطلبات عمالئھا، فضالً عن رصد وقياس أدائھا، وتحديد 
 الفرص المتاحة، وتحسين الخدمات التي تقدمھا بصورة مستمرة.
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 زوإدارة الجودة واألي  :2القسم 
 

 )األيزو( للمعايير الدولية المنظمة 2-1
، تم 1926). في عام IEC، وكان تركيزھا على المجال الكھروتقني مع اللجنة الكھروتقنية الدولية (1906بدأت األيزو في عام   2-1-1

ـــــــــــــــة )، وكان في ھذا الوقت يركز بشدة علىISAتشكيل االتحاد الدولي لجمعيات المعايير الوطنية (  الھندس
   .يةالحرب العالمية الثان، تم حل ھذه االتحاد أثناء 1942. ومع ذلك، وفي عام الميكانيكيــــــــــــــــــــــــــة

دولة في لندن، وقرروا إنشاء منظمة دولية جديدة يكون الھدف منھا "تسھيل التنسيق  25، اجتمع مندوبون من 1946في عام   2-1-2
 .1947فبراير عام  23الدولي وتوحيد المعايير الصناعية". كانت ھذه المنظمة الجديدة ھي األيزو، حيث بدأت عملھا رسميًا يوم 

معيار  18,500نشرت ھذه المنظمة أكثر من  1947ھي أكبر منظمة لوضع المعايير على مستوى العالم، ومنذ عام  منظمة األيزو  2-1-3
دولي، تدور بين معايير ألنشطة مثل الزراعة والبناء، والھندسة الميكانيكية واألجھزة الطبية، وحتى أحدث التطورات في تكنولوجيا 

 المعلومات.

ــــــــــات: عضًوا مقسمين إلى الفئات الثالثة التالية 162دليل، كانت منظمة األيزو تضم في تاريخ نشر ھذا ال   4-1-2   ممثلـــــــــــةھيئ
ـــــــــــدول ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات المتعلقة بھذه الفئات . أعضاء باالشتراك، وأعضاء بالمراسلة، و األعضـــــــــــــاءلل

 خدام وظيفة االرتباط التشعبي المرتبطة بكل فئة. باست

" في OIN" في اللغة اإلنجليزية، و"IOSقد يختلف االختصار المستخدم السم "المنظمة الدولية للمعايير" حسب اللغة (فھو "  2-1-5
ك قرر مؤسسو المنظمة إعطاءھا اسًما ). ولذلOrganisation internationale de normalisationاللغة الفرنسية اختصاًرا للعبارة الفرنسية 

، وتعني "متساوي". وھكذا، فإنه أًي كانت الدولة isos" (أيزو)، وھو مشتق من الكلمة اليونانية ISOقصيًرا يفي بجميع األغراض، وھو "
 " (أيزو).ISOأو اللغة، يظل اختصار اسم المنظمة دائًما ھو "

من تأليف  )األقران بين الصداقة( Friendship Among Equals يوصى بقراءة كتاب لمزيد من المعلومات حول منظمة األيزو،  2-1-6
جاك التيمر. كما يقدم موقع منظمة األيزو على شبكة اإلنترنت ثروة من المعلومات القيمة كذلك. عنوان الموقع ھو:  

mabout.hthttp://www.iso.org/iso/ 

 9000 األيزو معايير عائلة 2-2
، عملت لجنة تابعة لمنظمة األيزو برئاسة كندا على صياغة معيار دولي للجودة.  وجرت دراسة مدخالت العديد من 1987في عام    2-2-1

. ومنذ عام 9000زو البريطاني آنذاك، والذي كان األول في سلسلة معايير األي BS 5750الدول، حيث تمت صياغة معيار مستند إلى معيار 
واشتملت على مبادئ توجيھية ذات صلة بحيث تنطبق على صناعات معينة.  وفي ھذا الوقت، ال  9000، زادت عائلة معايير األيزو 1987

 يوجد أي دليل متوفر فيما يخص تقديم منتجات وخدمات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.
 

يزو نوعان من معايير إدارة الجودة: متطلبات ومبادئ توجيھية، وھما يشكالن مًعا ما يعرف باسم عائلة يوجد لدى منظمة األ   2-2-2
، والتي تمثل إجماع دولي حول الممارسات الجيدة إلدارة 9000. كما ھناك ثالثة معايير في عائلة معايير األيزو 9000معايير األيزو 

 الجودة:
 

      ):9000والمفردات (أيزو األساسيات  -ة إدارة الجودة أنظم - 9000:2005 أيزومعيار   -أ    
 وھو يوضح أساسيات أنظمة إدارة الجودة ويحدد المصطلحات الخاصة بأنظمة إدارة الجودة.      

 
 

 ):9001المتطلبات (أيزو  -أنظمة إدارة الجودة    - 9001:2008معيار أيزو   -ب    
نظمات سواًء في القطاع العام أو الخاص، بغض النظر عن حجمھا ويمكن تطبيق ھذه المتطلبات على جميع أنواع الم  

أو مجموعة الصناعات التي تتبعھا. ويمكن أن يساعد ھذا المعيار المؤسسات المقدمة سواًء للمنتجات أو الخدمات على 
معيار الوحيد في عائلة تحقيق معايير الجودة المعترف بھا والمعتبرة دولًيا في جميع أنحاء العالم. مع العلم بأن ھذا ھو ال

 المعايير الذي يمكن اعتماد (أو تسجيل) المنظمات وفًقا له من خالل عملية مراجعة خارجية.
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            -اإلدارة من أجل تحقيق النجاح المستمر للمنظمة    - 9004:2009أيزو   -ج    
 ):9004 منھج إدارة جودة (أيزو    

تمر في بيئة اليوم التي تتصف بالتعقيد، وكثرة المطالب، والتغير المستمر. وھو يوفر التوجيھات لدعم تحقيق النجاح المس  
ويركز ھذا المعيار على تحقيق النجاح المستدام من خالل تلبية احتياجات وتطلعات العمالء وغيرھم من األطراف 

مة تتيح المراجعة المستمرة المعنية. ومن الجوانب المثيرة لالھتمام في ھذا المعيار أنه يعزز التقييم الذاتي كأداة مھ
لمستوى نضج نظام إدارة الجودة. ومع ذلك، ينبغي اإلشارة إلى أن أداة التقييم الذاتي ليست بديالً عن عملية المراجعة 

 .9001الخارجية المطبقة في معيار أيزو 
 

 األيزو معايير عائلة أھمية 2-3
مھمة بسبب طبيعتھا الدولية. وھي تحظى بدعم الھيئات الوطنية  - 9001و وخاصة معيار أيز - 9000تعد عائلة معايير األيزو   2-3-1

دولة، وھكذا فإنھا تعد الخيار المنطقي ألي منظمة مثل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية وأعضائھا. تعمل  150للمعايير في أكثر من 
 يطلبون معياًرا دوليًا للتميز. المنظمة العالمية لألرصاد الجوية وأعضائھا في بيئة دولية، ولديھا عمالء

قد يحتاج تبني منھج إلدارة الجودة في تقديم المنتجات والخدمات إلى استراتيجية كبيرة إلدارة التغيير في كثير من المرافق الوطنية    2-3-2
دارة التغيير المطلوبة. ويتيح ھذا إطاًرا مناسبًا يمكن من خالله تنفيذ عمليات إ 9001لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا. ويوفر معيار أيزو 

اإلطار تحديد أنسب السياسات، واإلجراءات، والسجالت، والتقنيات، والموارد، والھياكل الالزمة لتحقيق وتعزيز جودة منتجات وخدمات 
توى المرافق الوطنية المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.  كما أن وضع نظام إلدارة الجودة والتطبيق الناجح له على مس

لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا سوف يرسخ السعي وراء الجودة على جميع مستويات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا، 
 والتي بدورھا سوف تساعد على ضمان تقديم منتجات وخدمات مطابقة للمعايير الدولية. 

 
 9001 واأليزو الشركات حوكمة 2-4

بعبارات بسيطة، تتعلق الحوكمة بالعمليات والھياكل التي تضمن توجيه المنظمة ومراقبتھا ومحاسبتھا.  وھي تركز على كيفية    2-4-1
 إدارة المنظمة، وكيفية رصد المخاطر، فضالً عن كيفية إضافة قيمة للمجتمع والحكومة والجھات المعنية األخرى. 

 
رصاد الجوية والھيدرولوجيا ضمن بيئة القطاع العام، وتشمل حوكمة القطاع العام مجموعة غالبًا ما تعمل المرافق الوطنية لأل  2-4-2

ھا كبيرة من األنشطة فيما يخص كيفية إدارة المنظمات لاللتزام بالتشريعات ونتائجھا المحددة من قبل الحكومة، وذلك من خالل قيمھا وثقافت
للوفاء بمسؤوليات اإلشراف الخاصة بھا عن طريق االنفتاح وتحمل المسؤولية  التنظيمية.  ويشمل ذلك أيًضا طريقة سعي المنظمات

 والحكمة في اتخاذ القرارات، وفي تقديم المشورة بشأن السياسات على النحو المطلوب، وكذلك في إدارة تقديم برامج الحكومة.
 

كما أنھا تزيد ثقة المجتمع في المنظمة، وكذلك تساعد على  توفر الحوكمة الرشيدة في القطاع العام أساًسا للحصول على أداء عالي،  2-4-3
 ضمان الحفاظ على سمعة المنظمة وتحسينھا. وفيما يلي المكونات واألنشطة الرئيسية لإلطار السليم لحوكمة الشركات:

 
 والقيم السلوك قواعد لمدونة االمتثال وضمان تعزيز  -أ 
 المخاطر إدارة  -ب 
 الخدمة استمرارية  -ج 
 المھنية والسالمة الصحة  -د 
 الموظفين لكفاءات المستمر التطوير  -ھـ 
 التنفيذية/العليا اإلدارة لمسؤولي المناسب الوقت في الدقيقة التقارير تقديم  -و 
 المجتمع   إلى المقدمة الخدمة معايير يحدد منشور خدمة ميثاق  -ز 
 التنظيمية السنوية التقارير في المساھمة  -ح 
  والتشغيلي االستراتيجي التخطيط عملية في المساھمة  -ط 
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األداء المستمر ألنشطة حوكمة الشركات لدى أي  أداة إدارة ممتازة لقياس 9001يوفر نظام إدارة الجودة المطابق لمعيار أيزو   2-4-4

تتيح محاذاة المتطلبات المنصوص عليھا في ھذه األقسام مع الوظائف  9001منظمة.  كما أن ھناك أربعة أقسام رئيسية في معيار أيزو 
قياس مدى نجاح أو عدم نجاح أنشطة  الرئيسية لحوكمة الشركات. وبالقيام بذلك، ستستطيع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا

 مع وظائف حوكمة الشركات وقيمتھا كأداة لإلدارة.  9001محاذاة البنود الرئيسية لمعيار أيزو  1حوكمة الشركات لديھا. ويوضح الشكل 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 

 9001: محاذاة وظائف حوكمة الشركات مع معيار أيزو 1الشكل 
 

 9001 أيزو لمعيار وفًقا التسجيلو االعتماد 2-5
ترى منظمة األيزو أن االعتماد "يشير إلى إصدار ضمان مكتوب (الشھادة) من قبل ھيئة خارجية مستقلة تفيد أنھا راجعت نظام   2-5-1

بعدئٍذ بتسجيل شھادة اإلدارة وتحققت من أنه متوافق مع المتطلبات المحددة في ھذا المعيار. أما التسجيل فيعني أن ھيئة المراجعة تقوم 
 االعتماد في سجل العمالء لديھا. لذلك، فقد يتم اعتماد وكذلك تسجيل نظام اإلدارة في المنظمة ... وليس ھناك فرق كبير بين المصطلحين،

البًا استخدام مصطلح وكالھما مقبول لالستخدام العام. ويعد "االعتماد" ھو المصطلح األكثر استخداًما في جميع أنحاء العالم، بينما يُفضل غ
"التسجيل" في أمريكا الشمالية، كما يجري استخدام المصطلحين بالتبادل ألداء المعنى نفسه. وعلى العكس من ذلك، فإن من الخطأ استخدام 

إلجازة" يشير مصطلح "اإلجازة" كبديل يؤيد المعنى نفسه لمصطلح "االعتماد" أو "التسجيل"، حيث إنه يعني شيئًا مختلفًا ... فمصطلح "ا
... في  9001بأن ھيئة اعتماد ما مؤھلة لتقديم االعتماد وفقًا لمعيار أيزو  -ھيئة إجازة  -إلى االعتراف الرسمي من قبل ھيئة متخصصة 

ت قطاعات أعمال محددة. وبعبارات بسيطة، فإن اإلجازة عبارة عن اعتماد لھيئة االعتماد. ويمكن اعتبار الشھادات التي تصدرھا ھيئا
 اعتماد ُمجازة في السوق كشھادات لھا مصداقية زائدة".
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يقول موقع منظمة األيزو على شبكة اإلنترنت أنه "من المتوقع أن توفر عملية االعتماد الثقة في أن المنظمة المعتمدة لديھا نظام   2-5-2
 ه الخصوص، فمن المتوقع أن تكون المنظمة:. وعلى وج9001إدارة جودة يتوافق مع المتطلبات القابلة للتطبيق في معيار األيزو 

 
 وعملياتھا، ومالئم لنطاق االعتماد الخاص بھا قد وضعت نظام إدارة جودة مناسب لمنتجاتھا  -أ
 
تعمل على تحليل وفھم احتياجات العمالء وتوقعاتھم، وكذلك المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة   - ب

 والمتعلقة بمنتجاتھا
 
ى ضمان تحديد خصائص المنتجات من أجل التوافق مع متطلبات العمالء والمتطلبات القانونية تعمل عل  - ج

 والتنظيمية
 
لديھا القرارات وتقوم بإدارة العمليات الالزمة لتحقيق النتائج المتوقعة (مطابقة المنتجات وزيادة إرضاء   -د

 عمالء)
 
 ليات ومراقبتھاقد كفلت توافر الموارد الالزمة لدعم سير ھذه العم  -ھـ
 
 تعمل على مراقبة خصائص المنتج المحددة والتحكم فيھا  -و
 
 من أجل:  تھدف إلى منع حاالت عدم المطابقة، ولديھا عمليات تحسين منھجية   - ز
 

تصحيح أي حالة عدم المطابقة تحدث (بما في ذلك حاالت عدم مطابقة المنتجات التي يجري الكشف عنھا  -1
 الخدمة) بعد تقديم المنتج أو

 
 تحليل سبب حاالت عدم المطابقة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية لتجنب تكرارھا -2
 
 معالجة شكاوى العمالء -3

 
 وتقوم بالرصد والقياس والتحسين المستمر لفعالية  قد نفذت عملية مراجعة داخلية فعالة ومراجعة لإلدارة  - ح
 نظام إدارة الجودة   
     

 9001 أيزو لمعيار وفًقا االعتماد يعنيه ال ما 2-6

المتطلبات الالزمة لنظام إدارة الجودة الخاص بالمنظمات، دون منتجاتھا. والمقصود من شھادة المطابقة  9001يحدد معيار أيزو  2-6-1
قانونية والتنظيمية ھو توفير الثقة في قدرة المنظمة على التوفير المستمر لمنتجات تلبي متطلبات العمالء والمتطلبات ال 9001لمعيار أيزو 

 ٪ في مطابقة المنتجات.100القابلة للتطبيق. ومن المھم مالحظة أن ھذا ال يعني بالضرورة أن المنظمة سوف تحقق دائًما نسبة 
 

 9001 أيزو لمعيار وفًقا االعتماد مزايا 2-7
. ومن الممكن 9001لمعيار أيزو ھناك مزايا كبيرة في تطبيق نظام إلدارة الجودة والحصول على شھادة المطابقة    2-7-1

توضيح أن المزايا التي تحققھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا تفوق بكثير الجھود األولية والموارد المرتبطة 
ارة بھا الالزمة لوضع وتطبيق نظام إلدارة الجودة. وفيما يلي بعض المزايا الرئيسية التي حققتھا المنظمات بفضل أنظمة إد

 الجودة المدروسة. يرجى مالحظة أن ھذه المزايا غير مسرودة بترتيب األولوية:
 

 تحديد احتياجات العمالء، وتلبيتھا، ورصدھا، وتحسينھا في إطار إدارة متسق  -أ
 
 تحسين الرقابة اإلدارية وإعداد التقارير  - ب
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 ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل المنظمة  - ج
 
 حة لمعالجة المنتجات منخفضة الجودةوضع عمليات واض  -د
 
 زيادة الوعي بالجودة داخل المنظمة  -ھـ
 
وھذا مھم جًدا حتى في القطاع العام الذي يمكن أن يكون بيئة تنافسية  - توفير أداة تسويقية للترويج للمنظمة   -و

 للحصول على الموارد
 
 يخ المصداقية والمحاسبةوھذه أداة قوية لترس - المراجعة الخارجية من قبل طرف ثالث   - ز
 
الموظفون يعرفون ماذا يفعلون وكيف يفعلون ذلك، وال يضيعون الوقت  - وضوح اإلجراءات والعمليات   - ح

 بتكرار الجھد
 
 دعم العمل الجماعي والتواصل داخل المنظمة  -ط
 
 تحسين وضوح مواصفات الوظائف  - ي

 
 تحسين ممارسات الصحة والسالمة المھنية  -ك
 
 لعمالء في أنھم يحصلون على منتجات وخدمات عالية الجودةطمأنة ا  -ل
 
 إبراز تميز المنظمة وسط منافسيھا  - م
 
 طمأنة العمالء مرة أخرى بتعريفھم أن المنظمة تضع احتياجاتھم وتطلعاتھم في اعتبارھا  -ن
 
 متابعة الشكاوى لتصحيح أي وضع من أجل ضمان تلبية احتياجات العمالء   -س
 بطريقة منضبطة نتيجة للمنھج المنظم في إدارة أنشطتھا عمل المنظمة  - ع
 
 انخفاض عدد المشكالت الخاصة بتضرر جودة المنتجات أو الخدمات   - ف
 

مع التعمق في إدارة الجودة، يُستغل المزيد من الوقت في التحسين بدالً من اإلصالح والرد على طلبات   - ص
 العمالء غير الراضين

 
مقدار الوقت والمال الُمستغالن من أجل المشكالت المتكررة، حيث تم حل الكثير منھا االنخفاض الكبير في   -ق

 بشكل دائم 
 

 قيام المنظمة ببناء الموارد الداخلية والمھارات الالزمة لتحديد المشكالت وحلھا بشكل عملي   - ر
 
عن توفير أداة تعريفية  كتيب الجودة الذي يوفر "خارطة الطريق" ممتازة بشأن كيفية عمل المنظمة، فضالً   -ش

 قيمة للموظفين الجدد
 
 التحسن الكبير في إجراءات التوثيق  - ت
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 ضمان اكتساب الكفاءات والمحافظة عليھا من خالل التدريب المناسب  - ث
 
 المساعدة في تحصيل المعارف بالشركات في حال تقاعد الموظفين  - خ
 
 تحسن الرضا الوظيفي لدى العاملين بشكل ملحوظ  -ذ
 

 توفير أداة فعالة لضمان توضيح القضايا المھمة على المستوى التنظيمي المالئم  - ض
 

يمكن أن يوفر مجموعة كبيرة من  9001إن تبني منھج إلدارة الجودة والحصول على شھادة المطابقة لمعيار أيزو   2-7-2
تعد عنصًرا  9001تھا. وإن كانت شھادة األيزو ليست غاية في حد ذا 9001المزايا، ولكن ينبغي أيًضا أن نتذكر أن شھادة األيزو 

 ھاًما في عملية التحسين المستمر الشاملة ورحلة الجودة داخل أي منظمة. 
 

 األيزو ومعايير منشورات 2-8
من الضروري أن تقوم جميع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا التي تتبنى منھًجا إلدارة الجودة في تقديم   2-8-1

 - 9001:2008 أيزوومعيار  والمفرداتاألساسيات  -أنظمة إدارة الجودة  - 9000:2005 أيزونتجاتھا بشراء النسخ الحالية من معيار م
 ISO. ويمكن شراؤھا عبر اإلنترنت عن طريق صفحة الويب الخاصة بمخزن منظمة األيزو "المتطلبات -أنظمة إدارة الجودة 

Store في صيغة ملف "PDF ام أداة البحث في الدليل التسويقي المتوفرة عبر اإلنترنت على العنوان التالي: باستخد
http://www.iso.org/iso/store.htm      

 مالحظة: يجري تحديث المعايير على فترات منتظمة، لذا عليك البحث عن أحدث إصدار منھا.
 

لى معلومات حول كيفية قيام منظمة األيزو بوضع المعايير، يرجى الرجوع إلى موقع الويب الخاص للحصول ع  2-8-2
 http://www.iso.org/iso/about/how_iso_develops_standards.htmبمنظمة األيزو على العنوان التالي: 
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 النقاط الرئيسية:   
 
 
 
 
 
مھمة بسبب طبيعتھا الدولية. وھي تحظى بدعم ھيئات المعايير  - 9001وخاصة معيار أيزو  - 9000تعد عائلة معايير األيزو   . 1

 دولة. 150الوطنية في أكثر من 
 
الخاص، بغض النظر عن حجمھا أو على جميع أنواع المنظمات سواًء في القطاع العام أو القطاع  9001يمكن تطبيق معيار أيزو   -2

مجموعة الصناعات التي تتبعھا. ويمكن أن يساعد ھذا المعيار المؤسسات المقدمة سواًء للمنتجات أو الخدمات على تحقيق معايير 
 الجودة المعترف بھا والمعتبرة دوليًا في جميع أنحاء العالم.  

 
أداة إدارة ممتازة لقياس األداء المستمر ومدى النجاح ألنشطة  9001يوفر نظام إدارة الجودة المطابق لمعيار أيزو   -3

 الشركات لدى أي منظمة. حوكمة
 
ومعيار  والمفرداتاألساسيات  -أنظمة إدارة الجودة  - 9000:2005 أيزومن الضروري الحصول على نسخ حالية من معيار   -4

 .المتطلبات -أنظمة إدارة الجودة  - 9001:2008 أيزو
 
ايا كبيرة يمكن الحصول عليھا في مختلف أقسام المنظمة من خالل تبني منھج إلدارة الجودة والحصول على شھادة ھناك مز  -5

   .9001المطابقة لمعيار أيزو 
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 المبادئ الثمانية إلدارة الجودة  :3القسم 
 

 عامة نظرة 3-1
 

والتي تحتاج أيًضا إلى الترسيخ داخل نظام إدارة الجودة لتوفير ، 9000ھناك ثمانية مبادئ إلدارة الجودة تقوم عليھا معايير األيزو   3-1-1
أساس سليم لتحقيق أھداف وغايات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا. وھذه المبادئ مستمدة من الخبرات والمعارف 

وتنقيحھا.  9000نة المسؤولة عن وضع معايير األيزو الجماعية للخبراء الدوليين الذين يشاركون في اللجنة الفنية لمنظمة األيزو، وھي اللج
. وفيما يلي المبادئ الثمانية من حيث األنشطة التي تقوم بھا األساسيات والمفردات -أنظمة إدارة الجودة  9000:2005معيار أيزو راجع 

 المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا:
 

 الثمانية المبادئ 3-2

: إن األھمية الكبيرة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا تعتمد على عمالئھا، وھكذا ى العمالءتركيز المنظمة عل
يجب على ھذه المرافق فھم عمالئھا وتلبية احتياجاتھم. كما أن عليھا إقامة عالقة عمل جيدة مع قطاعات المجتمع ذات الصلة من 

ات المنتظمة. ومثل ھذه االستراتيجيات توفر فھًما واضًحا وتقديًرا لالحتياجات، خالل مجموعات العمل الرسمية وعقد االجتماع
والتوقعات، والتأثير الخاص بمنتجات محددة، والبيئة التي تعمل فيھا. وحسب التصور المثالي، فلن تلبي المرافق الوطنية 

 لتوقعات.لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا توقعات عمالئھا فقط، ولكنھا سوف تفوق تلك ا

إن القيادة السليمة أمر أساسي لنجاح أي منظمة. وينبغي للقيادة في أي من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية  القيادة:
والھيدرولوجيا أن تضع رؤية أو تصوًرا للمستقبل المنشود للمنظمة. ويجب على القيادة أن ُتظھر على نحو واضح (بطريقة 

إدارة الجودة. كما يجب عليھا أيًضا خلق بيئة تشجع األشخاص على تحقيق األھداف الخاصة  عملية) االلتزام المستمر بنظام
 بالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.

تعتمد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا على األشخاص التابعين لھا، وھكذا ينبغي أن تضمن  إشراك األشخاص:
يم منتجاتھا حسبما يكون مالئًما. ومع ذلك، لضمان جودة منتجاتھا، يجب عليھا تزويد األشخاص التابعين لھا مشاركتھم في تقد

بالمھارات والمعارف المناسبة لضمان إمكانية تلك المشاركة. وينبغي أن يكفل ھذا أيًضا عملية التطوير المھني المستمر لموظفي 
 وجيا.المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرول

: ستكون المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا أكثر كفاءة وفعالية عندما تستخدم منھج عمليات في تقديم منھج العمليات
منتجاتھا. وينبغي أن توفر العمليات معايير دقة محددة بوضوح وأشكال منظمة لجميع المنتجات والخدمات. وھذا من شأنه إتاحة 

 لموارد واألنشطة من أجل تقديم المنتجات والخدمات. اإلدارة الفعالة ل
 

يجب على المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا استخدام منھج لألنظمة بحيث يتطلب تحديد  المنھج النظامي لإلدارة:
األساسية وصوالً إلى التكامل العمليات المترابطة وفھمھا وإدارتھا. على سبيل المثال، يمكن أن يبدأ ھذا بمجموعة من المالحظات 

النظامي للمعلومات والبيانات المالئمة عن طريق مختلف العمليات المترابطة، ووصوالً بعد ذلك إلى تقديم مجموعة منتجات 
ة توقعات األحوال الجوية والتحذير الخاصة بھا. إن المنھج النظامي لإلدارة أمر بالغ األھمية من أجل تقديم منتجات عالية الجود

 من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.
 

يجب أن يكون ھذا ھدًفا مستمًرا لجميع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ويتحقق من خالل  التحسين المستمر:
ل إقامة عالقة عمل وثيقة تطبيق جميع المبادئ. وقد أكدت منظمة األيزو على أن المنھج الرئيسي للتحسين المستمر يكون من خال

 مع عمالء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا، مع االلتزام المستمر في تحسين أدائھا العام على نحو متواصل.
 

ستقدم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا أداًء أفضل عند اتخاذھا قرارات مدروسة  المنھج الواقعي التخاذ القرار:
تستند إلى الوقائع. كما ينبغي لھا قياس وتقييم ما تقدمه من المنتجات، والعمليات، واألداء. ومع تحليل ھذه البيانات/المعلومات 

 يمكن اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين تقديم الخدمات.
 

يھا عدد من عالقات المنفعة إن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لد عالقات المنفعة المتبادلة مع الموردين:
المتبادلة مع العمالء الداخليين والخارجيين، فضالً عن الشركاء، وقطاعات محددة من المجتمع، والمنظمات الدولية والوطنية، 
ومختلف مستويات الحكومة. وينبغي إدارة ھذه العالقات بشكل مناسب ورعايتھا لضمان المزايا التي تعود على المرافق الوطنية 

 ألرصاد الجوية والھيدرولوجيا. ل
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 النقطة الرئيسية:    
 
 
من المھم أن تضمن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا أن تشكل ھذه المبادئ الثمانية األساس الذي   . 1

اضحة تبنى عليه منھج إدارة الجودة لديھا من أجل تقديم منتجاتھا وخدماتھا. وينبغي أن تكون ھذه عناصًرا و  
 تتداخل في العمليات، والنتائج، والثقافة العامة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.   
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 9001ھيكل معيار أيزو   :4القسم 
 عام 4-1

 
الفعلية  يقدم ھذا القسم نظرة متعمقة في المقصد العام لكل بند ويضيف وضوح أكبر للقارئ. ومع ذلك، ال بد من اإلشارة إلى البنود  4-1-1

 ، حيث إن البنود التالية ليست بديالً عنھا. 9001في معيار أيزو 
 

. وسوف يختلف حجم ومدى تعقيد نظام 8و 7و 6و 5و 4مجموعة من متطلبات إدارة الجودة في األجزاء  9001يحدد معيار أيزو   4-1-2
الجوية والھيدرولوجيا. وسوف تعتمد ھذه المتطلبات على عدة إدارة الجودة وكيفية استيفاء ھذه المتطلبات بين المرافق الوطنية لألرصاد 

 عوامل منھا الحجم والھيكل، وبيئة التشغيل، واألھداف، والموارد المتاحة، والمنتجات والخدمات، والعمليات التنظيمية.
 

ندما يمكن اعتبار أن نظام إدارة يكمن في أنه مصمم ألغراض االعتماد الخارجي. وع 9001إن سر االھتمام الكبير بمعيار أيزو    4-1-3
(واحتياجات المنظمة)، فإنه يمكن للمرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا تعيين ھيئة  9001الجودة يلبي متطلبات معيار أيزو 

جوية والھيدرولوجيا اعتماد مستقلة (طرف ثالث) لمراجعة نظام إدارة الجودة لديه. وإذا أظھرت المراجعة أن المرفق الوطني لألرصاد ال
 يلبي المتطلبات، سيجري إصدار شھادة اعتماد رسمية لھذا المرفق.

  
خصيًصا الستخدامه ألغراض االعتماد. وتجدر اإلشارة إلى أن المنظمة العالمية لألرصاد الجوية  9001لقد تم تصميم معيار أيزو   4-1-4

الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا. ومع ذلك، فقد تطلب التشريعات الوطنية  ال تستلزم حاليًا اعتماد نظام إدارة الجودة لدى المرافق
من بعض أو جميع أنشطة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية  9001واألطراف المعنية/المنظمات الشريكة شھادة المطابقة لمعيار أيزو 

 9001.  مع العلم بأن أية ادعاءات بالمطابقة لمعيار أيزو وية للطيران، وال سيما تلك المرافق التي تقدم خدمات األرصاد الجوالھيدرولوجيا
 لن تنال المصداقية الدولية سوى في حالة التصديق عليھا من قبل ھيئة اعتماد مستقلة. 

 
 9001 أيزو معيار بنود 4-2

 4ية التي تعبر عن المتطلبات الفعلية في البنود من تعد البنود الثالثة األولى بنوًدا تمھيدية لعرض المتطلبات. وتِرد البنود اإللزام   4-2-1
نظرة عامة على األربع مجموعات الرئيسية للعمليات في إطار نظام إدارة الجودة القائم على العمليات، بينما  4، حيث يقدم البند 8إلى 

 تحت العناوين التالية: 8إلى  5يجري تناولھا في البنود من 
 

 مسؤولية اإلدارة 5البند 
 إدارة الموارد 6بند ال

 تحقيق المنتجات 7البند 
 القياس والتحليل والتحسين 8البند 

 
(التخطيط والعمل والمراجعة والتصرف) ھي عبارة عن عملية إدارة تكرارية من أربع خطوات، وتستخدم عادة في  PDCAدورة   4-2-2

د التحسين المستمر لدى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية المنظمات التي تسعى نحو إدارة الجودة.   ويمكن استخدامھا لتنسيق جھو
والھيدرولوجيا. وھي تؤكد وتوضح أن برامج التحسين يجب أن تبدأ بالتخطيط الدقيق، ويجب أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات فعالة، كما يجب 

أو  PDCAالمنھجية المعروفة باسم نظرة على  2أن تنتقل مرة أخرى نحو التخطيط الدقيق في إطار دورة مستمرة. ويلقي الشكل 
"التخطيط والعمل والمراجعة والتصرف" والتي يمكن تطبيقھا على جميع العمليات. ويمكن عرض منھجية "التخطيط والعمل والمراجعة 

 والتصرف" على النحو التالي:
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 والتصرف": مخطط منھجية "التخطيط والعمل والمراجعة 2الشكل 
 

 البنود حول توضيحية مالحظات 4-3
على أساس تفصيل كل بند على حده. وسوف يحتاج القارئ  9001فيما يلي المالحظات التوضيحية والرؤى حول المقصد من معيار أيزو  4-3-1

: ال يُقدم سوى الرقم المرجعي مالحظة.  لضمان تحقيق اإلدراك والفھم التام عند تناول كل بند 9001إلى قراءة ھذا القسم إلى جانب معيار أيزو 
 للبند وليس البند الفعلي.

 
 النطاق  - 1البند 

المالحظات التوجيھية المتطلبات
راجع معيار أيزو 

9001 
يركز ھذا البند على ھدف زيادة إرضاء العمالء من خالل التطبيق الفعال لنظام إدارة 

افق مع العمالء والمتطلبات التنظيمية الجودة، والتحسين المستمر للنظام، وضمان التو
المعمول بھا. وفي حالة عدم القدرة على تطبيق أي متطلب (متطلبات) نظًرا لطبيعة 

المنظمة ومنتجاتھا، يمكن التفكير في استثناء ھذا المتطلب. وتقتصر االستثناءات على 
ية المنظمة في ، ويجب أال تؤثر على قدرة أو مسؤول7المتطلبات الواردة في إطار البند 

 توفير المنتجات التي تلبي كل من متطلبات العمالء والمتطلبات التنظيمية المعمول بھا.
المراجع المعيارية - 2البند 

المالحظات التوجيھية المتطلبات
راجع معيار أيزو 

9001 
يحدد المرجع المعياري وثيقة يجب قراءتھا من أجل الفھم التام للموضوع أو تطبيقه. 

أنظمة  9000:2005معيار أيزو كذا، فيما يخص ھذا المعيار، فإنه ينص على أن وثيقة وھ
ھي الوثيقة األساسية في تطبيق ھذا المعيار. ولذا،  األساسيات والمفردات - إدارة الجودة 

 سيلزم الحصول على نسخة من ھذه الوثيقة.
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المصطلحات والتعريفات  - 3البند 

وجيھيةالمالحظات الت المتطلبات
راجع معيار أيزو 

9001 
معيار أيزو ، فإن المصدر الرئيسي لجميع المصطلحات والتعريفات ھو وثيقة 2وفقًا للبند

ومن المھم أيًضا مالحظة أنه  األساسيات والمفردات. -أنظمة إدارة الجودة  9000:2005
يعني "خدمة"  ، أينما يوجد مصطلح "منتج"، فإنه قد9001خالل النص الكامل لمعيار أيزو 

 أيًضا.
 

 نظام إدارة الجودة - 4البند 
المالحظات التوجيھية المتطلبات

 المتطلبات العامة 4-1
 

تبدأ المتطلبات ھنا عند مستًوى عاٍل جًدا. ويُذكر ھنا عدة متطلبات لنظام إدارة الجودة 
ويمكن تغطية عامة، بدالً من المتطلبات الفردية المحددة التي سيجري تناولھا الحقًا.  

النقطتين أ) وب) في ھذا الجزء من البند من خالل وضع مخطط سير لسير العمليات لديك 
من البداية إلى النھاية.  ويتم تغطية النقاط من ج) إلى و) بالتفصيل ضمن بنود أخرى في 

 المعيار.
 

ي يجري ھناك متطلب في نھاية ھذا القسم يتناول القضايا المتعلقة بمراقبة العمليات الت
تعھيدھا. ومن أمثلة األنشطة التي قد تقوم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا 
بتعھيدھا كل من التدريب، والصيانة، وأعمال المالحظة، وتكنولوجيا المعلومات.  وإذا قام 

أحد ھذه المرافق الوطنية بتعھيد عمليات من شأنھا أن تؤثر بشكل مباشر على عمالئه، 
ون عليه التأكد من وضع الضوابط لذلك. على سبيل المثال، تحديد المواصفات، وإبرام فيك

 إلخ.مدى المطابقة  ، ومراقبةالعقود، واتخاذ اإلجراءات
 

"إجراءات  -كحد أدنى  - على وجه التحديد أن يكون لدى المنظمة  9001يتطلب معيار أيزو  الوثائق متطلبات 4-2
 بنود الستة التالية: موثقة" لألنشطة في إطار ال

 
 مراقبة الوثائق   3-2-4البند  -
 مراقبة السجالت   4-2-4البند  -
 المراجعة الداخلية   2-2-8البند  -
 مراقبة المنتجات غير المطابقة للمواصفات   3-8البند  -
 اإلجراءات التصحيحية   2-5-8البند  -
 اإلجراءات الوقائية   3-5-8البند  -

 
. وقد تجد بعض المنظمات 3-2-4جراءات الموثقة وفقًا لمتطلبات البند ويجب مراقبة ھذه اإل

أنه من المناسب الجمع بين إجراء العديد من األنشطة في إجراء واحد موثق (على سبيل 
المثال، اإلجراءات التصحيحية واإلجراءات الوقائية). بينما قد تختار منظمات أخرى توثيق 

 ء واحد موثق.  وكالھما مقبول مھما يكن. نشاط معين باستخدام أكثر من إجرا
 

قد تحتاج بعض المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا (خاصه األكبر حجًما، أو 
تلك التي لديھا عمليات أكثر تعقيًدا) إلى إجراءات موثقة إضافية (وال سيما تلك المتعلقة 

 ة فعال. بعمليات تحقيق المنتجات) من أجل تطبيق نظام إدارة جود
 

من المھم أن نالحظ أن بعض المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا قد تحتاج 
إلى إجراءات إضافية، لكن حجم و/أو ثقافة المنظمة يمكن أن تتيح تنفيذ ھذه اإلجراءات 
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على نحو فعال دون الحاجة إلى توثيقھا. ومع ذلك، فمن أجل إثبات المطابقة لمعيار أيزو 
يجب على المنظمة أن تكون قادرة على تقديم أدلة موضوعية (وليست بالضرورة ، 9001

 موثقة) تفيد أنه قد تم تطبيق نظام إدارة الجودة لديھا على نحو فعال. 
 

وينبغي عمل قائمة شاملة بالوثائق التي تحتاجھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية 
 قبة الفعالة على عملياتھا. والھيدرولوجيا لضمان التخطيط والتشغيل والمرا

 
وحتى تتمكن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا من إظھار التطبيق الفعال 
لنظام إدارة الجودة لديھا، قد يلزم تحرير وثائق أخرى غير اإلجراءات الموثقة. وينبغي 

نية لألرصاد يمكن للمرافق الوط 9001أيًضا مالحظة أن ھناك عدة متطلبات لمعيار أيزو 
الجوية والھيدرولوجيا أن تضيف من خاللھا قيمة إلى نظام إدارة الجودة لديھا، فضالً عن 

إظھار المطابقة من خالل إعداد وثائق أخرى، على الرغم من أن المعيار ال يستلزمھا 
 تحديًدا. ومن األمثلة على ذلك: 

 
 أوصاف العمليات  خرائط العمليات، والرسوم البيانية لسير العمليات و/أو -
 الرسوم البيانية للمنظمة  -
 المواصفات  -
 تعليمات االختبار و/أو العمل  -
 الوثائق التي تحتوي على االتصاالت الداخلية  -
 خطط االختبار والفحص  -
 خطط الجودة  -
 

، حسب مقتضى 4-2-4و/أو  3-2-4يجب مراقبة جميع ھذه الوثائق وفقًا لمتطلبات البند 
الحال. 

أصبح من المعتاد اآلن أن تنشر المنظمات معلومات حول نظام إدارة الجودة لديھا على  كتيب الجودة 4-2-2
موقع إنترانت، وبھذه الطريقة تلبي متطلب المعيار الخاص بوضع كتيب للجودة.  إن معظم 

بأن  المنظمات لديھا مجموعة من االلتزامات الخارجية التي يجب تلبيتھا، ويظھر اآلن اتجاه
تضع المنظمات معلومات حول الصحة والسالمة التشغيلية وأنظمة المطابقة األخرى في 

 كتيب الجودة الخاص بھا. 
 

 ھو أن يحتوي كتيب الجودة على: 9001الحد األدنى لمتطلبات الجودة لمعيار أيزو 
 

م في نطاق نظام الجودة: وصف موجز للعمليات القائمة في المنظمة المدرجة ضمن نظا -
 إدارة الجودة لديك.

 
من المعيار  7تفاصيل ومبررات أي استثناءات: وصف موجز ألي متطلب ضمن القسم  -

مما ال يتعلق بالمرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لديك.  على سبيل المثال، 
ألن  3-7يجوز ألحد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا استثناء البند 

 صميم والتطوير ليس جزًءا من أنشطته.الت
 
اإلجراءات: يلزم تضمين كل اإلجراءات في الكتيب أو إذا كانت كثيرة جًدا، عندئٍذ  -

يرجى اإلشارة إلى حيث يمكن العثور عليھا. على سبيل المثال، قد تكون جزًءا من موقع 
 شبكة داخلي للعمليات.

 
لموضح في المعيار، يلزم وجود وصف يبين تفاعل العمليات: على غرار نموذج النظام ا -
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كيفية ترابط سير العمليات و/أو األنظمة مع بعضھا البعض.  ومثال لذلك خريطة عمليات 
تبين جميع خطوات العملية بدًءا من الرد على طلب أحد العمالء لمنتج من منتجات 

إللكتروني.  توقعات األحوال الجوية وحتى تقديم المنتج عبر موقع الويب أو البريد ا
ويمكن استخدام مخطط سير أو رسم بياني يصف كل خطوة في العملية، وھذا بدوره يشير 

 إلى عناوين و/أو أرقام الوثيقة.
 

عند وضع دليل للجودة، يستحسن النظر من وجھة نظر موظف جديد يستخدم الكتيب كأداة 
بھا المرافق الوطنية تعريفية. فينبغي أن يقدم لھم صورة واضحة عن الكيفية التي تعمل 

 لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا، فضالً عن العمليات المرتبطة بتحقيق النتائج لديھا. 
 

إن محتويات كتيب الجودة يجب وضعھا بحيث تقدم وصفًا واضًحا لكيفية عمل المرفق 
ة الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لديك. ورغم أنه ال يوجد متطلب بالمحاذاة الدقيق

لترقيم بنود المعيار، فربما يكون من المفيد المحاذاة حسب المعيار. ولقد نُشرت نماذج 
ــــــــــــــإدارةالخاصـــــــــــةالويـــــــــــبصــــــفحةلكتيبات إدارة الجودة على  ـــــــــــــودةب الج      

ـــمن ــــــــارض ـــــــــــــودةإدارةإط بالمنظمــــــــــــــــــةالخــــــــــاصالج       
ـــــة ـــــــــــــةلألرصــــــــــــــادي الجوي ـــــــــــــــالم     .الع

 
قد يشمل كتيب الجودة أيًضا معلومات إضافية حول المرفق الوطني لألرصاد الجوية 
والھيدرولوجيا لديك مثل السياسات، ومعلومات حول خدمة العمالء، واستراتيجيات 

 المستقبل، والتاريخ الماضي، والھياكل التنظيمية، والرسوم البيانية على النحو المطلوب.
 

المھم أن تكون ھذه الوثيقة سھلة القراءة والفھم، وتعكس القيم التي تريد توصيلھا إلى من 
 القارئ.

 مراقبة الوثائق 4-2-3
 

يتطلب المعيار أن يكون لديك إجراء يصف متطلبات مراقبة الوثائق لديك.  ويحتاج 
على النحو  مضمون ھذا اإلجراء إلى إجابة كيف يمكنك التعامل مع البنود من (أ) إلى (ز)

 التالي:
 
قد   اتباعھا؟ الموظفين على يجب التي الوثائق على بھا وتصدق تعتمد التي الطريقة ھي ما) أ

يكون ھذا عباره عن توقيع للتصديق، أو قد يكون عن طريق التحكم بكلمة مرور إذا كانت الوثيقة 
ية مكتوبة من قبل جھة موجودة في صيغة إلكترونية على الكمبيوتر.  وإذا كانت الوثيقة المعن

خارجية، فغالبًا ما يكون توقيع االعتماد غير مناسب.  وفي ھذه الحالة، قد يلزم وضع قائمة بجميع 
 الوثائق المستخدمة حاليًا مما ُكتب من قبل جھة خارجية، والتي تم توقيعھا أو حمايتھا بكلمة مرور.

 
 عند تحديثھا أو/و مراجعتھا تتم وثائقال أن خاللھا من التأكد يمكنك التي الطريقة ھي ماب) 

قد يكون من المفيد استخدام عمليات المراجعة الداخلية للمراجعة المنتظمة للوثائق في   الضرورة؟
في تذييل الصفحات كوسيلة بسيطة لفرض  ةالنظام لديك، أو غالبًا ما يُستخدم تاريخ انتھاء للصالحي

 ثل السياسات واإلجراءات إلخ.المراجعة على الوثائق المكتوبة داخليًا م
 

 المنقحة النسخة تقرأ أنك تعرف أن يمكنك كيف  تغيير؟ إجراء تم قد أنه للقارئ تحدد كيفج) 
 -يطلب المعيار أن يضمن نظام إدارة الجودة استخدام الوثيقة الحالية في جميع األوقات   الصحيحة؟

إلنذار.  وھناك طريقة بسيطة باستخدام وخاصة في البيئة التشغيلية لتوقعات األحوال الجوية وا
التاريخ مثل الصحيفة اليومية تماًما، حيث يكون لديك قائمة رئيسية بجميع الوثائق الحالية للرجوع 
اليھا.  ويمكن اإلعالم بالتغييرات من خالل مذكرة في االجتماع، أو إشعار على لوحة اإلعالنات، 

.  كما يلزم التفكير المتأن في ھذا المجال لضمان استخدام أو عبر البريد اإللكتروني أو ما شابه ذلك
 وسائل بسيطة.

 
والقصد ھنا ضمان أن يعرف الموظفون المكان الذي   النظام؟ وثائق إلى الوصول يمكن كيفد) 
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يمكنھم العثور فيه على الوثائق التي يحتاجون إليھا (وليس بالضرورة مجموعة الوثائق كاملة).  
ام قائم على الوثائق الورقية، احرص على عدم توزيع سوى الحد األدنى لعدد وإذا كان لديك نظ

 النسخ.  ويساعد ھذا عندما يلزم إجراء التغييرات.
 
ھل القواعد النحوية مناسبة للقارئ؟  ھل يعرف   ھل الوثائق الخاصة بك سھلة القراءة؟) ھـ

ى الوثيقة المطلوبة بسھولة؟  نؤكد من الموظفون كيفية التنقل خالل الوثائق؟  ھل يمكنھم العثور عل
ًجا باعتباره ممارسة شائعة اجديد على أن استخدام األنظمة القائمة على الكمبيوتر يكتسب اآلن رو

لتخزين وثائق نظام إدارة الجودة وحفظھا.  وھذا يسمح بالتعرف على الوثائق المعنية وتحديد 
 موقعھا بسرعة.

 
تقوم جميع المرافق الوطنية   توبة من قبل جھة خارجية؟كيف تجري إدارة الوثائق المكو) 

لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا بالرجوع إلى وثائق خارجية مثل الوثائق التنظيمية، والوثائق 
القانونية، والقوانين، ومواقع اإلنترنت.  وغالبًا ما يجري الرجوع إليھا في إطار وثائق النظام 

ليھا، أين يمكن العثور عليھا؟  بعض المرافق الوطنية لألرصاد الخاصة بھا.  في حالة الرجوع إ
الجوية والھيدرولوجيا لھا مكتبة تضم مثل ھذه الوثائق؛ بينما تُعين بعض المرافق األخرى بعض 

الموظفين كمسؤولين عن حفظ مثل ھذه الوثائق.  وينبغي تحديد طريقة لكيفية التأكد من أن إصدار 
 ھو اإلصدار أو النسخة المناسبة. أو نسخة الوثيقة المعنية

 
إذا لم تعد ھناك حاجة لھا، يجري عندئٍذ التخلص منھا على   ما الذي يحدث للوثائق القديمة؟ز) 

نحو مناسب.  ومع ذلك، إذا تم االحتفاظ بالوثائق القديمة، فيجب ضمان أال يرجع إليھا الموظفون 
 عن طريق الخطأ.

حال مع مراقبة الوثائق، يلزم وضع إجراء يوضح كيفية مراقبة السجالت الخاصة كما ھو ال مراقبة السجالت 4-2-4
بالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.  وتقدم السجالت األدلة على األحداث 
السابقة، ويُرجع إليھا عندما تكون ھناك حاجة إلى مراجعة نتائج ھذه األحداث السابقة.  

وقعات األحوال الجوية والتحذيرات، وسجالت المناخ، ومن أمثلة ذلك: سجالت ت
ومالحظات األرصاد الجوية، وسجالت التدريب، والمعامالت المالية، وعمليات الفحص، 

واتفاقات العمالء، والعقود، وطلبات الشراء، وسجالت المراجعة، وتقارير 
أن أي سجالت الحوادث/اإلصابات، وسجالت الصيانة وما إلى ذلك. كما يلزم التأكد من 

 محفوظة يجري حفظھا بشكل مناسب.  
 

 في إطار اإلجراء الخاص بك، تلزم معالجة المسائل التالية:  
 
ھل يمكن التعرف على السجالت بسھولة؟  ھل نظام الملفات لديك يتيح التعرف  -  التعرف )أ

 بسھولة؟
 
ھل أجھزة التخزين  تأكد من أن وسائل التخزين تمنع التضرر و/أو التلف.  -  التخزين )ب

اإللكترونية مفصولة عن المصادر المغناطيسية؟  ھل تُحفظ السجالت الحساسة وفقُا لمتطلبات 
 السرية والخصوصية؟

 
ھل السجالت اإللكترونية محمية من المحو السھل؟  ھل آليات الحفظ تمنع من التلف؟   - الحماية )ج

ية بانتظام؟  ھل يجري التحقق من سالمة ھل يجري عمل نسخ احتياطية من السجالت اإللكترون
 أنظمة النسخ االحتياطي بانتظام؟

 
ھل يمكن الوصول إلى السجالت عند الحاجة؟  ھل يجري توفير آليات  - االسترجاع )د

 األجھزة/البرامج المناسبة للسماح بالوصول إلى السجالت اإللكترونية القديمة؟
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 النقاط الرئيسية    
  

 
 
غم من عدم وجود متطلبات حالية تستلزم من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا الحصول على شھادة المطابقة لمعيار على الر   - 1

 مستقلة.   دعاء المطابقة من قبل ھيئة اعتمادا، فإنه ال يمكن تحقيق المصداقية الدولية سوى في حالة التصديق على 9001أيزو 
 
 اجعلھا بسيطة ومتعلقة باألنشطة الرئيسية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا. -كلفة" ال "تجعل الوثيقة مت   -2
 
 تأكد من وجود إجراءات موثقة للبنود الستة المطلوبة على وجه التحديد من قبل منظمة األيزو.   -3
 
 .9001ر أيزو للمتطلبات التي وردت في معيا الحد األدنىتأكد من أن كتيب الجودة يلبي    -4
 
قم بوضع كتيب الجودة واستخدامه كأداة تعريفية قيمة للموظفين الجدد لمساعدتھم على تحقيق فھم واضح لكيفية عمل المرفق الوطني    -5

 لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.
 
 الخاصة بكل بند.  طلبات انظر بعناية في نموذج كتيب الجودة للتأكد من أنه يوفر الوضوح بشأن كيفية التعامل مع المت   -6
 
كيف يجب أن تفعل  9001كلما كانت الطرق المستخدمة لمراقبة الوثائق بسيطة، سوف يسھُل الحفاظ على النظام لديك. وال يحدد معيار أيزو    -7

 راقبة.ذلك. واألمر متروك لكل مرفق من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لتحديد طرقه الخاصة من أجل الم
 
.  قم فقط بإنشاء ما ھو مطلوب لتوفير التوجيه الكافي لمنع وقوع األخطاء.  يجب الحرص على عدم إنشاء أعمال ورقية غير ضرورية   -8

يمكن ، وينبغي أن تكون آليات مراقبة الوثائق بسيطة.  لمراقبة الوثائق، يمكن استخدام رقم اإلصدار/النسخة إلى جانب التاريخ.  وبدالً من ذلك
 االحتفاظ بھا في شكل نسخة إلكترونية مع استخدام كلمات مرور كوسيلة لحمايتھا.

 
على  تذكر، تقدم السجالت األدلةيلزم وضع إجراء يوضح كيفية مراقبة السجالت الخاصة بالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.     -9

  نتائج ھذه األحداث السابقة.  حاجة إلى مراجعة األحداث السابقة، ويُرجع إليھا عندما تكون ھناك 
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 مسؤولية اإلدارة  5البند  
المالحظات التوجيھية المتطلبات

 التزام اإلدارة 5-1
 

 المھام أداء ھذا وسيشمل. عملية وبطريقة بوضوح التزامھا اإلدارة ُتظھر أن البند ھذا يتطلب
 :التالية

 الالزمة الموارد توفير ضمان -
 الجودة إدارة نظام وتطبيق الجودة إلدارة الداخلي جيعالتش -
 والھيدرولوجيا الجوية لألرصاد الوطنية المرافق مستويات جميع في  
 التنظيمية األھداف ووضع السياسات على التصديق -
 )المراجعات( اإلدارة اجتماعات رئاسة -

 التركيز على العمالء 5-2
 

ظام إدارة الجودة بما يضمن رضاء العمالء (وغيرھم من يجب على اإلدارة التأكد من تصميم ن
األطراف المعنية الرئيسية) عن الخدمات المقدمة من قبل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية 

 والھيدرولوجيا. 
 

والمشكلة  - ومن المھم أن تتعرف اإلدارة على متطلبات العمالء لديھا قبل محاولة تلبية احتياجاتھم 
الخصوص ھي وضع االفتراضات بشأن ما يحتاجه العمالء.  كما أن ھناك حاجة  الشائعة في ھذا

 أيًضا إلى تحديد مستوى إرضاء العمالء بعد تقديم المنتجات.
 سياسة الجودة 5-3

 
يتطلب المعيار أن تنشر اإلدارة "سياسة جودة".   وتعد سياسة الجودة بيانًا قويًا لمقاصد اإلدارة 

ھا بشكل واضح، وإتاحة ظھورھا على نطاق واسع، فضالً عن توقيعھا العليا، حيث يجب توصيل
 من قبل المدير/رئيس مجلس اإلدارة.  

 
وينبغي توخي الحذر عند كتابة سياسة الجودة لضمان تلبية أي ضرورات مذكورة، وكذلك لضمان 

 أن تكون ھذه الضرورات قابلة للقياس، وذات مغزى، وذات صلة بالمرفق الوطني لألرصاد
الجوية والھيدرولوجيا.  وفي بعض المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا، ربما 

 يُستخدم ميثاق عمالء وكذلك بيان للرؤية و/أو الرسالة لتلبية ھذا المطلب.  
 

 ومن المھم ضمان أن تكون السياسة واقعية وتحتوي على أھداف قابلة للتحقيق.
 التخطيط 5-4

 
متعلقة األھداف ال 5-4-1
 بالجودة

 
 

يلزم وجود أھداف، وينبغي أن تكون ھذه األھداف ذات صلة مباشرة بكيفية تحقيق الجودة.  وھذه 
األھداف ھي أھداف قابلة للقياس وينبغي أن يكون لھا "مؤشرات أداء رئيسية" تمثل قياسات كمية 

 لجوية والھيدرولوجيا.متفق عليھا حيث تعكس عوامل النجاح الحاسمة للمرافق الوطنية لألرصاد ا
 

وينبغي وضع األھداف لمختلف المستويات والوظائف داخل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية 
والھيدرولوجيا.  ويمكن النظر في وضع أھداف لكل وحدة أو موقع أو قسم داخل المرافق الوطنية 

جل، بحيث تكون لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.  ومن المھم وضع أھداف قصيرة وطويلة األ
واقعية، وذات مغزًى، وقابلة للقياس، ويمكن تحقيقھا، على خالف األھداف العليا الثابتة التي قد ال 

 ترتبط بالضرورة بشكل مباشر بمجال مسؤوليتك.
 

ومن المھم مالحظة أن ھذا البند قد يكون مربًكا بعض الشيء، حيث يبدو أن ھناك نوعين أو 
 مجموعتين من األھداف:

 
 أولھا تلك األھداف التي وضعت كجزء من -      

 عمليات التخطيط العادية       
 والمجموعة الثانية ھي "أھداف الجودة"  -      

مما قد يوحي بأن األھداف األخرى ال تنطوي على الجودة أو ربما ھي أھداف "غير مھتمة 
غي أن تكون) أھداف مھتمة بالجودة". ومع ذلك، فھذا ليس ھو الحال. فجميع األھداف ھي (أو ينب

بالجودة وتساعد في توجيه المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا نحو تحقيق أھداف 
المنظمة العامة والمستقبل المنشود. والمھم ھو التأكد من أن جميع األھداف قابلة للقياس وتتماشى 

مع سياسة الجودة. 
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تخطيط نظام إدارة   5-4-2
 الجودة

 

نت المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في مرحلة وضع نظام إلدارة الجودة، إذا كا
، والذي يتناول تحديد العمليات، 1- 4في القسم   1- 4فمن المھم التأكد من أنھا تفي بمتطلبات البند 

 وتفاعل العمليات، ومعايير المراقبة إلخ.
 تعھيدھا. كما يشمل ذلك أيًضا مراقبة العمليات التي جرى 

 
أما المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا التي لديھا أنظمة إدارة جودة قائمة، فعندما 
تجد أن ھناك عمليات جديدة أو إضافية جرى تحديدھا أو تعھيدھا، فإنه يلزمھا التخطيط الدقيق 

 الوقت نفسه. لضمان انعكاس ھذه التغييرات، مع الحفاظ على سالمة نظام إدارة الجودة في
 

المسؤولية والسلطة  5-5
 والتواصل

 
 المسؤولية والسلطة 5-5-1

 

 يجب على اإلدارة العليا الحرص على تحديد المسؤوليات والسلطات والتعريف بھا داخل المنظمة.
 

ويمكن وقوع قدر كبير من التبديد واألخطاء التي يمكن تجنبھا في المنظمة بسبب عدم إدراك 
 واضح لنطاق مسؤوليتھم ومستوى السلطة المخولة لھم في اتخاذ القرارات. الموظفين بشكل 

وھكذا ينبغي تحديد مسؤوليات وسلطات جميع الموظفين على نحو واضح، مع تعريف كل موظف 
بھا.  ومن الُمفضل إلى حد كبير أن تقوم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا بتوفير 

 اف الوظائف/المناصب التي تحدد المسؤوليات بوضوح.  بيانات المھام أو أوص
 

ويعد المخطط التنظيمي أداة ممتازة لتوضيح التسلسل اإلداري داخل المرافق الوطنية لألرصاد 
الجوية والھيدرولوجيا.  وفي حالة ما إذا تقرر إدراج المسؤوليات والسلطات ضمن اإلجراءات، 

 تعارض مع مضمون أوصاف الوظائف/المناصب.فال بد من توخي الحذر لضمان أنھا ال ت
 

يتطلب ھذا البند أن يقوم شخص لديه سلطة إدارية بالتأكد من المحافظة على نظام إدارة الجودة  ممثل اإلدارة 5-5-2
 كأن يكون مدير الجودة (أو صاحب لقب مماثل).   - ونشره في جميع أقسام المنظمة 

 
ال بد من توخي الحذر لضمان أن يكون وصف منصبه وأيا يكن من يؤدي دور مدير الجودة، ف

 يعكس مسؤولياته، ومن المستحسن إلى حد كبير أن يكون ذا مستوى رفيع داخل المرفق المعني.  
وھناك متطلب إضافي يتمثل في أن يتضمن ھذا الدور مسؤولية أن يكون "المدافع" عن إدارة 

نظام إدارة الجودة يسير بسالسة، والتواصل مع الجودة.  وھذا ھو المطلوب بالضبط: التأكد من أن 
 اإلدارة العليا بشأن أدائه العام.

 
من ھذا الدليل أھمية ھذا الدور واختيار الشخص المناسب لھذا المنصب بمزيد  1- 5ويتناول القسم 

من التفصيل. كما يقدم الملحق (ھـ) نموذًجا لوصف الوظيفة من أجل تلك المرافق التي تقوم 
منصب مدير إدارة الجودة لديھا. باستحداث

 إن فقدان التواصل الداخلي الفعال يُعد مشكلة رئيسية ملحوظة لدى المنظمات.  التواصل الداخلي 5-5-3
 

وھكذا يلزم العمل رسميًا على إقامة خطوط اتصال واضحة، مع توثيقھا واالعتراف بھا داخل 
تواصل، ولتعزيز أخالقيات العمل المرفق المعني للمساعدة في إيجاد مستوى جيد من ال

 الجماعي وتقويتھا، وكذلك لضمان تجنب اللبس والغموض.
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 مراجعة اإلدارة  5-6

 
ويضمن ھذا البند أن تأخذ اإلدارة وقتًا للتركيز على كفاءة وفعالية نظام إدارة الجودة ضمن 

قة بأداء النظام. إطار عمل منظم.  ويوفر ذلك الفرصة لتحليل المعلومات والبيانات المتعل
وتتضمن بعض ھذه المعلومات نتائج المراجعة، ومالحظات العمالء، والتحسينات، 

 والتغييرات، والشكاوى، وقضايا التدريب أو قد تعالج أي مجال من المجاالت محل االھتمام.
 

ونتيجة لھذه العملية، ال بد من كتابة مذكرات خاصة باإلجراءات ومتابعة ھذه اإلجراءات في 
من وسيكون  -اجتماع المراجعة القادم.  وينبغي أن تشارك اإلدارة العليا في ھذه العملية 

أن يرأس االجتماع أحد كبار أعضاء اإلدارة العليا.  وتُحدد وتيرة ھذه  المفضل إلى حد كبير
ويوصى  .مدى نضج وتعقيد نظام إدارة الجودة. - على سبيل المثال  -المراجعات على أساس 

خالل الوضع والتطبيق األولي لنظام إدارة وتيرة المراجعات ربع سنوية على األقل  بأن تكون
الجودة. وتوفر ھذه الوتيرة أداة ممتازة لترسيخ "سالمة" المنظمة ومراقبتھا. وعندما ينضج 

نظام إدارة الجودة، قد يقرر المرفق المعني تغيير وتيرة اجتماعات المراجعة ھذه لتكون على 
احدة أو مرتين في السنة. ويقدم الملحق (ي) نموذًجا عاًما لمذكرة/جدول أعمال األقل مرة و

اجتماع مراجعة إدارة الجودة. 
 

   
  النقاط الرئيسية    

 
 
 

 تأكد من تحديد المسؤوليات والسلطات بوضوح لجميع الموظفين في بيانات المھام و/أو أوصاف الوظائف/المناصب.    -1
   

 موارد بشكل مناسب لتحقيق أھداف المرفق، مع التأكد من أن ھذه األھداف واقعية وقابلة للتحقيق.  تأكد من توفير ال   -2
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 إدارة الموارد  6  البند

المالحظات التوجيھية المتطلبات
 توفير الموارد 6-1

 
 توفير الموارد 6-2-1

بالنواحي المالية، ، فيما يتعلق أيزوتستخدم كلمة "الموارد" كمصطلح عام في سياق معيار 
المرافق الوطنية لألرصاد الجوية  تتطلبھاوالمواد، والموظفين، وغيرھا من األصول التي 

 والھيدرولوجيا في عملھا، وتحقيق أھدافھا، وتقديم منتجاتھا وخدماتھا.
على أن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا تعمل على  9001وينص معيار أيزو 

فير الموارد الالزمة للصيانة والتحسين المستمر لفعالية نظام إدارة الجودة من أجل تحديد وتو
 تلبية متطلبات العمالء. 

وتشمل "الموارد" توفير الموارد البشرية والبنية التحتية وبيئة العمل.  ويشمل توفير الموارد 
أن ھناك ضغطًا أيًضا الموارد المالية على الرغم من عدم ذكرھا على وجه التحديد. كما 

 مجتمعيًا زائًدا نحو أن تتولى المنظمات إدارة أنشطتھا المالية على نحو جاد وشفاف وأخالقي
 

ومن الصعب (إن لم يكن مستحيالً) من وجھة نظر المرافق الوطنية لألرصاد الجوية 
جبة والھيدرولوجيا، أن ترى كيف يمكنھا أن تقدم مخرجات عالية الجودة من دون المراعاة الوا

لتوفير الموارد المالية المناسبة.  وفي كثير من األحيان مع ذلك، يكون ھناك صراع بين أولئك 
المسؤولون عن توفير جودة اإلنتاج وأولئك المسؤولون عن تخصيص الدعم المالي. ومع ذلك، 

ثيقًا من خالل ما فيه من مكونات اإلدارة المتكاملة يوفر إطاًرا موثقًا تو 9001فإن معيار أيزو 
جيًدا لممارسات اإلدارة السليمة. وھذا يتيح الفرصة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية 

 والھيدرولوجيا لتوضيح حاجتھا إلى التخصيصات المناسبة من الموارد البشرية والمالية. 
 

وھذا بدوره يخلق مصداقية أكبر إذا حققت المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا 
ال يحدد اإلدارة  9001. وھكذا، ورغم أن معيار أيزو 9001المطابقة لمعيار أيزو  شھادة

المالية على وجه التحديد، فإن إدراجھا ضمن نظام إدارة الجودة يعد أمًرا مستساًغا على نحو 
 واضح.

 
 الموارد البشرية 6-2

 
 عام 6-2-1

 
 

   

خاوف بسبب استخدامھا في قطاع في ھذا الجزء من المعيار، أثارت صفة "الكفاءة" بعض الم
التعليم المھني. والطبيعة الخاصة لھذه الكلمة تعني أن ھناك حاجة لتحديد الكفاءات المطلوبة 

من الموظفين داخل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا مما يتصل مباشرة ببيئة 
تدريب، أو شھادة اعتماد، العمل الخاصة بھم. وقد يتخذ ھذا شكل مصفوفة مھارات، أو سجل 

أو قد يجري تعريفه ضمن أوصاف المناصب الفردية. مالحظة: لقد قامت المنظمة العالمية 
لألرصاد الجوية بوضع معايير الكفاءة لموظفي األرصاد الجوية، وسوف يجري إدراج تلك 

االرتباط  . وسوف يجري توفير49المعايير في النسخة المنقحة التالية من وثيقة المنظمة رقم 
 الخاص بھا عندئٍذ. 

 
 الكفاءة والتوعية والتدريب 6-2-2

 
بعد تحديد االختصاصات، فإن أي أوجه قصور توجد لدى الموظفين الجدد أو الحاليين تحتاج 
إلى اإلصالح.  وللتأكد من نجاح اإلجراءات المتخذة، سيلزم إجراء تقييم لتأكيد أن الكفاءات 

 المطلوبة قد تم تحقيقھا.
 

قد تكون األساليب التي يمكن استخدامھا لتأكيد تحقيق الكفاءة في شكل امتحان أو اختبار أو قد 
تكون ببساطة في شكل إشراف مشرف أثناء تنفيذ المھمة. على سبيل المثال، إنتاج توقعات 

أحوال جوية أو تحذير في البيئة التشغيلية في الوقت الحقيقي، أو إجراء البحث عن األعطال 
معدة خاصة بالعمل. وتقدم أيًضا مجموعة أدوات تقييم الكفاءة الخاصة ببرنامج األرصاد على 

الجوية للطيران التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية مصدًرا قيًما للمساعدة في تلبية 
متطلبات ھذا البند. ويتيح العنوان التالي الوصول إلى مجموعة األدوات ھذه:  

http://forum.14.caem.wmo.int/post14web/tt_cat/ 
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وھناك أيًضا متطلب آخر بأن يفھم الموظفون كيف يسھم عملھم في تحقيق األھداف العامة 
للمرفق الذي يعملون به.  ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التعريف أو تدريبات التوعية أو كجزء 

ت إلثبات القيام من اجتماعات منتظمة لمناقشة آخر المستجدات.  ويلزم الحفاظ على السجال
بالتدريب.  وقد يكون الدليل على ھذا شھادة من مزود خارجي، أو توقيع اعتماد على سجل 

 موظف.
 

البنية التحتية وبيئة  4- 6و 6-3
 العمل

 

إن أحد الوسائل لتحديد ما ھو مطلوب بموجب ھذا البند ھو تحديد السياسات و/أو اإلجراءات 
ذلك لضمان الحفاظ على البنية التحتية وبيئة العمل المناسبة الالزمة (أو الموجودة بالفعل)، و

لدعم المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا وأنشطتھا. وقد يشمل ھذا المسائل 
التالية، على سبيل المثال ال الحصر: النسخ االحتياطي في قطاع تكنولوجيا المعلومات، 

/خادم اإلنترنت، وصيانة المباني، ومكافحة اآلفات، وانقطاع خدمات الھاتف/البريد اإللكتروني
وانقطاع الطاقة/الغاز/المياه، وتحديث البرامج، والتحكم في الھواء/الغبار/درجة الحرارة، 

 والتغييرات الھادفة لتوفير الراحة في مكان العمل، إلخ.
الوطنية لألرصاد  وعندما يتم تحديد البنية التحتية وبيئة العمل المطلوبة لدعم أنشطة المرافق

الجوية والھيدرولوجيا (والسياسات واإلجراءات الخاصة بھا)، فينبغي أن يكون ذلك موثقًا 
 توثيقًا رسميًا كجزء من نظام إدارة الجودة.

 
 

   
 

 النقاط الرئيسية  
 
 
 

 سيختلف تطبيق ھذا المتطلب وفقًا للمنتجات ومستوى الخدمة في المرفق المعني.   -1
 
عن توفير الدعم المالي لتعزيز   (ونظام إدارة الجودة) باعتبارھا "أداة تسويق" لدى المسؤولين  9001شھادة المطابقة لمعيار أيزو استخدم    -2

 مصداقية مخصصات الميزانية بالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.  
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 تحقيق المنتجات  7البند  

المالحظات التوجيھية المتطلبات
 تخطيط تحقيق المنتجات 7-1
 

. فمن الصعب 9001الفرصة للتفكير في المصطلحات المستخدمة في معيار أيزو  7يتيح القسم 
الحصول على اتفاق باإلجماع داخل المنظمات الدولية التي لديھا عضويات كثيرة.  ومنظمة 

دولة. لقد  150األيزو ليست استثناًء في ھذا الخصوص، حيث إن لديھا أعضاء من أكثر من 
كان أحد التحديات لديھم يتمثل في الوصول إلى اتفاق حول المصطلحات العامة التي تخص 

"تقديم الخدمات"، و"تصنيع المنتجات"، و"إضافة القيمة"، و"مراقبة األعمال" وما إلى ذلك. 
ومع ذلك، فقد تم االتفاق على مصطلح "تحقيق المنتجات''، وھو عبارة عن خليط من جميع 

 وارد داخل المؤسسة مما يلزم إلنتاج المنتجات أو الخدمات المطلوبة لدى العمالء.الم
 

وال بد أن ھذا العنوان يعني ما تقوم به المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا وكيف 
تجري مراقبة جميع جوانب ما يتم إنجازه. ويُعد "تحقيق المنتجات" مصطلًحا دقيقًا إلى حد ما، 

يُستخدم لوصف كيف يقوم أحد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا وھو 
 بإنجاز/تحقيق عملية تقديم مجموعة من المنتجات.  

 
ويبدأ ھذا بالتخطيط ويتواصل بفھم واالتفاق على متطلبات العمالء، والتصميم، والشراء، 

ناية بھا، فضالً عن مراقبة ومراقبة العمليات والتحقق منھا، والتعرف على المنتجات والع
 أجھزة الرصد والقياس. 

 
يُعد التخطيط السليم متطلبًا أساسيًا.  وفي إطار نظام إدارة الجودة، يلزم وصف األنشطة التي 
يجري تنفيذھا لضمان إجراء التخطيط المناسب. وسوف يضمن ھذا أيًضا أنه عند تنفيذ نشاط 

د ضائع. ويقدم المالحقان (أ) و(ب) من ھذا الدليل ما، فإنه سيكون ناجًحا ولن يكون ھناك جھ
مجموعة من نماذج التخطيط العامة التي يمكن استخدامھا في وضع جميع األنشطة (بما في 

ذلك المنتجات والخدمات والمشروعات) التي تؤديھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية 
نطاق واسع داخل أحد المرافق والھيدرولوجيا. وللعلم، فقد جرى تطبيق ھذه النماذج على 

الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا، كما أنھا خضعت لعدة عمليات مراجعة صارمة 
 وناجحة العتماد األيزو.

 
وتتيح ھذه النماذج للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا اإلجابة على أسئلة مثل: 

تم وضعھا؟ وما ھي الموارد التي سوف ما الذي نحاول تحقيقه؟ وما ھي األھداف التي 
نحتاجھا؟ وعند االنتھاء، كيف سوف نراجع ذلك وعلى أي أساس؟  وما ھي السجالت التي 

 سوف يجب علينا حفظھا؟ وكيف يمكننا رسميًا الموافقة على منتج أو خدمة جديدة؟
 

م من المھم مالحظة ما يلي فيما يخص تحقيق المنتجات في تلك المرافق التي تتقد
. ويجب أن نتذكر أن المدخالت ليست متعلقة فقط 7بطلب استثناء بموجب البند 

بأنشطة التصميم والتطوير. ولتحقيق مفھوم "تحقيق المنتجات" لمجموعة من 
المنتجات القياسية لدى أي من المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا، 

خالت المختلفة وفقًا للمتطلبات فسوف تظل ھذه المرافق بحاجة إلى استخدام المد
 الدولية.  
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 العمليات المتعلقة بالعمالء 7-2

 
تحديد المتطلبات المتعلقة  7-2-1

 بالمنتجات
 
 

من الضروري أن تحدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا بوضوح أھم 
من المھم تحديد عمالئھا. كما أن  - على وجه الخصوص  -األطراف المعنية، بما يشمل 

متطلبات العمالء بوضوح، فضالً عن توثيق ھذه المتطلبات. وسوف يضمن ھذا أال يحدث 
 -سوء تفاھم بين المرفق المعني والعمالء، وداخليًا بين موظفي المرفق المعني. ويشمل ھذا 

عدد توقعات األحوال الجوية التي سيجري إصدارھا، وأوقات اإلصدار،  -على سبيل المثال 
أوقات الصالحية، فضالً عن تحديد ما إذا كان سيجري توفير خدمة التعديل أم ال. وفي حالة و

تغيير المتطلبات، فمن المھم ضمان وجود آلية لإلعالم بھذه التغييرات. ومن المسلم به أن 
تحديد متطلبات المنتجات المالئمة لعامة الناس قد تصاحبه بعض التحديات الخاصة. وتتطلب 

ديات استخدام أساليب مبتكرة من قبل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية ھذه التح
والھيدرولوجيا، والتي تشمل على سبيل المثال: االستقصاءات عبر اإلنترنت، وعمل 

مجموعات النقاش، والتعليقات الواردة من أنظمة الشبكات االجتماعية، إلخ. كما يُتوقع أن 
مارسات وتبادل وجھات النظر بين المرافق الوطنية تكون ھناك فائدة من مشاركة أفضل الم
ــــــــــدىلألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.. ويُعد  ـــــــــــــودةإدارةمنت الج    

ـــــــــــــــابع ـــــــــــــــةالت ـــــــــــــةلألرصــــــــــــــادالعالميـــــــــــــــــــةللمنظم الجوي      
 ھذا الغرض.منتدًى مثاليًا للقيام ب

 
ومن المھم للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا فھم وتقدير االستخدام المخصص 

للمنتجات لدى العميل (العمالء)، وكذلك التأثير الممكن لمنتجات ھذه المرافق على العمليات 
منتجات التي يقوم بھا ھؤالء العمالء. ومع مثل ھذا المنھج، سينصب التركيز على مكونات ال

التي سيكون لھا التأثير األكبر على العمليات لدى العمالء. ومع ذلك، يجب عدم التھاون في 
من خالل محاولة تلبية الحدود الدنيا لعميل محدد.  -على سبيل المثال  -موضوعية المنھج 

وبعد التأكد من القيام بھذا، يجب مراجعة المتطلبات قبل االلتزام بتقديم المنتج. راجع 
 .  2-2-7لمالحظة التوجيھية في البند ا
 

ومن المھم أيًضا ضمان االلتزام بأي متطلبات قانونية أو تنظيمية تنطبق على المنتجات. وقد 
تكون ھذه المتطلبات وطنية أو دولية. على سبيل المثال، في مجال األرصاد الجوية للطيران، 

على المستوى الدولي  -وطنية، وكذلك ھناك عادة متطلبات تنظيمية لھيئات الطيران المدني ال
 ھناك متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي. -
.

مراجعة المتطلبات  7-2-2
 المتعلقة بالمنتجات

على نحو مالئم، حيث إنھا تُعد مصدًرا  ةينبغي تسجيل جميع المراجعات واإلجراءات المتخذ
. كما أنھا تُعد مصدًرا ممتاًزا قيًما في حالة ظھور أي خالف حول المنتجات في وقت الحق

 "لألدلة" على عمليات المراجعة. 
 

بعد جمع كل المعلومات المطلوبة، يلزم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان المرفق لديه القدرة على 
تقديم المنتج أم ال. على سبيل المثال، ھل يتوفر ما يدعم تقديم المنتج من البيانات والمعلومات 

ت الرصد أو األرصاد الجوية أو الھيدرولوجيا؟    وإذا تعذر تقديم المنتج، المناسبة في مجاال
 يجب تزويد العميل ببديل مناسب حيثما أمكن.

 
ولتجنب الخالف الداخلي، يلزم وضع إجراء محدد إلظھار أنه قد تم تقييم القدرات لديك.  وقد 

من ذوي المسؤولية في يكون ھذا اإلجراء عبارة عن توقيع اعتماد من أحد كبار األعضاء 
 المرفق المعني، أو عقد رسمي موقع من قبل جميع األطراف. 

 
ويجب أن يشمل جزء من ھذا اإلجراء ضمانات بحيث إنه في حالة استالم طلب أو عقد، فإنه 
ال يزال يعكس ما كان مقترًحا في البداية و/أو يتم اشتمال أي تغييرات متفق عليھا.  مالحظة: 

 ات الشفھية، فإنه يجب وضع إجراء ما للتأكيد مع العميل.فيما يخص الطلب
تأكد من وضع آليات فعالة للتواصل مع العمالء.  فھناك مشكلة كبيرة في بعض المنظمات،  التواصل مع العمالء 7-2-3

حيث إنھا ببساطة فشلت في التحدث مع عمالئھا للوصول إلى فھم سليم الحتياجاتھم.  وھكذا 
لمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا أنھا تعرف مسبقًا ما يجب أال تفترض ا
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 يحتاجه عمالئھا، حيث قد يؤدي ذلك إلى مشكالت كبيرة. 
 

إن منتديات الصناعة المنتظمة والمعارض العامة الكبرى والفعاليات والعروض (عروض 
صل المباشر مع القوارب، والعروض الجوية، والعرض الزراعي) تتيح فرًصا ممتازة للتوا

 قاعدة عمالء المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا. 
 

تأكد من وضع آليات تتيح تقديم شكاوى العمالء ومعالجتھا عن طريق موظفين مختصين لديھم 
 التدريب والكفاءة الالزمة في ھذا المجال لمعالجة الشكاوى.

 التصميم والتطوير: 7-3
 

 التخطيط 7-3-1
 لمدخالتا 7-3-2
 المخرجات 7-3-3
 المراجعة 7-3-4
 التأكيد 7-3-5
 التحقق 7-3-6
 التغييرات مراقبة 7-3-7

 
 

قابل للنظر في استثناءه. ويُعد التصميم والتطوير أحد  7كما ناقشنا سابقًا، فإن أي بند في القسم
ر إذا كانا أشھر األقسام التي يمكن استثناؤھا. الحظ أنه ال يمكن استثناء التصميم والتطوي

جزًءا من األنشطة العادية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا. ومع ذلك، فإذا 
كان ھناك مرفق لديه مجموعة أساسية من المنتجات، بينما المنتجات الجديدة ليست من تصميم 

 وتطوير ھذا المرفق، فإنه يجب النظر بالقدر الكافي في استثناء ھذا البند.  
 

أنه في حالة المطالبة بأي استثناء، فإنه ال بد أن يُذكر في كتيب الجودة مع شرح ما  تذكر
 يبرره.

 
بشكله ومكوناته، ويجب أن نتذكر أن ليس ھناك متطلب  3-7إن من السھل نسبيًا متابعة البند 

بوضع إجراء أو عملية محددة بشكل منفصل وبحيث تسير حسب التسلسل الدقيق للمعيار ما لم 
 ر المرفق المعني ذلك. يقر

  
ولضمان تحقيق النتيجة المرجوة، فإنه من المستحسن وضع إجراء أو عملية مفصلة خطوة 

بخطوة من أجل مختلف خطوات أنشطة التصميم.  ومن الضروري أن تكون نتيجة التصميم 
عن  صحيحة لتحقيق النجاح (والنتائج الجيدة) على المدى الطويل.  وغالبًا ما يجري التعبير

نتيجة التصميم في شكل رسم، أو خطة، أو مواصفات مشروع، أو المادة النھائية باعتبارھا 
 "نموذًجا" للمنتج المقترح.

 
) والذي يشمل مجاالت مثل الموارد المطلوبة، 1-3-7ويبدأ المعيار بتخطيط التصميم (

بيل ضمان ومراحل التصميم، وتوزيع المسؤوليات، والتواصل داخل المرفق المعني في س
تغطية جميع الجوانب أي التمويل، والعمالء، والسالمة، والتسويق، والجوانب التنظيمية، 

 فضالً عن خصائص المنتج. 
 

) بحيث 2-3-7وتنطوي الخطوة التالية على جمع كل المعلومات حول المدخالت المطلوبة (
عھا وتحليلھا لكشف أي يمكن القيام بالتصميم وتحقيق المنتجات. وھناك معلومات ال بد من جم

السطح، والھواء العلوي،  -لبس أو تعارض، وأمثلة ھذه المعلومات بيانات الرصد 
ومنتجات توقعات األرصاد الجوية مثل منتجات التوقعات اآلنية، والمحيطات، والفضاء؛ 

ات وتوقعات الطقس العددية القائمة على التنبؤ، توقعات األحوال الجوية الموسمية، إلخ؛ وتوقع
واستخدام األحوال الجوية والمعلومات االستشارية الصادرة عن المراكز العالمية واإلقليمية؛ 

المنتج، والمتطلبات القانونية والتنظيمية، ومعايير األداء، والكفاءة أو ما شابه ذلك.  وعند 
) عملية التصميم معايير المدخالت بما في ذلك 3-3-7االنتھاء، يجب أن تستوفي نتيجة (

 التوافق مع أي متطلبات ضرورية للتشغيل اآلمن.
   

) لضمان حسن سير 4-3-7في جميع مراحل العملية، ينبغي أن تكون ھناك مراجعات (
وتصحيح أو تحسين التصميم حيثما يلزم األمر. ولضمان تلبية النتيجة للمدخالت، يجب القيام 

 تصميم سيكون ناجًحا.)، مما سيعني من الناحية النظرية أن ال5-3-7بتأكيد ذلك (
 

في إطار البيئة التشغيلية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية  مالحظة حول التأكيد:
والھيدرولوجيا، تُستخدم عملية التأكيد تقليديًا للتحقق من جودة منتج توقعات األحوال الجوية 

كيد قبل تقديم وإنذار بعد تقديم المنتج. ومع ذلك، ففي إطار بيئة األيزو، تجري عملية التأ



                

 45

المنتج، كما يتم التحقق من جودة المنتجات بعد تقديمھا كذلك. وبغض النظر عن ذلك، فإن 
تأكيد توقعات األحوال الجوية والتحذيرات قبل تقديمھا أمٌر غير ممكن. ومع ذلك، يمكن 

للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ضمان أن يجري اتباع اإلجراءات 
ت المقررة إلنتاج توقعات األحوال الجوية أو اإلنذار من قبل موظفين أكفاء في والمدخال

 من ھذه المالحظات التوجيھية.  2-6التخصص المناسب. راجع 
 

) وھو يلحق بعملية التأكيد إلثبات أن التصميم قد نجح في الممارسة العملية.  6-3-7التحقق (
 ة التحقق ھذه نطاقًا أوسع.  وكلما ازدادت المخاطرة، ينبغي أن تغطي عملي

 
) خالل عملية التصميم أو بعدھا، فيجب عندئٍذ أن يجري 7-3-7إذا حدثت أية تغييرات (

تسجيل ھذه التغييرات واالحتفاظ بسجل لھا. وإذا كانت التغييرات تقع بعد االنتھاء (بعد إنتاج 
كيد والتحقق التي جرت على توقعات األحوال الجوية أو التحذير)، فقد يلزم تكرار عمليتي التأ

المنتجات التي ھي قيد االستخدام فعالً.
 الشراء 7-4

 
 الشراء عملية 7-4-1

 

في جميع أنظمة إدارة الجودة، يجب توفير وسائل المراقبة لضمان عدم إھدار األموال بسبب 
تأكد قرارات الشراء السيئة. ومن المناسب في ھذا السياق تطبيق ممارسات إدارة المخاطر لل

 من التأثير الممكن للمنتجات التي يجري شراؤھا على المنتجات أو الخدمات النھائية.
 

(من مزود داخلي أو خارجي، وبما يشمل الخدمات، أو المعاونة، أو إن أي عملية شراء 
المساعدة المقدمة من األعضاء اآلخرين بالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية دون أي تكاليف) 

ثار تشغيلية، فيجب إجراؤھا مع مراعاة أي متطلبات قانونية و/أو تنظيمية دولية تنطوي على آ
ووطنية على النحو الالزم. كذلك، ربما يجدر التفكير في التعامل مع الموردين الذين قاموا 

شھادة بوضع أنظمة إدارة الجودة والحفاظ عليھا لديھم، ويُفضل ھؤالء الحاصلون على 
 األيزو.

 
ائل المراقبة أو األساليب المستخدمة، فيجب االحتفاظ بسجالت تثبت القيام ومھما تكن وس
 بعمليات التقييم.

 
 الشراء معلومات 7-4-2

 
يجب على الموظفين المسؤولين عن عمل طلبات الشراء أو تقديم المعلومات للموردين أن 

منتجات يحرصوا على تقديم معلومات واضحة وغير مبھمة للموردين حتى يمكن توريد ال
والخدمات المناسبة.  وتبًعا لدرجة تعقيد عملية الشراء، يجب أن تبين وثائق الشراء بوضوح 
ما ھو مطلوب. وقد يشمل ھذا مواصفات تفصيلية أو عقد، أو عرض أسعار بسيط لرقم جزء 

 معين.
 

 المشتراة المنتجات تأكيد 7-4-3
 

 ضمان استالم ما تم شراؤه.باختصار، فإن المعيار يتطلب وجوب القيام بالتأكيد ل
 

ويمكن استخدام منھج إدارة المخاطر لتحديد مدى أنشطة التأكيد المطلوبة. ففي بعض 
الحاالت، قد تكون عبارة عن فرز بسيط، أو عينة بسيطة قبل الموافقة، أو قد تكون عملية 

حرص فحص تفصيلية إلى حد ما. ومھما تكن األساليب المستخدمة، فيجب على الموظفين ال
 على اتباع ممارسات متسقة.

 
وقد تحدث عملية التأكيد ھذه في مقر المورد في إطار اتفاق تعاقدي.  وإذا كان ھذا ھو الحال، 

فعندئٍذ يتطلب المعيار أن يجري كتابة شرط الشراء ھذا ضمن معلومات الشراء المقدمة إلى 
 المورد.

 
 

 تقديم المنتجات والخدمات 7-5
 

يم المنتجات مراقبة تقد 7-5-1
والخدمات

يركز ھذا البند على كيفية مراقبة عمل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا. 
أن يجري إنتاج وتقديم منتجات أو خدمات المرافق أيزو ). ويتطلب معيار 7.5.2&  7.5.1(

ن كل ما الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا على نحو ينطوي على المراقبة لضمان أ
 يجري إنتاجه أو تقديمه موافق لمتطلبات العمالء.
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ويوفر المعيار مجموعة من آليات المراقبة التي يمكنك االختيار من بينھا.  وباختصار، فإنھا 
قد تكون عبارة عن كتيب إرشادات، أو مجموعة من التعليمات، أو رسم، أو مواصفات، أو 

 ار أو ما شابه ذلك.مجموعة من الصور، أو إجراءات فحص واختب
 

التحقق من العمليات لتقديم  7-5-2
 المنتجات والخدمات

 

ويركز ھذا البند على كيفية قيام المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا بالتحقق من 
من ھذه  3-7سالمة العمليات التي تستخدمھا. راجع المالحظة الخاصة بالتأكيد في البند 

ية.المالحظات التوجيھ
إن غالبية المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا سوف يمكنھا تلبية ھذا المطلب  التعرف وإمكانية التتبع 7-5-3

دون أي صعوبة.  فكل توقعات األحوال الجوية والتحذيرات لھا (أو ينبغي أن يكون لھا) 
  منتج. معرِّف محدد، وفترة صالحية، وتاريخ/وقت خاص بأوان إصدار ھذا ال

 
إن بعض المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لھا أرقام تعريف محددة لكل منتج، 
حيث يجري إنشاء ھذه األرقام ونشرھا وأرشفتھا إلكترونيًا. وھذا يعني أنه يمكن تمييزھا من 

 بعضھا البعض، وتتبعھا، واسترجاعھا في أي وقت معين.
 

 ممتلكات العمالء 7-5-4
 
 

كان أحد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا يستخدم ممتلكات عميل تضيف إذا 
قيمة إلى تطوير المنتجات، مثل األجھزة، فعندئٍذ يجب أن يكون لدى ھذا المرفق وسائل 

 مراقبة محددة لحماية ورعاية السلع التي يقدمھا أو يملكھا العميل.
 

 الحفاظ على المنتجات 7-5-5
 

تضع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا وسائل مراقبة لضمان حماية يجب أن 
 أي منتج في أي مرحلة من التلف أو الفساد إلى أن يتم تسليمه. 

 
على سبيل المثال، قد يشمل ھذا التلف الناتج عن فيروسات البرامج التي يمكن أن تتسبب في 

نبغي استخدام البرامج المالئمة للحماية من تلف منتج توقعات األحوال الجوية. وھكذا ي
 الفيروسات.
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مراقبة أجھزة الرصد  7-6

 والقياس
 

يجب أن تتوفر الدقة في األدوات أو األجھزة المستخدمة في التأكد من استيفاء أو عدم استيفاء 
 المنتج للمتطلبات المحددة.

 
 للمعدات وتتبعأو معايرة وقد تكون إجراءات المراقبة عبارة عن جداول صيانة رسمية، 

. ومھما تكن وسائل المراقبة المستخدمة، فال بد من تحديد حسب المعايير الوطنية أو الدولية.
  .ھذه األجھزة التي قد تشمل برامج اختبار للبرمجيات، مع الحفاظ عليھا على النحو المناسب

 
التي من شأنھا المساعدة ھناك مجموعة من معايير أيزو الخاصة بأجھزة االختبار والمعايرة 

وكلھا مراجع مفيدة. مالحظة: لقد  10012، و17025، و17123في ھذا المجال بما في ذلك 
ُوِضعت قوائم بالوثائق المستخدمة في بعض برامج المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، وھي 

 متاحة على صفحات الويب الخاصة بالمنظمة على شبكة اإلنترنت.
 

 
 

 ئيسيةالنقاط الر  
 
 
 

 يُعد التخطيط السليم متطلبًا أساسيًا.   -1
 
 قم بإجراء تقييم مدروس قبل االلتزام.  -ال تتعھد أو تلتزم بمھام دون التأكد من أن المرفق المعني لديه القدرة على القيام بھا   -2
 
 مطلوب.  حدد متطلبات العمالء بوضوح وقم بتوثيقھا لضمان عدم وجود سوء فھم لما ھو   -3
 
ذه إذا تغيير متطلبات المنتج، تأكد من توفر الموارد المناسبة لدعم التغييرات وتأكد كذلك من وجود آلية إلعالم جميع األطراف المعنية بھ  -4

 التغييرات.
 
طي عملية التحقق ھذه يلحق التحقق بعملية التأكيد إلثبات أن التصميم قد نجح في الممارسة العملية.  وكلما ازدادت المخاطرة، ينبغي أن تغ   -5

 نطاقًا أوسع.  
 
 مھما تكن وسائل المراقبة أو األساليب المستخدمة، فيجب االحتفاظ بسجالت تثبت القيام بعمليات التقييم.   -6

   
 يجب إعالن االستثناءات في كتيب الجودة مع شرح ما يبررھا.  . 7
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القياس والتحليل والتحسين 8البند  

التوجيھيةالمالحظات  المتطلبات
 عام 8-1
 

لتحقيق اإلدارة الفعالة، يلزم تحديد وتطبيق مقياس مناسب للنجاح من قبل المرفق المعني. 
 وھكذا، فمن أجل تحديد نجاح أي منظمة، يجب رصد أنشطتھا وقياسھا وتحليلھا. 

 
ن يوجد وھذا يرتبط أيًضا ارتباطًا مباشًرا بفعالية وكفاءة نظام إدارة الجودة لديھا.  ويجب أ

أنظمة رصد جيدة إلنتاج معلومات وبيانات ذات مغزى يمكنھا إثبات المطابقة وتحديد 
 المجاالت التي يتعين إدخال التحسينات عليھا. 

 
ويجب أن تختار المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا طرق وأساليب مناسبة 

 لتحقيق ذلك.
 

 والقياس الرصد 8-2
 

 ءإرضاء العمال 8-2-1
 

إن الھدف األساسي ألي منظمة ھو إرضاء األطراف المعنية بھا، وفي مقدمة ھؤالء عمالئھا. 
 وذلك ألنه يمكن القول أنھم ھم السبب الرئيسي وراء وجود أي منظمة. 

 
وسوف يساعد رضى العمالء على ضمان حصول المرافق الوطنية لألرصاد الجوية 

ويل. ولذا فمن المھم تحقيق فھم واضح حول مدى والھيدرولوجيا على مستوى مالئم من التم
 رضاھم عن منتجات أو خدمات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.  

 
الطريقة التي يمكن أن تحصل من خاللھا المنظمة على معلومات حول أيزو وال يحدد معيار 

ت العمالء وما إذا كان قد مدى رضا العمالء. فھذا يتطلب رصد المعلومات المتعلقة بانطباعا
تم الوفاء بتوقعاتھم. وتحدد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا أفضل طريقة 

 (طرق) مستخدمة لتنفيذ ذلك. 
 

وتُعد االستقصاءات ھي األداة المستخدمة عادة لھذا الغرض، ولكن من المھم أن يجري طرح 
استرجاع االستقصاءات المكتملة وتحليلھا.  ويقدم  األسئلة المناسبة.  وقد يلزم جھد كبير في

 الملحق (ج) من ھذا الدليل نموذًجا عاًما قد تم استخدامه بنجاح.
 

 ،ومھما تقرر المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا استخدامه لقياس رضا العمالء
 بيق.فيجب أن تحرص على توعية الموظفين بھذه الطرق وتتأكد من اتساق التط

 
 المراجعة الداخلية 8-2-2

 
تُعد عملية المراجعة بمثابة "الغراء" الذي يحفظ ترابط نظام إدارة الجودة. كما أنھا أداة أساسية 
يمكن للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا استخدامھا لضمان تحديث نظام إدارة 

 الجودة لديھا على نحو مستمر.
 

لجھد في وضع نظام إدارة الجودة وتطبيقه.  ومن منظور عمليات المراجعة، ويُبذل قدر كبير من ا
يتمثل أحد الجوانب الرئيسية لنظام إدارة الجودة في اإلجراءات. لكن لسوء الحظ، ليس ھناك 

الكثير من المتطوعين لكتابة اإلجراءات.   ومع ذلك، ألنھا مھمة لنظام إدارة الجودة وإلى جانب 
 توجيھات في ھذا المجال. 7- 5جعة، فإنه ينبغي اتباعھا. ويقدم القسم ذلك لعملية المرا

 
ال بد أن تختار المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا الموظفين المناسبين والمالئمين 

إلجراء عمليات المراجعة الداخلية. إن األساليب المستخدمة والموظفين الذين يجري اختيارھم 
مراجعة الداخلية مھمين للغاية، كما أن المراجعين غير المناسبين أو غير إلجراء عمليات ال

 المتدربين جيًدا يمكن أن يتسببوا في ضرر كبير للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.
 

وكلما ينضح نظام إدارة الجودة وتتغير الممارسات واإلجراءات واألساليب لديك، فسوف يتغير 
جودة كذلك.  والمراجعة ھي وسيلة لضمان التطابق بين األنظمة والعمليات التي نظام إدارة ال

 لديك، وكذلك لضمان وضع األساليب الجديدة والمحسنة ضمن الممارسات العادية.
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وأحد المؤشرات الجيدة في أن تتبنى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا منھًجا 

الموظفون بالمراجعة الداخلية على عملياتھم.  ولألسف بسبب  إلدارة الجودة ھو عندما يرحب
الجھل، فإن بعض المديرين يستخدمون عملية المراجعة كأداة ُشرطية ال عملية جمع معلومات. 

 وينبغي التعرف على مثل ھذه الحاالت وتداركھا في أسرع وقت ممكن.
   

ة من التھديد، وإال فإنھا ستكون وينبغي إجراء جميع عمليات المراجعة بطريقة إيجابية وخالي
مضيعة للوقت. وينبغي إجراء عمليات المراجعة بغرض مساعدة المرافق الوطنية لألرصاد 

الجوية والھيدرولوجيا على تحسين نظام إدارة الجودة لديھا، كما ينبغي أال يُنظر إليھا كمجرد تلبية 
 لمتطلبات عملية االعتماد فقط.

 
ساليب التي تُستخدم إلجراء مراجعة داخلية.  وخالفًا لعمليات المراجعة األأيزو وال يحدد معيار 

الخاصة باالعتماد، فإن عمليات المراجعة الداخلية قد تكون أقل في درجة الرسمية، وتُحدد 
وكذلك  للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا،مواعيدھا وفقًا للمتطلبات التنظيمية 

 المتاحة والمخاطر المرتبطة بعملياتھا.  األولويات والموارد 
 

المرفق وللمساعدة في ھذه العملية، يجب وضع إجراء يوضح ببساطة الطريقة التي تريد منظمة 
استخدامھا في إجراء عمليات المراجعة الداخلية، على أن  الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا

ي ذلك المراجعين الداخليين. ويقدم الملحق (ك) يُدون ھذا اإلجراء كتوجيه لجميع الموظفين بما ف
 من ھذا الدليل إجراًء عاًما للنظر فيه.

 
ويجب أن تجري مراجعة جميع جوانب نظام إدارة الجودة.  ويمكن إجراء ھذا كعملية مقسمة على 

مراحل على مدار عدة عمليات مراجعة.  وال تشمل المراجعة الداخلية جميع جوانب نظام إدارة 
ة في آن واحد، ولكن تُجري عينة على أوصاف الوظائف، واإلجراءات، والتعليمات، الجود

والسياسات، والخطط، والرسوم البيانية للمنظمة، والرسوم البيانية لسير العمليات، وغير ذلك بما 
 يشمل الربط بين ھذه الوثائق التي سوف تحتاج جميعھا للخضوع لعملية المراجعة. 

 
جع اإلجراءات باعتبارھا كيانات مستقلة فقط.  ولكن يلزم مراجعة عدة ومن المھم أال تُرا

 إجراءات مرتبطة باعتبارھا عملية لضمان عدم وجود فجوات أو تداخالت مفرطة فيما بينھما. 
 

ويُعد وضع جدول زمني مرن لعمليات المراجعة عنصًرا ضروريًا في عملية المراجعة. ومن 
عمليات المراجعة الداخلية قبل أنشطة التخطيط والميزانية. على األھمية بمكان إجراء التخطيط ل

شھر)، تأكد من تناول أي من  2- 1سبيل المثال، قبل وضع الخطة التشغيلية السنوية للمرفق (بمدة 
القضايا المھمة المحددة في عملية المراجعة كجزء من عملية التخطيط. واألمر نفسه ينطبق على 

مكن لنتائج عملية المراجعة تسليط الضوء على المجاالت التي تحتاج عملية وضع الميزانية. وي
 إلى ضخ أموال لتدارك أي مشكلة بعينھا.

 
وينبغي أيًضا التخطيط لعمليات المراجعة الداخلية (وإجراؤھا) قبل عمليات المراجعة الخارجية. 

أسبوعين فقط لتقديم  ومع ذلك، فال ينبغي إجراؤھا قبل عملية المراجعة الخارجية بمدة أسبوع أو
األدلة إلى المراجع. وينبغي أن تكون ھذه العمليات جزًءا من أنشطة "العمل المعتادة" لدى المرفق 

 المعني.
 

على أساس مخصص  - حسبما يكون مالئًما  - وكذلك ينبغي استخدام عمليات المراجعة الداخلية 
. وتُمثل أو ينبغي أن تُمثل عملية عندما يلزم األمر لتسليط الضوء على أي قضية مھمة قد تظھر

المراجعة الحافز لضمان اتخاذ اإلجراءات التصحيحية. وتذكَّر أن نتائج عمليات المراجعة مجدولة 
من ھذا الدليل)، وھكذا سيجري تسليط الضوء  6- 5في اجتماعات مراجعة اإلدارة (راجع البند 

 عليھا لدى اإلدارة العليا للمرفق المعني. 
 

رفت" عملية المراجعة عن مسار الجدول الزمني المقرر، فمن المھم عدم القيام ببعض وإذا "انح
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عمليات المراجعة السريعة للعودة إلى المسار الزمني الصحيح.  ومن األفضل تحديد أھم العمليات 
 لمراجعتھا على النحو المالئم، وإعادة جدولة عمليات المراجعة األخرى إلى موعد الحق. 

 
ل المزيد من التوجيھات بشأن عملية المراجعة الشاملة واختيار وتدريب ويجري تناو

 من ھذا الدليل. 7-5المراجعين الداخليين في البند 
 

 وقياس رصد 4- 2- 8و 8-2-3
 والمنتجات العمليات

 

ال بد من رصد وقياس العمليات والمنتجات الخاصة بالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية 
 والھيدرولوجيا. 

 
 النظر في المسائل التالية: - ليات العم

ھل المرفق المعني يحافظ على معداته/أجھزته على المستوى المطلوب؟  ھل ھناك جدول صيانة 
زمني موضوع وموثق؟ ھل تتوفر معدات الصيانة واالختبار المناسبة؟ ھل ھناك جدول/جدول 

 لى ھذه األنشطة. زمني الستھالك المعدات؟ ومن المھم االحتفاظ بسجالت موثقة كدليل ع
 

 النظر في المسائل التالية: - المنتجات 
ھل توجد سجالت مناسبة محفوظة إلظھار أن المنتجات التي تقدمھا المرافق الوطنية لألرصاد 

 الجوية والھيدرولوجيا تتوافق مع المتطلبات قبل تسليمھا؟
 األنشطة ونكرر مرة أخرى، فإن من المھم االحتفاظ بسجالت موثقة كدليل على ھذه

 
مراقبة المنتجات غير  8-3

 المطابقة للمواصفات
 

وبغض النظر عن مدى جدية المنظمة، فإنه األنشطة غالبًا ما ال تتطابق مع الخطة الموضوعة 
على الدوام، وھكذا قد توجد منتجات "غير مطابقة". ويقع على عاتق كل من المرافق الوطنية 

ائل مراقبة لضمان أن يجري التعرف على أي منتج أو لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا وضع وس
 خدمة مقدمة وھي غير سليمة، فضالً عن السيطرة عليھا.  

 
وأھم نقطة في ھذا البند ھي الطريقة التي يجري من خاللھا التعرف على حاالت عدم المطابقة 

ه)، والذي يمكن وتسجيلھا.  فمن المناسب أن يكون ھناك سجالً بحاالت عدم المطابقة (أو ما شاب
أن يوفر سجالً يُحتفظ به ويتيح سھولة تحديد المشكالت المتكررة. وفي بيئة العمل بالمناوبة حيث 

يوجد العديد من الموظفين الذين يقومون بالدور الوظيفي الواحد خالل المناوبات، يُعد ھذا أداة 
 حيوية لنظام إدارة الجودة. 

 
اخلية نتيجة التحليل، أو عمليات الفحص، أو أنشطة وعادة ما يجد الموظفون المشكالت الد

الصيانة، أو عمليات المراجعة في الوقت الحقيقي، في حين يجري تحديد المشكالت الخارجية في 
 بيئة المرفق المعني نتيجة لعمليات التأكيد بعد التسليم أو مالحظات العمالء.

 
نتجات موضع المشكلة يجب أن يكون ھناك إجراء يصف كيف يجري التعرف على الم

والحصول عليھا، وكيف يجري التعامل معھا، ومن ھو المسؤول عن تحديد ما يجب القيام به، 
وما العمل الذي ينبغي القيام به، وما السجالت التي يجب االحتفاظ بھا. ويرد في الملحق (د) 

 إجراء عام لعدم المطابقة.
 

على النحو نفسه.  وقد تكون ھناك عملية ومن المھم أال يجري التعامل مع جميع المشكالت 
رسمية للتعامل مع قضية كبرى، ولكن من المناسب تماًما أن تكون ھناك عملية للتعامل مع ما 

يمكن اعتباره قضايا "أصغر". وتعود مسؤولية تحديد ما يُعتبر مشكلة كبيرة أو صغيرة إلى 
االت العمل على أساس مستوى اإلدارة (بالتشاور الوثيق مع موظفيھا) في كل مجال من مج

 المخاطرة المحدد واإلجراءات التصحيحية الموثقة. 
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من المھم أن تُجري المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا تحليالً دقيقًا لبيانات محددة  تحليل البيانات 8-4

راءات التي تستفيد من في محاولة للكشف عن االتجاھات. وھذا يتيح الفرصة لتنفيذ اإلج
االتجاھات اإليجابية. وبالمقابل، فإن ھذا سيتيح الفرصة التخاذ اإلجراءات الوقائية في حالة 
 الكشف عن اتجاھات سلبية. ويُعد تأكيد توقعات األحوال الجوية أحد األمثلة التي تنطبق ھنا.

 
فيھا للحصول على  ويذكر المعيار أن ھناك أربعة مجاالت يجب (سيجري) تحليل البيانات

معلومات حول أداء نظام إدارة الجودة وفعاليته. ولن يقوم كل من ھذه المجاالت فقط بتوفير 
المعلومات حول مدى فعالية نظام إدارة الجودة، ولكنھا توفر أيًضا مؤشًرا جيًدا على "السالمة 

توفر نتيجة ھذا التحليل  التنظيمية" العامة للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا. كما
مدخالً قيًما في عملية مراجعة اإلدارة.

 
 التحسين 8-5

 
 المستمر التحسين 8-5-1

 

والقصد ھنا ھو التأكد من أن المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا تحقق تقدًما فيما 
مخرجات في ھذا العام يتعلق بفعالية نظام إدارة الجودة لديھا. ويطرح ذلك تساؤالت مثل: ھل ال

أفضل مما كانت عليه في العام الماضي؟ ھل نحن نحقق االستخدام األمثل لمواردنا؟ ھل نحن 
لمؤشرات النظام لدينا مثل عمليات المراجعة ومراجعة اإلدارة وتحليل  أفضلنحقق استخدام 

 البيانات؟
 

لوقت، وإال فإنھا ويجب على جميع المنظمات التي تريد االستمرار أن تتحسن مع مرور ا
ستتعرض لفقدان سالمتھا وبالتالي مصداقيتھا.  وبالتالي فإن من المنطقي التأكد من وضع التدابير 

السليمة لتوفير ھذه المعلومات.
 اإلجراءات  8-5-2

 التصحيحية
 من حيث مقصده. 3- 8وھذا البند مشابه للبند 

 
ظھر، والعمليات الالزمة للتعرف على ويدور ھذا حول المشكالت التي ال مفر منھا التي سوف ت

المشكلة وتصحيحھا.  وعلى مر الفترات، فقد وضع عدد من المنظمات نماذج خاصة، ولكنھا 
ليست ضرورية دائًما.  وغالبًا ما تكون الحاجة لملء نموذج عامالً مثبطًا لحل مشكلة صغيرة. 

 ولذا يجب االنتباه لحدوث مثل ھذا األمر المحتمل. 
 

اتخاذ اإلجراءات المناسبة لعالج آثار المشكلة. وھذا قد يتطلب تصحيح بسيط أيزو عيار ويتطلب م
يقوم به المسؤول المناوب أو، في األحداث الكبيرة باستخدام مستويات كبيرة من الموارد. ويمكن 

 لتحليل المخاطر المساعدة على تحديد اإلجراءات المناسبة التي يلزم اتخاذھا.   
ء خاص باإلجراءات التصحيحية، بحيث يحدد بوضوح اإلجراءات الواجب اتخاذھا كما يلزم إجرا

من أجل حل المشكلة أو تصحيحھا.  
 اإلجراءات الوقائية 8-5-3

 
وتُعد اإلجراءات الوقائية خياًرا أفضل ألنھا تنطوي على اتخاذ اإلجراءات قبل حدوث أية مشكلة. 

 لوقت والمال.كما أنھا يمكن أن توفر قدًرا كبيًرا من ا
 

) واتخاذ اإلجراءات الالزمة قبل وقوع حاالت عدم 4- 8ويساعد تحليل االتجاھات (راجع 
المطابقة على منع حدوث المشكالت. وكما ھو الحال مع اإلجراءات التصحيحية، يتطلب المعيار 

 وضع إجراء لھذه العملية كذلك.  
 

الوقائية وعملية اتخاذ اإلجراءات  وينبغي إيالء االعتبار الواجب للجمع بين اإلجراءات
التصحيحية مما يؤدي إلى تبسيط العملية. وتشمل أمثلة اإلجراءات الوقائية: تدريب الموظفين، 

والصيانة، وتطبيق نتائج المراجعة، ومالحظات العمالء، واستخدام الرسوم البيانية الخاصة 
 بالمراقبة وغيرھا من األساليب اإلحصائية األخرى.
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 النقاط الرئيسية  
 
 

 
ھداف، إن المفتاح الحقيقي لنجاح نظام إدارة الجودة ھو توافر البيانات لتوفير المعلومات الموضوعية كأحد التدابير للمطابقة للسياسات، واأل .1

 والغايات، ومؤشرات األداء الرئيسية، مثل تدابير إرضاء العمالء
 
 عمالئھا.   مقدمتھم   إرضاء األطراف المعنية فيھا، وفي إن األصل في وجود أي منظمة يرتبط مباشرة ب   -2
 
تُعَّرف اإلجراءات التصحيحية على أنھا اإلجراءات المتخذة للقضاء على سبب حدوث حاالت عدم المطابقة المحددة.  بينما اإلجراءات     -3

 الوقائية ھي اإلجراءات المتخذة للقضاء على سبب حدوث حاالت عدم المطابقة المحتملة.
 
 ر.ينبغي إيالء االعتبار الواجب للجمع بين اإلجراءات الوقائية وعملية اتخاذ اإلجراءات التصحيحية، وبالتالي يجري توفير إجراء إداري آخ    -4
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 خطوات تطبيق نظام إدارة الجودة  :5القسم 
 

 التطبيق على عامة نظرة 5-1
 

ي يتعين اتخاذھا لوضع وتطبيق نظام إلدارة الجودة. ويُفترض أن تقدم ھذه نظرة عامة على الخطوات العريضة الت 4يقدم الشكل  5-1-1
النظرة العامة الواسعة أداة أساسية في االجتماع األولي لمناقشة ما إذا كان المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا سوف يتبنى 

فترة زمنية محددة لتمثل الفترة التي يستغرقھا تطبيق نظام إدارة الجودة منھًجا إلدارة الجودة في تقديم خدماته أم ال. وليس من الممكن وضع 
. فھناك عدة عوامل تؤثر على الوقت المستغرق، بما في ذلك حجم المنظمة، سواًء كانت 9001والحصول على شھادة المطابقة لمعيار أيزو 

توثيق لديھا؛ وتوافر الموارد، ومدى التزام اإلدارة العليا أو لم تكن تحصل على مساعدة جھة استشارية، ومدى نضج عمليات المنظمة وال
فترة والموظفين، فضالً عن العوامل الكثيرة األخرى. وتشير التجربة المباشرة إلى أنه مع المراعاة الواجبة للعوامل المذكورة أعاله، فإن ال

في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا صغيرة  شھًرا تمثل اإلطار الزمني الواقعي والذي يمكن تحقيقه 24 - 18الزمنية من 
. ويمكن لألقسام الصغيرة أو الوحدات الحجم، أو في أقسام محددة من ھذه المرافق، على سبيل المثال قسم خدمات األحوال الجوية للطيران

شھًرا.  18خالل فترة زمنية تقدر بـ  9001ر أيزو موظفًا) داخل ھذه المرافق أن تقوم بتطبيق والحصول على شھادة المطابقة لمعيا 20(~ 
ويُعد المنھج  ونكرر مرة أخرى، يجب التأكيد على أن ھناك العديد من العوامل األخرى المؤثرة التي قد تؤثر على تطبيق نظام إدارة الجودة.

االت البرامج لدى المرفق المعني.  وقد يؤدي التدريجي منھًجا جيًدا في حالة وضع نظام إدارة الجودة وتطبيقه في مختلف األقسام أو مج
النجاح في ھذه المجاالت الفردية أيًضا إلى الثقة ودعم الموظفين لتطبيق نظام إدارة الجودة في مجاالت أخرى من المرافق الوطنية 

، بينما 3أساسية المقدمة في الشكل  ثنتي عشرة خطوةجدوالً زمنيًا يأخذ بعين االعتبار اال 4ويقدم الشكل  لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.
 يتضمن عمليات المراجعة الداخلية اإلضافية واجتماعات مراجعة إدارة الجودة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وزيادة إرضاء العمالء 9001الخطوات األولية لتحقيق المطابقة لمعيار أيزو  :3الشكل 
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 لقسم صغير  9001جدول زمني واسع النطاق لتطبيق نظام إلدارة الجودة والحصول على شھادة المطابقة لمعيار أيزو  :4 الشكل
  أو وحدة داخل أحد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا 
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 العليا لإلدارة الرسمي التصديق على الحصول - 1 الخطوة 5-2 

المالحظات التوضيحية للبنود في ھذا الدليل. ومع ذلك، ھناك حاجة  - 3-4في البند  9001من معيار أيزو  1-5بند لقد جرى تناول ال 5-2-1
ية إلى التأكيد على أھمية ھذا البند حيث إنه الخطوة األولى نحو تبني منھج إلدارة الجودة في تقديم خدمات المرافق الوطنية لألرصاد الجو

أن تقوم اإلدارة العليا بإثبات التزامھا بوضع وتطبيق نظام إلدارة الجودة. ويجب أن يشمل إثبات االلتزام  1-5ند والھيدرولوجيا. ويتطلب الب
 أيًضا تصديقًا رسميًا يجري إبالغه لجميع الموظفين.

 
ديھا السيطرة الكاملة على تعمل غالبية المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في إطار القطاع العام، وربما ال يكون ل 5-2-2

بادرة ميزانياتھا. ومع ذلك، فإنه يتحتم على المدير/المدير التنفيذي ألي من ھذه المرافق أن يحدد بوضوح أن الموارد المالية الالزمة لدعم م
يث يشمل التوثيق إدارة الجودة سوف تكون متاحة. وينبغي إجراء توثيق رسمي لمسألة وضع وتطبيق نظام إدارة الجودة المقترح، بح

 استراتيجيات التطبيق المقترحة، وجدول زمني واسع النطاق، إلى جانب الموازنة التقديرية.  
 

ليس من الممكن في سياق ھذا الدليل تحديد التكلفة النھائية لتطبيق نظام إدارة الجودة. وسوف يختلف نطاق نظام إدارة الجودة،  5-2-3
ارية، وھيئات االعتماد من منطقة إلى أخرى. ومع ذلك، فإن ھذا الدليل سيثير بعض التساؤالت المھمة وتكاليف التدريب، والجھات االستش

التي سوف يلزم طرحھا في خطوات الحقة ضمن مراجعة تطبيق نظام إدارة الجودة ھذا من حيث االلتزام المالي المطلوب. وعلى الرغم 
نية دقيقة إلى حد ما، إال أنه سيكون من الحكمة أيًضا تخصيص صندوق للطوارئ من أن اإلجابة على ھذه األسئلة سوف تتيح وضع ميزا

لتغطية التكاليف غير المباشرة التي قد ال يمكن تحديدھا في البداية. على سبيل المثال، قد يقرر أحد المرافق الوطنية لألرصاد الجوية 
قبة الخاصة به. ويمكن أن ترجع التكاليف اإلضافية (والتي تكون والھيدرولوجيا رفع مستوى األجھزة من أجل تحسين جودة شبكة المرا

 أحيانًا تكاليفًا خفية) إلى الحصول على شھادة االعتماد من الشركة المصنعة لھذه األجھزة. 
 

ن اإلدارة ھناك تعليق أخير ومھم في الوقت نفسه فيما يخص ھذه الخطوة: ما لم يمكن الحصول على التصديق الرسمي وااللتزام م 5-2-4
في ھذه العملية دون ھذا التصديق المطلوب وفشلت العملية،  ءالعليا، فإن بدء التفكير في ھذا األمر يعد مضيعة للوقت والموارد. وإذا تم البد

العليا أو فإن تأثير ھذا على معنويات الموظفين سيؤدي إلى مشكالت كبيرة. ولذا يجب ضمان توفر الدعم الكامل سواًء من التزام اإلدارة 
 المستوى الالزم من الموارد.

 
 والھيدرولوجيا الجوية لألرصاد الوطنية للمرافق الجودة مدير/المنسق تحديد - 2 الخطوة 5-3

 
إن تعيين مدير جودة أو منسق جودة يُعد عامالً رئيسيًا في نجاح أي نظام إلدارة الجودة. ويوصى بشده أن يجري تعيين موظف  5-3-1

ى مستوى رفيع. وال بد من أن يلتزم الفرد الذي وقع عليه االختيار بالبقاء في الخدمة خالل المراحل المستمرة لوضع وتطبيق بدوام كامل عل
 نظام إدارة الجودة.

 
وھذا  سيكون ھذا المنصب حتًما ھو القوة الدافعة وراء نظام إدارة الجودة والتركيز األساسي للقضايا المتعلقة بنظام إدارة الجودة. 5-3-2

يقتضي وجود شخص يتميز بمجموعة محددة من المھارات، والمعارف، والسمات الشخصية التي من شأنھا نيل ثقة اإلدارة العليا للمرافق 
 الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا وحسب االقتضاء، يمكن أن تسمح له بالوصول المباشر. 

 
ايير االختيار لھذا الدور الرئيسي، وذلك لتوفير التوجيه ونقطة االنطالق الستحداث مثل يقدم الملحق (ھـ) وصف الوظيفة العام ومع 5-3-3

 ھذا الدور في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا. 
 

 ذلك -أن تكون لدى الشخص المعين رغبة قوية في خوض التحديات المرتبطة بوضع وتطبيق نظام إدارة الجودة  يرالضرومن   5-3-4
إلى تقويض نظام إدارة الجودة، وبالتالي يؤدي إلى  -إن لم يكن ال محالة سيؤدي  -أن التعيين القسري أو المرتبط بجوانب سياسية قد يؤدي 

 فشله.  
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  الخبرة ذوي من األفراد أو المنظمات إحدى من المساعدة التماس - 3 الخطوة 5-4

 
وية والھيدرولوجيا بتعيين مدير جودة ليس لديه خبرة في وضع وتطبيق أنظمة إدارة الجودة، إذا قامت المرافق الوطنية لألرصاد الج 5-4-1

ولكن تبدو لديه إمكانات كبيرة، فربما يجدر التفكير في طلب المساعدة من أحد المرافق التي لديھا نظام إدارة جودة ناضج، أو خبير في 
 لجوية، أو التعامل مع جھة استشارية في إدارة الجودة. مجال إدارة الجودة تابع للمنظمة العالمية لألرصاد ا

 
من المقترح بقوة أن تُجري مقابلة شخصية لعدد من المرشحين المحتملين (خصوًصا االستشاريين) للتأكد من معارفھم وخبراتھم  5-4-2

وية والھيدرولوجيا. كما توفر عملية إجراء ذات الصلة، وإلى أي مدى سوف يتوافقون مع الثقافة التنظيمية للمرافق الوطنية لألرصاد الج
المقابالت الشخصية الفرصة لتقييم مدى رغبة المرشحين المحتملين في العمل مع المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لديك.  

مات حول أنشطة المرافق في الحصول على معلو -قبل إجراء المقابلة الشخصية  -ويمكن القيام بذلك عن طريق تأكيد مستوى رغبتھم 
 الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا والخدمات التي تقدمھا. 

 
سوف يقوم عدد من االستشاريين أيًضا بتوفير خدمة التدريب على إدارة الجودة، ومن المھم أن يجري تقييم أوراق اعتماد التدريب  5-4-3

لمھم أن يكونوا مدربين معتمدين ويمكنھم تقديم دورة تمھيدية من شأنھا الخاصة بھم حسب مؤھالتھم ومحتوى دورة التدريب. ومن ا
 " لجميع الموظفين المشاركين في نظام إدارة الجودة.  9001"توضيح معيار أيزو 

 
 يقدم الملحق (و) إطاًرا أساسيًا من األسئلة لتحديد أوراق االعتماد ومدى مالءمة الخبراء المحتملين. 5-4-4

 
 9001 أيزو معيار حول للموظفين تمھيدي تدريب تقديم - 4 الخطوة 5-5

بدًءا من الفريق األساسي إلدارة الجودة، وخاصة  -يجب تقديم تدريب تمھيدي لجميع الموظفين المشاركين في نظام إدارة الجودة  5-5-1
ان التطبيق الناجح لنظام إدارة الجودة من المدير التنفيذي/المدير. وتساعد دورة التدريب التمھيدي األساسية حول معيار األيزو على ضم

. وقد يسعفك الحظ بوجود خبير إدارة جودة/مستشار ويكون 9001خالل توفير الفھم السليم للمبادئ والممارسات المتعلقة بمعيار أيزو 
مسجلة لديھا خبرة في ھذا  مسؤول تدريب مؤھل في الوقت نفسه. ومن الناحية المثالية، ينبغي تقديم ھذا التدريب من قبل منظمة تدريب

). وإن لم تُراعى المثالية، فإذا كان سيجري تقديم ھذا التدريب من قبل أحد الموظفين، فيجب أن يمتلك ھذا الشخص 9المجال (راجع القسم 
 خلفية سليمة وواضحة عن الموضوع، إلى جانب كل ما يمكن من مھارات التدريب الرسمي.

 
 لفجواتا تحليل إجراء - 5 الخطوة 5-6

ــــــــــــواتلتحديد  أســــــــلوبتحليل الفجوات ھو  5-6-1 إلى الوضع المنشود في  الوضع الحاليالواجب اتخاذھا في االنتقال من  الخط
التي لم يتم تلبيتھا حاليًا بالكامل (أو  9001المستقبل. وفيما يخص نظام إدارة الجودة، يُجري تحليل فجوات للتحديد الواضح لبنود معيار أيزو 

. وينبغي إجراء تحليل الفجوات من قبل أعضاء قسم/فريق إدارة على اإلطالق)، إلى جانب وضع اإلجراءات التصحيحية لتدارك الوضع
 .تحديد الموظفين المناسبين وتدريبھم على القيام بدور المراجع الداخلي. - 9-5الجودة الذين لديھم مؤھالت في المراجعة. راجع 

 
داتين من خالل توفير إطار منظم لقد تم تطوير أداتين لتحليل الفجوات (الجزء أ والجزء ب)، وسوف تساعد ھاتين األ 5-6-2

. 9001يمكن من خالله تحديد الوضع الحالي للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا من حيث تلبية بنود معيار أيزو 
   .بمجموعة براكسيوم المحدودة لألبحاثمالحظة: تم تطوير ھذه األدوات إلى حد كبير استناًدا إلى أداة تحليل الفجوات الخاصة 

 
) التعليقات راجع الملحق (ز). كما يقدم نموذج تحليل الفجوات (9001معيار أيزو  بنوديسير بمحاذاة  الجزء أ: تحليل الفجوات 5-6-3

 للمساعدة في استخدام ھذه األداة. والمالحظات 
 

جراءات التصحيحية التي يُنصح باتخاذھا لسد الفجوات المحددة والقائمة بين معيار أيزو تسرد اإل الجزء ب: نتائج تحليل الفجوات 5-6-4
الملحق  كما يقدم نموذج نتائج تحليل الفجوات (راجعونظام اإلدارة الحالي في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.  9001

 داة. للمساعدة في استخدام ھذه األ) التعليقات والمالحظات (ح)
 

ھناك اعتبار مھم في استخدام أدوات تحليل الفجوات، وھو أنھا ستمثل لدى غالبية الموظفين أول تقديم لعملية "على غرار عمليات  5-6-5
ن المراجعة" والجوانب العملية لنظام إدارة الجودة. وھكذا، فمن المھم أن تكون ھذه تجربة إيجابية من جميع الجھات. وتذكَّر أنه ينبغي أ

 وليس األفراد الذين يتبعون الممارسات واإلجراءات المقدمة. -يركز أي تحليل للفجوات أو مراجعة على العمليات والنظام عامة 
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 اإلجراءات ووضع العمليات تحديد - 6 الخطوة  5-7

 
ظام إدارة الجودة. ومن الضروري أن إن وضع اإلجراءات وكتابتھا وإجرائھا حاليًا في نطاق نظام إدارة الجودة ھو عنصر مھم في ن 5-7-1

 يتم وضع ھذه اإلجراءات بالتشاور الوثيق مع الموظفين الذين يقومون بھذه العمليات كجزء من واجباتھم. 
من المھم إيجاد توازن بين "التوثيق الزائد" وعدم توفير المستوى الكافي من المعلومات مع ضمان أن تكون العمليات واضحة وليس   5-7-2

مقدمة غموض. ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات المتعلقة بالتوثيق عبر موقع منظمة األيزو على شبكة اإلنترنت تحت عنوان:  بھا
 -   على عنوان الويب التالي 9001:2008ومجموعة دعم، التوجيه حول متطلبات التوثيق الخاصة بمعيار أيزو 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/quality_management/iso_9001_2008/guidanc
ents_of_iso_9001_2008.htme_on_the_documentation_requirem 

 
 المعلومات ھذه على للحصول العمالء إلرضاء المالئمة واألدوات التدابير وضع - 7 الخطوة  5-8

 
من الضروري أن يجري تحديد األدوات المناسبة لقياس رضا العمالء من البداية، وذلك لتوفير قاعدة أساسية يمكن من خاللھا قياس  5-8-1

 إلى أن ھناك عدًدا من الطرق التي يمكن من خاللھا تحديد مستوى رضا العمالء. 9001لخدمات.  ويشير معيار أيزو التحسن في تقديم ا
 

يمكن استخدام مجموعات النقاش الخاصة بالصناعة كأداة قياس مناسبة حيث تتواصل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية   5-8-2
معينة تحصل على خدمات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا. وتُعد ھذه والھيدرولوجيا مباشرة مع ممثلي قطاع صناعة 

المجموعات قيمة ألنھا تتيح الفرصة لطرح األسئلة وتوضيح مالحظات العمالء. كما أنھا تتيح الفرصة لتطوير االستراتيجيات مع العميل 
عمل مجموعة مرجعية أساسية. وفي المقابل، فإن المجموعة المرجعية لتدارك أية مشكالت. كما تتيح مجموعات النقاش أيًضا الفرصة ل

 األساسية سوف تحصل على قدر أكبر من معرفة وفھم البيئة التي تعمل فيھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا. ومن المھم أن
خالل ھذه االجتماعات وفقًا لمتطلبات مراقبة السجالت  يجري التوثيق الكامل لإلجراءات الناشئة ومستويات رضا العمالء المحددة من

 . كما أن النتائج الموثقة سوف تتيح تحديد اتجاھات رضا العمالء على مدى فترة من الزمن.9001الخاصة بمعيار أيزو 
 

ن الوصول إلى جمھور أكبر. إن أدوات استقصاء رضا العمالء قادرة على تمكين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا م  5-8-3
ومع ذلك، فإنه توجد أيًضا صعوبة بالغة في الحصول على رد العمالء عليھا. كما أنه يلزم قدر كبير من المثابرة والصبر للحصول على رقم 

ضا العمالء، ينبغي مقبول من الردود التي توفر نتائج ذات مصداقية وقابلية لالستخدام حول رضا العمالء. وعند استخدام أداة استقصاء ر
 وضع ما يلي من نقاط رئيسية عامة في االعتبار:

 
 هئتحديد سبب إجراء ھذا االستقصاء بوضوح، وكذلك تحديد الفئة المستھدفة، والوقت األنسب إلجرا 

 
 تنظيم محتويات االستقصاء 

 
 (تكاليف البريد وغيرھا، إن وجدت) وضع ميزانية لالستقصاء 

 
 وضع األسئلة 

 
 أو نسخة ورقية، أو الھاتف، أو أو شبكة اإلنترنت، قة التي سجري استخدامھا لالستقصاء، سواًء البريد اإللكتروني، تحديد الطري

 مجموعات النقاش
 

 تحديد كيف سوف يجري تحليل النتائج 
 

 االختبار األولي لالستبيان ووضع اللمسات األخيرة عليه 
 

 تحديد المواعيد النھائية لإلرسال واإلعادة 
 

 الستقصاءنشر ا 
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  "وقد يصاحب ھذا بعض الصعوبات، وذلك عندما يتطلب األمر المثابرة والصبر من جانب القائمين  - االستقصاءات"استرجاع
 على االستقصاء 

 
 تطبيق عملية تحليل البيانات 

 
 تفسير النتائج 

 
 وضع اإلجراءات الالزمة لمعالجة القضايا التي أثيرت 

 
 زيعه على األطراف المعنية الرئيسية وفي مقدمتھم موظفي المرفق الوطني لألرصاد الجوية كتابة تقرير حول االستقصاء وتو

 والھيدرولوجيا
 

 يقدم الملحق (ج) نموذًجا عاًما ألداة استقصاء رضا العمالء.     5-8-4
 

جوية والھيدرولوجيا يمكن أن يوفر إن توفير وسيلة للتعليق عبر اإلنترنت على صفحة الويب الخاصة بالمرافق الوطنية لألرصاد ال  5-8-5
أيًضا تعليقات قيمة للغاية. ويُقترح بشدة أن يجري تنظيم صفحة التعليقات على شبكة اإلنترنت بحيث تتيح التحديد الواضح لما تخصه تلك 

ھيدرولوجيا. ويقدم الملحق (ط) التعليقات. وھذا من شأنه تعظيم االستفادة من التعليقات المرسلة إلى المرافق الوطنية لألرصاد الجوية وال
 تخطيطًا عاًما لصفحة تعليقات على شبكة اإلنترنت للنظر فيه.

 
 الداخلي المراجع بدور القيام على وتدريبھم المناسبين الموظفين تحديد - 8 الخطوة  5-9

 
لمراجع الداخلي. وينبغي توفير التدريب الرسمي من األھمية بمكان أن تُبذل العناية الواجبة في اختيار الموظفين الذين يقومون بدور ا 5-9-1

 ). 4-5لألفراد الذين يظھرون قدرة على العمل كمراجعين من قبل منظمة تدريب مسجلة (راجع القسم 
 

وبصرف النظر عن التدريب المناسب، ينبغي أيًضا أن يكون لديھم السلوك والصفات الشخصية الالزمة لتمكينھم من العمل وفقًا  5-9-2
المبادئ التوجيھية لمراجعة أنظمة إدارة  19011:2002أيزو ادئ المراجعة. وھناك ستة مبادئ للمراجعة منصوص عليھا في معيار لمب

 : مبادئ المراجعة. وفيما يلي المبادئ المنصوص عليھا في الجودة
 

  تأسيس الكفاءة المھنيةأ) النزاھة: 
 المراجعون

 ة.يؤدون عملھم بأمانة واجتھاد ومسؤولي -
 منھم بموجب القانون وقواعد المھنة. ةيراعون القانون ويقومون باإلفصاحات المتوقع -

 
 

 االلتزام باإلبالغ بصدق وبدقةب) العرض العادل: 
المراجعة. يتم   نتائج المراجعة، واستنتاجات المراجعة، وتقارير المراجعة تعكس بصدق وبدقة أنشطة 

مواجھتھا أثناء عملية المراجعة وتباين اآلراء غير المحسوم بين  اإلبالغ عن العقبات الكبيرة التي جرى
 فريق المراجعة والجھة الخاضعة للمراجعة.

 
 تطبيق االجتھاد والحكم في المراجعةج) العناية المھنية الالزمة: 

راجعة والثقة الممنوحة لھم من قبل عمالء الم  يبذل المراجعون العناية وفًقا ألھمية المھمة التي يؤدونھا 
 واألطراف المعنية األخرى. وُيعد امتالكھم للكفاءة الالزمة ضمن العوامل المھمة في ھذا الشأن.

 
 سالمة وأمن المعلوماتد) السرية: 

 ينبغي أن يتحلى المراجعون بالحكمة في استخدام وحماية المعلومات المكتسبة أثناء أداء واجباتھم.
دون الصالحية المناسبة، ما لم يكن ھناك التزام قانوني أو  يجب أال يكشف المراجعون عن أية معلومات

 مھني للقيام بذلك.
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 التاليان بعملية المراجعة، والتي ُتعد بحكم التعريف نشاًطا مستقالً ومنتظًما. المبدئانيتعلق 

 
 األساس لحيادية المراجعة وموضوعية استنتاجات المراجعةھـ) االستقالل: 

   
المصالح، طالما كان   النشاط الذي تجري مراجعته، وھم بعيدون عن التحيز وتعارض المراجعون مستقلون عن 

ذلك قابالً للتطبيق. ويحافظ المراجعون على مزاج موضوعي في جميع مراحل عملية المراجعة لضمان أن تستند 
 نتائج المراجعة واستنتاجاتھا على أدلة المراجعة فقط دون غيرھا من األشياء.

 
لقائم على الدليل: الطريقة المنطقية للوصول إلى استنتاجات مراجعة موثوقة وقابلة للتكرار من خالل ا و) المنھج 

 عملية مراجعة نظامية
 

يجب أن تكون أدلة المراجعة قابلة للتحقق منھا. وھي تقوم على عينات من المعلومات المتاحة، حيث يتم 
موارد محدودة. ويرتبط االستخدام المناسب ألخذ إجراء المراجعة خالل فترة زمنية محدودة وباستخدام 

 العينات ارتباًطا وثيًقا بالثقة التي يمكن وضعھا في استنتاجات المراجعة.
 

 )4و 3المبادئ التوجيھية لمراجعة أنظمة إدارة الجودة ص  19011:2002(معيار أيزو 

 
 

نظرة عامة على العناصر الرئيسية التي تنطبق  5راجعة، ويقدم الشكل ھناك عدد من العوامل األخرى التي تؤثر على نتائج عملية الم  5-9-2
 على المراجعين لتحقيق نتائج مراجعة ذات جودة عالية. 

 
 

الذي يقدم مبادئ  19011:2002أيزو يُقترح بقوة أن تحصل المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا على نسخة من معيار   5-9-3
 مراجعة نظام إدارة الجودة. ويمكن شراء نسخة عبر متجر منظمة األيزو على اإلنترنت: توجيھية ممتازة حول

products.htm-http://www.iso.org/iso/publications_and_e 
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 سية لتحقيق نتائج مراجعة ذات جودة عالية: العوامل الرئي5الشكل 
 

 
 الداخلية المراجعات إجراء - 9 الخطوة 5-10

 
إن إجراء عمليات المراجعة ووضع جدول زمني قوي لعمليات المراجعة الداخلية ھو عنصر آخر مھم في نظام إدارة الجودة. وينص  5-10-1

 على ما يلي: 9001معيار أيزو 
 

 
 المراجعة الداخلية 8-2-2

 يتعين على المنظمة إجراء عمليات المراجعة الداخلية على فترات مقررة لتحديد ما إذا كان نظام إدارة الجودة: 
 ومع متطلبات نظام إدارة الجودة التي وضعتھا المنظمة  )، ومع متطلبات ھذا المعيار الدولي، 1-7أ) يتوافق مع الترتيبات المقررة (انظر 

 ليه على نحو فعالب) يجري تطبيقه والمحافظة ع
اجعة يجري التخطيط لبرنامج المراجعة، مع األخذ في االعتبار حالة وأھمية العمليات والمناطق المقرر مراجعتھا، فضالً عن نتائج عمليات المر

ليات المراجعة على السابقة. ويجري تحديد معايير المراجعة، ونطاقھا، ووتيرتھا، وكذلك طرقھا. ويجب أن يؤكد اختيار المراجعين وإجراء عم
موضوعية وحيادية عمليات المراجعة. ويجري وضع إجراء موثق لتحديد المسؤوليات والمتطلبات الالزمة لتخطيط وتنفيذ عمليات المراجعة، 

 ).4-2-4ووضع السجالت، واإلبالغ بالنتائج. ويجري االحتفاظ بسجالت عمليات المراجعة ونتائجھا (انظر 
 

ن تنشر المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا جدوالً زمنيًا (خطة) لعمليات المراجعة على نطاق واسع، يُقترح بقوة أ  5-10-2
 حيث إنھا ستفيد كأداة تخطيط لدى األطراف المعنية الرئيسية. 

 
، بما يشمل: نطاق المراجعة، ينبغي أن تغطي إجراءات المراجعة الداخلية جميع جوانب االستعداد واإلجراء لعمليات المراجعة 5-10-3

والمراجع، والتعريفات، وجدولة عمليات المراجعة، وأداء المراجعة، وعمليات مراجعة المتابعة، واإلجراءات التصحيحية/تنسيق المتابعة، 
ًصا تخطيطيًا لعمليات وتوثيق المراجعة، وفشل المراجعة، والمراجعة اإلدارية. ويقدم الملحق (ن) إجراًء عاًما للمراجعة الداخلية، وملخ

 المراجعة الداخلية، والذي يمكن استخدامه كمرجع سريع.
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من ھذا الدليل بعبارات عامة الصفات الشخصية المرغوبة للغاية في المراجعين. ومع ذلك، فمن المھم أن  2-9-5تناولت الفقرة  5-10-4

يد أنه يجب على المراجع أن يكون موضوعيًا ومحايًدا و"ال يقوم بمراجعة ، والذي يف9001من معيار أيزو  2-2-8نالحظ أيًضا أنه وفقًا للبند 
 أعماله الخاصة". وھذا يحتاج إلى المعالجة من كل من وجھة نظر المراجع الداخلي والخارجي. 

 
درولوجيا. ويجب على مدير يمكن تدارك الوضع بسھولة نسبيًا داخل بيئة المراجعة الداخلية بالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھي 5-10-5

 إدارة الجودة ضمان إجراء أية عمليات مراجعة داخلية من قبل موظفين ال يعملون في المنطقة التي تجري مراجعتھا.
 

فيما يخص المراجعين الخارجيين، فإن الحاجة إلى الموضوعية والحيادية تكون أكثر إلحاًحا. فھناك العديد من المنظمات التي تقدم  5-10-6
دماتھا على المستوى العالمي كجھات استشارية للمساعدة في وضع وتطبيق نظام إلدارة الجودة. ومع ذلك، فإن ھناك بعض المنظمات التي خ

ينص بوضوح على  9001من معيار أيزو  2-2-8تقدم أيًضا خدماتھا بوصفھا ھيئة االعتماد، وھذا غير مناسب. ونكرر مرة أخرى، فإن البند 
يراجع المراجعون على أعمالھم الخاصة". وينبغي للمرافق التي تفكر في التعامل مع مثل ھذه المنظمات أن تعيد النظر بإمعان. أنه "يجب أال 

 9001 تذكَّر، فإن مصداقية نظام إدارة الجودة في المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا وكذلك شھادة اعتماد المطابقة لمعيار أيزو
عليھا، كل ذلك يعتمد على موضوعية وحيادية عمليات المراجعة الخارجية من قبل أطراف ثالثة. وإذا كانت ھيئة االعتماد قد التي تحصل 

ساعدت فعالً في وضع وتطبيق نظام إدارة الجودة، وبعد ذلك أجرت عملية المراجعة الخارجية، فإنھا بكل وضوح تُعد غير موضوعية وغير 
 .9001من معيار أيزو  2-2-8بمتطلبات البند  حيادية. كما أنھا ال تفي

 
 الجودة إدارة مراجعة اجتماعات - 10 الخطوة 5-11

 
، فإنه يجري تشجيع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا 9001رغم عدم وجود فترات زمنية محددة في معيار أيزو   5-11-1

ودة على فترات ال تقل عن ثالثة أشھر خالل الفترة األولية لوضع وتطبيق نظام إدارة لمراجعة إدارة الج ربع سنوية على إجراء اجتماعات
المتطلبات  9001من معيار أيزو  6-5الجودة، ومرة واحدة أو أكثر في السنة، بعد وصول نظام إدارة الجودة لمرحلة النضج. ويقدم القسم 

جودة. كما يقدم الملحق (ي) نموذًجا عاًما يمكن استخدامه على نحو فعال للغاية التفصيلية التي تنطبق على مراجعات اإلدارة لنظام إدارة ال
 لجدول األعمال ومذكرات االجتماعات الالحقة.

 
عضو رفيع المستوى في فيما يخص المشاركين في اجتماعات مراجعة إدارة الجودة، فإن من الُمفضل جًدا أن يرأس االجتماعات   5-11-2

ق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا. وھذا سوف يبعث برسالة قوية لموظفي المرفق بشأن التزام اإلدارة العليا تجاه للمرف اإلدارة العليا
ألمانة نظام إدارة الجودة. كما أنه سيساعد اإلدارة العليا في أن تثبت للمراجعين التزامھم الحقيقي تجاه نظام إدارة الجودة. ويضطلع بمھام ا

ير إدارة الجودة. ويشمل المشاركون اآلخرون كبار المسؤولين من المنطقة (المناطق) الداخلة في النطاق، والمراجعين الداخليين شكليًا قسم/مد
 والموظفين اآلخرين في المنطقة (المناطق) الداخلة في نطاق نظام إدارة الجودة حسبما يُعد مناسبًا..  

 
 أيزو لمعايير المطابقة شھادة بمنح للقيام بعينھا منظمة تحديد - 11 الخطوة 5-12

 
مھمة كبيرة الشأن. وال بد من التأكد من مصداقية ھيئة االعتماد   9001يُعد اختيار منظمة ما للقيام باعتماد المطابقة لمعيار أيزو  5-12-1

ار منظمة اعتماد، فإن من بتحديد ذلك من حيث ما لديھا من خبرات وصالت ومعارف وقيم من خالل عملية اختيار رسمية. وعند اختي
 الممارسات المفيدة أن يجري تحديد التفاصيل التالية المتعلقة بالمنظمات التي ھي قيد النظر في عملية االختيار.

 
متطلبات ھيئات تقديم المراجعة  -تقييم المطابقة  ISO/EC 17021:2005أ) تحديد ما إذا كانت متوافقة أو غير متوافقة مع معيار 

، ويمكنھا إظھار سجل إيجابي لمساعدة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في الدول ألنظمة اإلدارة واالعتماد
 األعضاء في وضع وتطبيق نظام إدارة الجودة لديھا.

 
 ب) سجل ومصداقية "العالمة القياسية" الخاصة بھا من وجھة النظر الوطنية والدولية على حد سواء.

 
 ذا كانت تقدم حاليًا خدمات اعتماد لمقدمي خدمات األحوال الجوية و/أو الصناعات المرتبطة بھا. ج) تحديد ما إ

 
 د) التزام ھذه الھيئة بتقديم عمليات مراجعة صارمة (ثابتة) وشاملة.

 
ومنتجاتھا  ھـ) وجود أعضاء فريق مراجعة لديھم فھم سليم وتقدير ألنشطة المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا

 وخدماتھا.
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 ز) إثبات أن لديھا ھيكل رسوم نھائية لفترة االعتماد على مدار ثالث سنوات بما يشمل أي تكاليف مرتبطة بالسفر.

 
 ح) الحصول على شھادات تزكية من العمالء الحاليين والسابقين لديھا فيما يتعلق بجودة الخدمات التي تقدمھا.

 
اق اعتماد الخاصة بھيئات االعتماد المحتملة، من المستحسن جًدا الدخول إلى موقع الويب الخاص بمنظمة لزيادة التحقق من أور 5-12-2

االعتماد الوطنية لديك، حيث يوفر ھذا قائمة بھيئات االعتماد الوطنية. ويمكن الوصول إلى ذلك من خالل موقع المنتدى الدولي لالعتماد 
)IAF التالي) على شبكة اإلنترنت عبر العنوان :http://www.iaf.nu/ 
 

يمكن الوصول إلى معلومات إضافية حول اختيار ھيئة االعتماد من خالل المنظمة الدولية للمعايير (األيزو) عبر العنوان التالي:  5-12-3
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/certification/choosing_a_cert

ification_body.htm 
 
 

 الخارجية للمراجعة التحضير - 12 الخطوة 5-13
 

قد يكون تجربة شاقة لدى جميع األطراف المعنية. ومع  9001ة (طرف ثالث) العتماد المطابقة لمعيار األيزو إن التحضير لمراجع 5-13-1
 ذلك، نقدم فيما يلي بعض التوجيھات المتعلقة بھذه العملية:

 
أنھا أن توفر أ) تبنى عملية المراجعة باعتبارھا تجربة إيجابية للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا، حيث من ش

 التوجيه حول تحسين عملياتھا وأنظمتھا والجودة الشاملة لمنتجاتھا.
 

ب) تواصل عن قرب مع ھيئة االعتماد لتحديد مواعيد المراجعة التي تناسب جميع األطراف المعنية. واألھم من ذلك ھو أال تفكر 
نجاح عمليات المراجعة الداخلية ونصيحة الجھة على أساس  -في الخضوع لمراجعة االعتماد إال إذا كان ھناك مؤشر قوي 

 االستشارية في إدارة الجودة في حالة االعتماد على جھة استشارية، على أن ذلك األمر سيحالفه النجاح.
 

 ج) تأكد من توفير مھلة كافية لجميع الموظفين لالستعداد للمراجعة.
 

 قضايا السالمة المحتملة ذات الصلة بالموقع الذي سيزوره. د) قم بتوفير اإلحاطة المسبقة لمراجع االعتماد في أي من
 

 ھـ) تأكد من سھولة الوصول إلى جميع الوثائق التي قد تكون مطلوبة أثناء عملية المراجعة.
 

ار و) تأكد من أن الموظفين ال يحاولون إخفاء أو التستر على أي مناطق مشكالت معروفة. إن االعتماد يكلف أمواالً، ولكنه استثم
 في مستقبل المنظمة والتحسين المستمر.  
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 المالحق  : 6القسم 
 
 نموذج تخطيط عام لتطوير المنتجات    أ)
 

 نموذج عام للموافقة على المنتجات    ب)
 

 مثال الستقصاء رضا عمالء عام    ج)
 
 عدم مطابقة عاممثال إلجراء     د)
 

 ير إدارة الجودةوبيان المھام ومعايير االختيار لمد مثال لوصف الوظيفة    ھـ)
 

 إثبات أوراق االعتماد ومالءمة االستشاريين المحتملين    و)      
 

 تحليل الفجواتالجزء أ:     ز)
 

 نتائج تحليل الفجواتالجزء ب:     ح)
 

 مثال لنموذج عام للتعليقات على شبكة اإلنترنت    ط) 
 

 مثال لنموذج عام لمذكرة/جدول أعمال اجتماع مراجعة إدارة الجودة    ي)
 

 أمثلة إلجراء المراجعة الداخلية    ك)
 

   القائمة المرجعية للمراجعة الداخلية    ل)
 
 تقرير المراجعة الداخلية    م)
 

 عملية المراجعة الداخلية إلدارة الجودة     ن)
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 الملحق (أ)
 األنشطة/المنتجات لتطوير عام تخطيط نموذج) أ

 الحوكمة
 زمة للحوكمة المناسبة، بما في ذلك: تتضمن ھذه الخطة جميع العناصر الال

 الداخلية والخارجية المعنية والتحديد الواضح لألدوار والمسؤوليات. الخطوط العريضة للعالقات بين جميع المجموعات 
 .آلية لتقييم مدى مطابقة األنشطة بعد تمامھا لألھداف المحددة لھا 
 .مواصفات متفق عليھا للمنجزات 
 كل جھة من الجھات المعنية ووضع نظام لإلبالغ التصاعدي الدقيق بالحالة والتقدم المحرز.طريقة محددة لالتصال ب 
 .عملية لتسجيل واإلعالم بالمخاطر المحددة خالل ھذا النشاط 
 .الموافقات الالزمة واتجاه النشاط 

 
ھذا، فإنه يمكن أيًضا  إن مصطلح "المنتج" يرادف مصطلح "الخدمة". وفي سياق تعظيم االستفادة من نموذج التخطيط #

 استبدال ھذا المصطلح بكلمة "مشروع" لتغطية مشروعات محددة تقوم بھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.
 

 مراقبة النسخ
 التعليقات التاريخ الكاتب  النسخة

    

    

    

    

    

    

    

 
 تعريف المنتج/النشاط  - 1

  نشاطعنوان المنتج/ال

برنامج المرفق الوطني 
لألرصاد الجوية 
 والھيدرولوجيا

 

   تاريخ البدء / تاريخ االنتھاء

ضع قائمة باألطراف المعنية الرئيسية أو مجموعات األطراف المعنية الذين سيتضررون من ھذه المبادرة. واألطراف  األطراف المعنية
 ھذه المبادرة. وھي مھمة من أجل نجاح المنتج.المعنية ھي التي تقدم خدمة أو تحصل على خدمة من 

ضع قائمة بأي أنشطة ذات صلة تعتمد على ھذه المبادرة أو األنشطة األخرى التي ال تعتمد على ھذه المبادرة، أو تلك  األنشطة ذات الصلة
، أو التقنيات، أو الموظفين في األنشطة التي تعتمد عليھا ھذه المبادرة. وقد تقوم ھذه األنشطة بتبادل البيانات، أو الوظائف

 المشروع.

 حدد تفاصيل خطوط االختصاص والمسؤولية. اختصاص المنتجات

 تعرف على مصدر التمويل تمويل المنتجات

 البريد اإللكتروني الھاتف الوظيفة/القسم االسم الموظف المسؤول

     الجھة الراعية

     المدير
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 وصف المنتج  -2

ھدف المرفق 
طني لألرصاد الو

الجوية 
 والھيدرولوجيا

 ضع الھدف العام للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا الذي يتعلق بھذا المنتج.

 ما ھو الھدف من ھذا المنتج؟ يجب أن تكون األھداف محددة (تلبي متطلبات العمالء) وقابلة للقياس. ھدف المنتج

 الخلفية 
 

 متطلبات العمالء المحددة. - حسب االقتضاء  - بما يشمل مقدمة أو خلفية عن المنتج 

  وصف المنتج

ضع الحدود العامة للمنتج وما تم تصميم ھذا المنتج لتحقيقه مع التركيز بصفة خاصة على أي متطلبات خاصة بالعمالء. ومن المفيد  النطاق
 أيًضا النظر فيما يمكن أن يكون خارج نطاق ھذا المنتج.

 ي منجزات المنتج؟ما ھ المنجزات

 

 التبرير -3

  الخبرة العملية

قدم تفسيًرا لسبب تحديد ھذه المبادرة باعتبارھا أولوية وما يرتبط بھا من النتائج/الفوائد المرجوة. وقم بوضع ارتباطات إلى أھداف  الفوائد
 وتلبية احتياجات العمالء المحددة.المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا، واألولويات، والخطط االستراتيجية، 

 تطوير ھذا المنتج؟ لم يتمما ھي العواقب إذا  التأثير

 استراتيجيات التواصل -4

 المسؤولية الوتيرة طريقة التقديم الجمھور المستھدف الوصف

     

     

     

     

سين؟ يشمل ذلك االجتماعات واالتصاالت وتقارير التقدم المحرز. وينبغي تقديم تقارير التقدم كيف سيتم اإلعالم بتفاصيل المنتج للجھات المعنية وخاصة العمالء الرئي
مقابل الجدول الزمني  المحرز عند فترات زمنية محددة ومتفق عليھا مسبًقا أو عند تحقيق األحداث المھمة الرئيسية. ويجب أن تشمل ھذه التقارير التقدم الفعلي

 فة والوقت واألداء).المخطط (بما في ذلك التكل

 

 طرق التقييم -5

 المسؤولية الھدف المنھجية الوصف

    

    

    

    

    

 حدد بوضوح مؤشرات األداء الرئيسية (التدبير (التدابير) التي من شأنھا اإلشارة إلى أن ھذه المبادرة قد تمت بنجاح).
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 األحداث المھمة -6

 لحالةا التواريخ المساءلة الحدث المھم

    : 1الحدث المھم 

    : 2الحدث المھم 

    : 3الحدث المھم 

    : 4الحدث المھم 

    : 5الحدث المھم 

    : 6الحدث المھم 

 ملخص المخاطر -7

ھل تم وضع وتنفيذ  االحتمالية وصف المخاطر
استراتيجيات التخفيف  

 نعم/ال؟ 

 باقي
 المخاطر

    

    

    

    

 انيةالميز -8

 الجارية 2015-2014* 14-2013* 11-2012*  الوصف

     الرواتب

     السلع والخدمات

     األصول

     النفقات العامة

     اإلجمالي

 أو حدد األشھر إذا كان من المقرر أن تكتمل في غضون سنة مالية محددة* 
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 الملحق (ب)
 

 المنتجات على للموافقة عام نموذج) ب
المنتج" يرادف مصطلح "الخدمة". وفي سياق تعظيم االستفادة من نموذج التخطيط ھذا، فإنه يمكن أيًضا استبدال إن مصطلح "

 ھذا المصطلح بكلمة "مشروع" لتغطية مشروعات محددة تقوم بھا المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.
 

 نظرة عامة على المنتج  - 1

  عنوان المنتج

فق الوطني برنامج المر
لألرصاد الجوية 
 والھيدرولوجيا

 

   تاريخ البدء / تاريخ االنتھاء

 البريد اإللكتروني الھاتف الوظيفة/القسم االسم فريق المنتج

     الجھة الراعية

     المدير

 

 وصف المنتج  -2

 الء) وقابلة للقياس.ما ھو الھدف من ھذا المنتج؟ يجب أن تكون األھداف محددة (تلبي متطلبات العم الھدف

  الوصف

ضع الحدود العامة وما تم تصميم ھذا المنتج لتحقيقه مع التركيز بصفة خاصة على أي متطلبات خاصة بالعمالء. ومن المفيد أيًضا  النطاق
 النظر فيما يمكن أن يكون خارج النطاق.

 ما ھي المنجزات؟ المنجزات

 معلومات الموافقة  -3

المستخدمة للحصول على موافقة رسمية للتوزيع. على سبيل المثال، قد تنطوي اآللية على عقد اجتماع مباشر، أو عبر  صف اآللية الطريقة
 الھاتف، أو غير ذلك من األساليب الرسمية للحصول تحديًدا على الموافقة على توزيع المنتج.

فية الممثلة (على سبيل المثال، موظفو البرنامج، والموردون، حدد من كان متضمًنا في الموافقة، بما يشمل المجاالت الوظي الممثلون
 ومسؤولو التمويل والجودة).

 وكذلك حدد االسم، والدور أو المسمى الوظيفي، والقسم، والمنظمة.

ى توقيع رسمي صف الوثائق المستخدمة كمواد دعم أثناء الحصول على الموافقة، مع تحديد ما إذا كانت ھذه الوثائق قد احتاجت إل الوثائق
 لالعتماد أم ال.

 القائمة المرجعية للموافقة  -4

العن
صر

 المجال الوظيفي السؤال

ھل توافق رسمًيا على الخطة (الخطط) التي تحدد المتطلبات التشغيلية، وجاھزية الخدمات، والتدريب، ونقل المعارف،  4.1
خرى التي ُتعد ضرورية لالنتقال الفعال بالمنتجات و/أو واالستراتيجية التمھيدية، واألنشطة / العوامل األساسية األ

الخدمات القائمة على التكنولوجيا إلى الوضع التشغيلي؟ على سبيل المثال، ھل توافق على خطة التوزيع، أو خطة 
 أو خطة إطالق المنتجات؟التدريب، أو خطة التشغيل والصيانة، 

 ال   نعم 

 ال   نعم  ھل توافق رسمًيا على جميع نتائج االختبار؟ 4.2

 ال   نعم  ھل توافق على اعتبار المنتج و/أو الخدمة جاھزة للتشغيل؟ 4.3

 ال   نعم  مل المعلنة بشكل كاٍف؟ھل توافق على أن المنتج و/أو الخدمة قد حققت أھداف وغايات الع 4.4

ھل تفھم تماًما وتوافق على قبول جميع المتطلبات التشغيلية، والمخاطر التشغيلية، وتكاليف الصيانة، وغيرھا من  4.5
 القيود و/أو العقبات المفروضة نتيجة لتشغيل المنتج و/أو الخدمة؟

 ال   نعم 
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 يرجى الرد على كل سؤال. وعند كل جواب بـ "ال"، أضف قضية في قسم القضايا المفتوحة.
 

 القضايا المفتوحة  -5

 القرار المزمع القضية

  

  

ية ردود بـ "ال" في قسم القائمة المرجعية صف أية قضايا مفتوحة وخطط حلھا في سياق الموافقة الرسمية على توزيع المنتج و/أو الخدمة. أضف قضية مفتوحة أل
 للموافقة على التوزيع.

 

 الموافقة على المنتجات   -6

 التعليقات التاريخ التوقيع جھة الموافقة

 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 

  

تطويره وتطبيقه وفًقا للخطة، وھو اآلن مكتمل  يشير اعتماد الموافقة على ھذا المنتج إلى وجود تفاھم وموافقة رسمية على أن ھذا المنتج و/أو الخدمة قد تم مالحظة:
 أو قابل للتطبيق من الناحية التشغيلية.
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 الملحق (ج)

 
 العمالء رضا الستقصاء مثال) ج

 

 
 المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا 

 استقصاء رضا العمالء
 

 ات المناسبة.يرجى اإلجابة على األسئلة التالية بوضع عالمة في المربع/المربع
 
 

 معلومات العميل
 

 يرجى تحديد قطاع الصناعة الخاص بك.  .1
 كما في األمثلة أدناه). -(أدرج قطاعات الصناعة الوطنية ھنا             

 
 الشحن التجاري 

 
 منظمة خفر السواحل 

 الصيد التجاري 
 

 سلطات الموانئ 

 منظمة قانون بحري 
 

 قطاع الصناعات الساحلية 

 خدمات الطوارئ 
  

 قوة الدفاع 

 قطاع النقل البحري الترفيھي 
 

 صناعة المراكب التجارية 

 منظمات البحث واإلنقاذ 
 

 التجارة 
 

 الزراعة  الطيران 
 

 المنتجات والخدمات
 

 ما ھي المنتجات والخدمات التي تستخدمھا؟  .2
 األمثلة أدناه)(أدرج مجموعة منتجات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ھنا كما في         

 
 تحذير تسونامي 

 
توقعات األحوال الجوية لمياه  

 متروبوليتان
 تحذير األعاصير المدارية 

 
االستشارة حول األعاصير المدارية  

)TCA( 
 تحذير العواصف الرعدية الشديدة 

 
 توقعات األحوال الجوية ألعالي البحار 

 البحث واإلنقاذ 
 

 ارتقاب األعاصير المدارية 

 تحذير الطقس الحاد 
 

 توقعات األحوال الجوية للمياه األرضية 

 توقعات األحوال الجوية للجزر  ياه الساحليةتحذيرات الم 
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 تحذير مياه متروبوليتان 

 
 منتجات المالحظات 

 تحذير مياه المحيط 
 تحذيرات الفيضانات 

 

 التخندقاتتقرير  

 تنبيھات المد والجزر المصاحب للعواصف 
 

 اإلحاطة الھاتفية العامة 

 توقعات األحوال الجوية للمياه الساحلية 
 

 خدمات المد والجزر 

 توقعات األحوال الجوية ألعالي البحار/المحيطات 
 

 

 أخرى (يرجى التحديد):  
 

 
 
 كيف تقيم الكفاءة المھنية لموظفي المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا؟ .3

 
 كفاءة مھنية معدومة  كفاءة مھنية عادية  كفاءة مھنية مرتفعة 

 
 رفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا؟كيف تقيم مدى استجابة موظفي الم .4

 
 ال يستجيبون  يستجيبون غالًبا  يستجيبون دائًما 

 
 كيف تقيم الدقة العامة للمنتجات والخدمات؟ .5

 
 غير دقيقة  دقيقة عادة  دقيقة دائًما 

 
 

 كيف تقيم االلتزام العام بمواعيد تقديم منتجات وخدمات المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا؟ .6
 

ال تأتي في الوقت المحدد   تأتي في الوقت المحدد غالًبا  تأتي في الوقت المحدد دائًما 
 أبًدا
 

 
 كيف تقيم سھولة استخدام منتجات وخدمات المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا؟ .7

 
 غير سھلة االستخدام  سھلة االستخدام إلى حد ما  سھلة االستخدام جًدا 

 
 

 لوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا؟كيف تقيم إمكانية الحصول على منتجات وخدمات المرفق ا .8
 

يسھل الحصول عليھا إلى   يسھل الحصول عليھا 
 حد ما

 ال يسھل الحصول عليھا      
 

 
    ھل تسھم خدمات المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في تعزيز الجدوى االقتصادية  .9
 مليات القائمة لديك؟للع  
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 نادًرا  غالًبا   دائًما  

 
 

 ھل تسھم خدمات المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في تعزيز سالمة العمليات القائمة لديك؟ .10
 

 نادًرا  غالًبا   دائًما  
 

 
 
 

 ھل تلبي ھذه الخدمات احتياجات المنظمة لديك؟ .11
 

 نادًرا  غالًبا   دائًما  
 

 في اعتقادك، ما تأثير خدمات المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا على العمليات القائمة لديك؟ .12
 

 ال يعتد به  إيجابي غالًبا  إيجابي دائًما 
 
 

 ما ھو مستوى رضاك العام عن خدمات المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا؟ .13
 

 غير راٍض   راٍض إلى حد ما  راٍض جًدا 
 

 كنك اقتراح بعض الطرق التي تمكننا من تحسين خدمات المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا؟ھل يم .14
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 الملحق (د)
 
 عام مطابقة عدم إلجراء مثال) د
 
 

 إجراء لتدارك المنتجات غير المطابقة واإلبالغ عنھا واتخاذ اإلجراءات الوقائية
 
 

 ابقة للمواصفات من خالل:عادة ما يتم إدراك المنتجات غير المط -1
 

تعرف المسؤول المناوب على عدم مطابقة المنتج للمعايير المحددة التي وردت في الوثائق التشغيلية للمرفق الوطني لألرصاد  -أ
 الجوية والھيدرولوجيا.

 
 التعليقات اللحظية من جانب المجتمع وقطاعات الصناعة ذات الصلة عندما يكون المنتج متداوالً.  - ب

 
التعليقات اللحظية من جانب المجتمع وقطاعات الصناعة ذات الصلة بعد التداول التشغيلي للمنتج، على سبيل المثال: في اجتماع  - ج

 تشاوري أو تعليق على شبكة اإلنترنت.
 

 طلب من ھيئة تنظيمية رسمية أو مرفق شرطة ذي صلة. -د
 

ي تحديدھا في الظروف التالية أو قد يتم تداركھا بأقصى سرعة ممكنة سوف يتم القضاء على حاالت عدم المطابقة التي يجر -2
 عندما:
 

حالة عدم المطابقة على المسؤول المناوب الذي سيُصدر تعديالً  عرضيكون ھناك إصدار تشغيلي للمنتج المتوفر حاليًا، ويجري  -أ
 على وجه السرعة لتدارك حالة عدم المطابقة. 

 
حالة عدم المطابقة، وبالتالي سيُصدر تعديالً  المسؤول المناوب بتحديدللمنتج المتوفر حاليًا، ويقوم  يكون ھناك إصدار تشغيلي - ب

 على وجه السرعة لتدارك حالة عدم المطابقة.
 
رير في يتم تحديد حالة عدم المطابقة بعد التداول التشغيلي للمنتج نتيجة لطلب إجراء تحقيق. ويجب أن يتوافق التحقيق وإعداد التقا - ج

إطار االستجابة لھذه الطلبات مع جميع المتطلبات المحددة بما يشمل التحقيقات القضائية وتحقيقات الطب الشرعي أو غيرھا من 
 اإلجراءات على النحو المحدد من قبل ھيئة التحقيق.  

 
المنتج (المنتجات) المعنية  يجري عرض/جدولة حالة عدم مطابقة في منتدى خاص بھذه الصناعة. ويجب بذل كل جھد لتحديد -د

 والمسؤول عن إصدار ھذا المنتج (المنتجات). ويجري بعد ذلك تدارك األمر بأقصى سرعة ممكنة.    
 
يجري تحديد حالة عدم مطابقة بعد التداول التشغيلي للمنتج من خالل وسائل (داخلية) أخرى مثل التحليل المتقدم أو غيره من  -ھـ

 الة عدم المطابقة على المسؤول، مع اتخاذ أي إجراءات تصحيحية على وجه السرعة.التحقيقات. ويجب عرض ح
 

 إلى الفرد أو المنظمة التي أخطرت بھذه الحالة. -حسبما يكون مالئًما  -. يجب إبالغ النتائج المتعلقة بحالة عدم المطابقة 3
 
(بخالف التعديالت التي أُدخلت على المنتجات المتداولة . يجري تسجيل جميع اإلجراءات المتعلقة بتصحيح حالة عدم المطابقة 4

 ب) في ملف حوادث رسمي مناسب يخص المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في المكتب المعني.1أ و1تشغيليًا، راجع 
 النظر: بھا من خالل عدد من وجھات الموصى. وبعد ذلك، يجري تناول اإلجراء الوقائي (اإلجراءات الوقائية) 5
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 ) المناسبة لتقديم الخدمة وتوفير التدريب المناسب حسب مقتضى الحال. 2-2-6 راجع وتقييم الكفاءات (من خالل تحديد  -أ
 
في حالة إجراء تحقيق من خالل تحديد اإلجراءات الوقائية تحت العناوين الفرعية األربعة: اإلجرائية،  - ب
 علومات/البيانات، والمعدات/األجھزة، والتدريب وغير ذلك في التصور المبدئي للتحقيق. والم

 
 في حالة إجراء تحقيق من خالل تحديد اإلجراءات الوقائية واالستجابة للتوصيات التي تأتي في تقرير التحقيق الرسمي. - ج
 
ول األعمال في اجتماعات مراجعة إدارة الجودة كما ھو إن اإلجراءات الوقائية في أي تحقيق بحري تُعد عناصر دائمة بجد -د

  .مدخالت المراجعة 2-6-5محدد في 
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 الملحق (ھـ)

 
  الجودة مدير - الوظيفة وصف نموذج) ھـ
 

 مدير الجودة  -وصف الوظيفة 
 

 نبذة عن الوظيفة
 

 دور قسم إدارة الجودة:
 

إدارة الجودة ھو تقديم مجموعة شاملة من الخدمات والمھارات والمعارف إلدارة الجودة. وينبغي تقديم إن الدور األساسي لقسم 
ھذه المجموعة على أساس التعاون بين األقسام لدمج نظام إدارة الجودة في جميع جوانب تقديم الخدمات والحصول على شھادة 

 الخاص بإدارة الجودة.  9001المطابقة لمعيار أيزو 
 

 الوظيفة   دور
 

 إن إدارة الجودة تعني توفير إدارة تتميز بالفعالية والكفاءة لقسم إدارة الجودة.   -دور المدير 
 

 مھام الوظيفة  
 

إن المسؤولية الرئيسية على من يشغل ھذه الوظيفة، في إطار اإلدارة العامة للسياسة والتوجيه من قبل مدير المرفق الوطني لألرصاد 
دوره في توفير مجموعة شاملة من الخدمات والمھارات والمعارف  ولوجيا، ھي إدارة وتنسيق قسم إدارة الجودة فيما يخصالجوية والھيدر

 لصالح المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا.  9001والمشورة بشأن إدارة الجودة وبالتعاون بين األقسام لتمكين الحصول على شھادة األيزو 
 

فضالً عن الكفاءة في، أو إظھار القدرة على الوصول إلى، كبير مراجعين ألنظمة اإلدارة وفًقا لمعيار  9001فة معرفة جيدة بمعيار أيزو وتتطلب الوظي
 .19011:2002أيزو 

 
األنشطة وتتطلب الوظيفة مستوى عاٍل من المھارات القيادية واإلدارية، حيث سيلزم لمن يشغل ھذه الوظيفة أن يدير مجموعة كبيرة من 

التي يقدمھا قسم إدارة الجودة. وسوف تشمل ھذه األنشطة وضع كتيبات الجودة، وإجراء التحليل والتقييم لتقديم الخدمات، وإجراءات 
ة تحقيق المنتجات، والتخطيط، والتدريب، وتطبيق نظام إدارة الجودة وعمليات المراجعة الداخلية. كما ستتطلب الوظيفة كذلك القيادة القوي

 ي مساعدة وتوجيه الزمالء من خالل عملية المراجعة الجارية والتحسين المستمر لإلجراءات فيما قبل وبعد الحصول على الشھادة. ف
 

وتتطلب الوظيفة أيًضا مستوى عاٍل من مھارات اإلدارة االستراتيجية وإدارة التغيير. ويلزم لمن يشغل ھذه الوظيفة إقامة 
والتواصل الفعال مع موظفي المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا على جميع شراكات تعاون بين البرامج، 

المستويات. وھو بحاجة إلى امتالك مستوى عاٍل من مھارات التواصل الكتابي والشفوي، حتى يكون قادًرا على إدارة التغيير 
 بفعالية ومتابعة المشاريع حتى يتم إنجازھا.

 
فة أيًضا إظھار القدرة على الحكم المستقل، والمبادرة، والنضج، إلى جانب االلتزام بالتنمية ويلزم لمن يشغل ھذه الوظي

 الشخصية.   
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 بيان المھام 

 
تخطيط وقيادة وضع وتطبيق نظام إلدارة الجودة بحيث يناسب المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا. وقد  .1

وما يتبع ذلك من المراقبة المستمرة والصيانة. وعلى وجه  9001ار أيزو يشمل ھذا المطابقة واالعتماد وفًقا لمعي
 المرفق بالكامل.  الخصوص، إعداد الخطط متوسطة وطويلة األجل لتطبيق نظام إلدارة الجودة على مستوى 

 
ن المستمر لتقديم تخطيط وتنفيذ عمليات المراجعة الداخلية ألنظمة إدارة الجودة لتقييم كفاءتھا وفعاليتھا من أجل التحسي .2

 الخدمات. 
 

تخطيط وتنسيق مراجعات اإلدارة الخاصة بمبادرات إدارة الجودة لتقييم كفاءتھا وفعاليتھا من أجل التحسين المستمر  .3
 للخدمات. 

 
 تخطيط وتنظيم وتنسيق األنشطة الخاصة بقسم إدارة الجودة.  .4

 
ؤتمرات واللجان الوطنية والدولية والمؤتمرات واللجان تمثيل المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في الم .5

 . 9000المشتركة بين األقسام، وغيرھا من المؤتمرات واللجان المتعلقة بالمسائل ذات الصلة بإدارة الجودة ومعايير أيزو 
 

 إدارة الموارد المالية والمادية لقسم إدارة الجودة.  .6
 

إدارة   ن خالل التواصل االستباقي والتعليم والتدريب المنطبق على ضمان التنمية الشخصية المستمرة للموظفين م .7
 الجودة واألنشطة المرتبطة بھا.

 
تقديم الدعم والمشورة للمرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا بشأن قضايا مراقبة الوثائق في إطار نظام إدارة  .8

 الجودة.
 

 
 

 معايير االختيار
 

ارات القيادة وإدارة التغيير. والقدرة على تنفيذ المبادرات من خالل دورة حياته بكاملھا، بما في . إظھار مھالقيادة واإلدارة .1
ذلك دراسة الجدوى، والتخطيط، والتقييم، والتطبيق، والمراجعة. والقدرة على التفكير والتخطيط االستراتيجي، والخبرة 

 المھنية الكبيرة، وإدارة التغيير وتحقيق النتائج المرجوة.
 

. إظھار المعرفة الواسعة بممارسات أنظمة إدارة الجودة ومبادئھا، والتقدير السليم لمتطلبات االعتماد إدارة الجودة والمراجعة .2
. 9001. وإظھار الخبرة والقدرة على إجراء عمليات المراجعة الداخلية وفًقا لمعيار أيزو 9001الخارجي وفًقا لمعيار أيزو 

 .19011:2002 الحصول على المؤھالت باعتباره كبير مراجعين ألنظمة اإلدارة وفًقا لمعيار أيزووكذلك إظھار القدرة على 
 

إظھار معرفة باألدوار والتفاعالت الخاصة بالبرامج واألقسام المختلفة للمرفق الوطني لألرصاد . تقديم خدمات الطقس .3
  تقديم خدمات الطقس على المستوى الوطني والدولي.المعرفة والخبرة في مجال الجوية والھيدرولوجيا، إلى جانب إظھار 

 
االلتزام الواضح بارتفاع جودة الخدمات المقدمة للعمالء، والتحسين المستمر من خالل اتباع منھج  التركيز على العمالء. .4

 يركز على مبادئ وممارسات إدارة الجودة مع تلبية احتياجات العمالء المحددة. 
  

القدرة على التواصل على نحو واضح على مستوى رفيع من خالل الوسائل الشفھية والكتابية على . إظھار مھارات التواصل .5
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حد سواء. والقدرة على التفاوض بشكل مقنع واالستماع للجماھير المختلفين وفھمھم والتكيف معھم على مستويات مختلفة في 
 ات العريضة للمجتمع الوطني والدولي.  جميع أقسام المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا والقطاع

 
إظھار مھارات استباقية التخاذ القرار، وامتالك الدافع للقيام بالعمل. إلى جانب الوعي الذاتي، والشجاعة  الحركة وااللتزام. .6

 الشخصية، والقدرة على التكيف، وااللتزام بالتنمية الشخصية.
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 الملحق (و)

 
           الخبرة ذوي من األفراد أو منظماتال إحدى من المساعدة التماس) و

 
 

 المحتملة األسئلة
 

 ھل يمكنھم تقديم لمحة عامة عن خلفية إدارة الجودة لديھم في مجال الجودة؟  س)
 

ھل يواجه المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا أي تحديات فريدة من نوعھا لديكم، أو ھل واجه مثل ذلك من قبل؟ وإذا كان   س)
 مر كذلك، فما ھي تلك التحديات وكيف تعاملتم معھا؟األ

 
 إلدارة الجودة؟ 9001ھل ھم يعتقدون بشرعية استخدام "المحركات" لتبني معيار أيزو   س)

 
ما ھو المنھج الذي يعتقدون أنه سيكون األكثر مالءمة ألن يتبناه المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا للحصول على شھادة   س)

 ؟9001أليزو ا
 

 ما الذي يحتاجونه من المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا للبدء في المشروع؟     س)
 

ما ھي االستراتيجيات التي يستخدمونھا للحفاظ على عالقة عمل وثيقة مع المنظمة وضمان تقديم التطبيق على نحو سلس مع خفض   س)
 الوقت والتكاليف؟

 
  أمثلة ألعمال قاموا بھا لمنظمات سابقة أو للمرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا؟ ھل بإمكانھم تقديم  س) 

 
في حالة ما إذا وقع عليھم االختيار، أو ھم قبلوا التحدي في مساعدة المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا، ولكنه لم ينجح في   س)

 جراءات التي يمكنھم اتخاذھا لضمان الحصول على الشھادة؟الحصول على الشھادة من المرة األولى، فما اإل
 

ھل ھم يقدمون خدمات التدريب على إدارة الجودة، وإذا كان األمر كذلك، فھل الموظفون والمدربون لديھم مؤھلون ومسجلون باعتبارھم   س)
 يمثلون منظمة تدريب معترف بھا دولًيا؟

 
 ھل ھم يقدمون ضماًنا على خدماتھم؟  س)

 
 ھل يمكنھم تقديم جدول رسوم محدد، فيما قد يكون عليه رسوم؟  س) 
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 الملحق (ز)
 
 الفجوات تحليل: أ الجزء) ز

 
 المتطلبات (المعيار). –نظام إدارة الجودة  9001ھذه تتوافق مع معيار أيزو  أداة تحليل الفجواتإن 

   
  .9001تعكس محتويات معيار أيزو  إلى خمسة أقسام أداة تحليل الفجواتوتنقسم 

 ونظام اإلدارة الحالي.  وُيستخدم نظام إشارة المرور لتحديد الفجوات القائمة بين متطلبات المعيار

 ويشير نظام إشارة المرور إلى مستوى المطابقة للمتطلبات المعينة من المعيار:
 

 ن المطابقة الحد األدنى م -اللون األخضر 

 

 المطابقة الجزئية -اللون األصفر الكھرماني 

 

 انعدام المطابقة -اللون األحمر 

 

 

 :مالحظات
. وال تقدم ھذه الوثيقة سوى أرقام 9001يجب إجراء تحليل الفجوات ھذا مع اإلشارة الواجبة للبنود الواردة في معيار أيزو  -1

 البنود المحددة دون المحتوى.  
) نطاق جميع أنشطة المرافق الوطنية لألرصاد QMSل تحليل الفجوات ھذا، سيشمل مصطلح "نظام إدارة الجودة" (خال -2

الجوية والھيدرولوجيا. كما أنه سيجري استخدام مصطلح "نظام إدارة الجودة" ومصطلح "أنشطة المرفق الوطني لألرصاد 
 رھما على أنھما يؤديان معنى واحد.الجوية والھيدرولوجيا" كمصطلحين مترادفين، ويمكن تفسي

إن أية إشارة إلى إجراءات المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا والوثائق والموارد الخاصة به وغير ذلك مما  -3
ل يخصه إنما تشير إلى تلك األنشطة الخاصة بالمرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا التي تم تحديدھا باعتبارھا داخ

 نطاق نظام إدارة الجودة.   

. وتجدر اإلشارة إلى أن مجموعة براكسيوم لألبحاثالفجوات التي وضعتھا وتستند ھذه األداة إلى حد كبير على أداة تحليل  -4
ا على شبكة اإلنترنت، ونشجع القارئ على مجموعة براكسيوم تقدم أيًضا معلومات أخرى قيمة بشأن إدارة الجودة على موقعھ

  االطالع على ھذه المعلومات. 

الجزء أ: تحليل الفجوات
 

  نظام إدارة الجودة:

 نطاق تحليل الفجوات:
(المنطقة الخاضعة للتحليل)

 

  تاريخ تحليل الفجوات:

  تاريخ إتمام تحليل الفجوات:

  اء تحليل الفجوات:القائم بإجر
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 نظام إدارة الجودة -4

 المتطلبات العامة 4-1

 التعليقات الحالة سؤال تحليل الفجوات )9001:2008 بند المعيار (المرجع أيزو

 المتطلبات العامة 4-1

رصاد الجوية والھيدرولوجيا والموارد ھل حددت جميع عمليات المرافق الوطنية لأل -1 
الالزمة للقيام بأنشطة إدارتھا، وقياس األداء، وتحقيق مجموعة المنتجات الخاصة بھا، 

 فضالً عن إدخال التحسينات عليھا؟

 

 

 

 

ھل وضعت أساليب ومعايير ومؤشرات أداء رئيسية محددة لضمان فعالية كل  -2
 عملية؟

  

بين عمليات المرافق الوطنية ، ھل قمت بتوثيق التفاعالت حيثما كان ذلك مالئًما - 3
 وكيفية إدارتھا ومراقبتھا؟ لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لديك

  

   ھل تعتقد أن العمليات القائمة لديك مزودة بالمستوى المناسب من الموارد؟ - 4

رافق الوطنية ھل توفر مستوى مناسب من المعلومات والتعليمات التي تحتاجھا الم -5
 لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا في إطار عملياتھا وقيامھا بالمراقبة؟

  

   ھل تقوم بمراقبة أداء العمليات ورصده وقياسه وتحليله؟ -6

 متطلبات الوثائق 4-2

 عام 4-2-1

 عام 4-2-1
ية ھل لديك قائمة بجميع الوثائق التي تستخدمھا المرافق الوطنية لألرصاد الجو -7 

 والھيدرولوجيا؟ يرجى تقديم ھذه القائمة.
  

   ھل قمت بوضع وتوثيق سياسة للجودة؟ -8

ھل حددت الوثائق والسجالت المطلوبة لدى المرفق الوطني لألرصاد الجوية  -9
 والھيدرولوجيا لديك؟ (مثل حفظ/أرشفة األوراق، سياسة البريد اإللكتروني، إلخ)

  

لوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا الخاصة بك تعكس ھل وثائق المرافق ا -10
 بدقة ما تفعله وكيف تفعله؟
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ھل فكرت في التفاعالت أو حددت التسلسل الھرمي للتوثيق في إطار نظام إدارة  -11
 الجودة؟

  

 الجودة كتيب 4-2-2

 الجودة كتيب 4-2-2

   ؟ھل تم إعداد كتيب الجودة لنظام إدارة الجودة لديك -12 

   ھل يحدد ھذا الكتيب بدقة نطاق (حدود) لنظام إدارة الجودة لديك؟ -13

   ھل ھو يبرر كل االستثناءات؟ -14

ھل إجراءات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لديك موثقة جيًدا  -15
 و/أو مشار إليھا في كتيب الجودة؟ 

  

سًما تخطيطًيا يصور كيفية تفاعل عمليات ھل يصف كتيب الجودة أو يقدم ر -16
 المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لديك مع بعضھا البعض؟

  

 الوثائق مراقبة 4-2-3

 الوثائق مراقبة 4-2-3

 
ھل تستخدم إجراءات مراقبة الوثائق الخاصة بإدارة الجودة مع وثائق المرافق  -17

 ولوجيا؟الوطنية لألرصاد الجوية والھيدر
  

ھل تجري الموافقة على الوثائق قبل توزيعھا أم أنه تجري مراجعتھا وإعادة  -18
الموافقة عليھا كلما يجري تحديثھا أو مراجعتھا؟  إذا كان األمر كذلك، فمن الذي يوافق 

 عليھا؟

  

   ھل ھناك جدول زمني لمراجعة الوثائق وھل ُتحدد فيه حالة الوثائق؟ -19

  قوم بتحديد وإدارة الوثائق ھل ت -20
التي تأتي من مصادر خارجية وتكون مطلوبة ألنشطة المرافق الوطنية لألرصاد 

 الجوية والھيدرولوجيا لديك؟

  

ھل تضمن توفير النسخ الصحيحة من وثائق نظام إدارة الجودة في نقاط  -21
 االستخدام؟

   

   ظام إدارة الجودة القديمة؟ھل تعمل على منع االستخدام العرضي لوثائق ن -22

   ھل تستطيع تحديد الوثائق القديمة المحفوظة، وإذا كان األمر كذلك فكيف؟ -23
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 السجالت مراقبة 4-2-4

 السجالت مراقبة 4-2-4

ھل سجالت المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لديك صالحة  -24 
 لالستخدام؟

 

   لوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لديك قابلة للقراءة؟ھل سجالت المرافق ا -25

   ھل يمكن تحديد سجالت المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لديك؟ -26

ھل سجالت المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لديك قابلة  -27
 لالسترجاع؟

  

الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لديك  ھل يمكن استخدام سجالت المرافق -28
 كمصدر موثوق لألدلة؟

  

ھل يمكن أن ُتثبت سجالت المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لديك  -29
 أنه قد تم تلبية المتطلبات؟

  

 اإلدارة مسؤولية 5-1

     اإلدارة التزام 5-1

 التعليقات الحالة ؤال تحليل الفجواتس )9001:2008بند المعيار (المرجع أيزو 

 التزام اإلدارة 5-1
تبذل التأييد ھل تعتقد أن اإلدارة العليا للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا  - 1 

 التام لوضع وتطبيق نظام إلدارة الجودة؟
  

   ھل تعتقد أنھم يدعمون وضع سياسة للجودة؟ -2

   وضع أھداف للجودة؟ھل تعتقد أنھم يدعمون  -3

ھل تعتقد أنھم ُيظھرون دعمھم من خالل التأكيد على إتاحة الموارد لنظام إدارة  -4
 الجودة؟

  

   ھل تعتقد أنھم يعملون على التعريف بمدى أھمية تلبية المتطلبات؟ -5

   ھل تعتقد أنھم يوضحون السبب وراء أھمية تلبية متطلبات العمالء؟ -6

   قد أنھم يوضحون السبب وراء أھمية تلبية المتطلبات القانونية والتنظيمية؟ھل تعت -7

  ھل تعتقد أنھم يدعمون جھود التحسين المستمر لفعالية أنشطة المرافق الوطنية  -8
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 لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لديك؟

دارة ھل ھم يدعمون التحسين المستمر من خالل إجراء عدٍد كاٍف من مراجعات إ -9
 الجودة؟

  

 العمالء على التركيز 5-2

 العمالء على التركيز 5-2
ھل قام المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لديك بتحديد األطراف  -10 

 المعنية الرئيسية لديه، وفي مقدمتھم عمالئه؟
  

رضا ھل عمل المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لديك على زيادة  -11
 العمالء من خالل ضمان تحديد متطلبات العمالء وتلبيتھا؟

  

ھل يقوم المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لديك بمراجعة دورية  -12
 لمتطلبات عمالئه؟

  

 استقصاءاتھل يقوم المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لديك بإجراء 
 ن تلبية المتطلبات؟دورية لرضا العمالء بغرض ضما

  

 الجودة سياسة 5-3

 الجودة سياسة 5-3

 

 

 

 

 

ھل تخدم سياسة الجودة الغرض العام للمرفق الوطني لألرصاد الجوية  -13
 والھيدرولوجيا لديك؟

  

ھل تتعھد سياسة الجودة بالتحسين المستمر لفعالية نظام إدارة الجودة من خالل  -14
 تحقيق أھدافه؟

  

ري التعريف بسياسة الجودة ومناقشتھا وفھمھا في جميع أقسام المرفق ھل يج -15
 الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا؟

  

   ھل تقوم بإجراء مراجعة دورية لسياسة الجودة للتأكد من أنھا ال تزال مناسبة؟ -16
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 التخطيط 5-4

 بالجودة المتعلقة األھداف 5-4-1

 لجودةبا المتعلقة األھداف 5-4-1
ھل يدعم كبار المديرين وضع أھداف الجودة للمرفق الوطني لألرصاد الجوية  -17 

 والھيدرولوجيا لديك؟
 

 

   ھل يدعم كبار المديرين وضع أھداف الجودة للمنتجات لديك؟ -18

إذا كان المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لديك قد وضع أھداًفا  -19
 ل تم وضع ھذه األھداف بشكل تعاوني بين الموظفين؟محددة للمرفق، فھ

  

ھل أھدافك فيما يخص المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا فعالة، وإذا  -20
 كان األمر كذلك فكيف عرفت ھذا؟

  

ھل أھدافك فيما يخص المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا قابلة  -21
 للقياس؟

  

ل تدعم أھداف المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا سياسة الجودة ھ -22
 الخاصة بك؟

  

ھل تدعم أھدافك أھداف/غايات الخطة االستراتيجية والتشغيلية للمرفق الوطني  -23
 لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا

  

 الجودة إدارة نظام تخطيط 5-4-2

 الجودة إدارة نظام تخطيط 5-4-2
   ھل خططت ألعمال الصيانة الجارية لنظام إدارة الجودة لديك؟ -24 

   ھل خططت ألعمال التحسين المستمر لنظام إدارة الجودة لديك؟ -25

ھل ستعمل على حماية سالمة نظام إدارة الجودة لديك كلما يجري التخطيط  -26
 لتغييرات منھجية أو يجري تنفيذھا؟

  

 تواصلوال والسلطة المسؤولية 5-5

 والسلطة المسؤولية 5-5-1

 والسلطة المسؤولية 5-5-1
   ھل تم تحديد مسؤوليات واختصاصات نظام إدارة الجودة؟ -27 

ھل يجري التعريف بمسؤوليات واختصاصات نظام إدارة الجودة في جميع أقسام  -28
 المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لديك؟
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 لداخليالتواصل ا 5-5-3

 الداخلي التواصل 5-5-3

 
ھل يعمل كبار المديرين لديك على ضمان وضع عمليات تواصل بحيث تحدث  -29

 بشكل روتيني في إطار المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لديك؟
  

ھل يعملون على ضمان المناقشة الرسمية وغير الرسمية لفعالية نظام إدارة  -30
 الجودة؟

  

 اإلدارة مراجعة  5-6

 عام 5-6-1

 عام 5-6-1

   ھل يقوم كبار المديرين بمراجعة نظام إدارة الجودة على فترات معينة؟ -31 

   ھل يقومون بمراجعة المالءمة المستمرة لنظام إدارة الجودة وكفاءته وفعاليته؟ -32

   ھل يقوم كبار المديرين بتقييم فرص التحسين؟ -31

كبار المديرين رسمًيا بتقييم الحاجة إلى إجراء تغييرات على نظام إدارة  ھل يقوم -32
 الجودة وسياسة الجودة؟

  

   ھل يقومون بتقييم الحاجة إلى تغيير أھداف الجودة؟ -33

   ھل يقوم كبار المديرين بحفظ سجل لمراجعات اإلدارة؟ -34

 المراجعة مدخالت 5-6-2

 المراجعة مدخالت 5-6-2

   ھل يقومون بدراسة مراجعات اإلدارة السابقة؟ -35 

   ھل يقومون بدراسة نتائج عمليات المراجعة السابقة؟ -36

   ھل يقومون بدراسة تعليقات العمالء؟ -37

   ھل يقومون بدراسة بيانات مطابقة المنتجات؟ -38

   ھل يقومون بدراسة معلومات أداء العمليات؟ -39

   بدراسة حالة اإلجراءات السابقة؟ھل يقومون  -40

   ھل يقومون بدراسة حالة اإلجراءات التصحيحية؟ -41
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   ھل يقومون بدراسة حالة اإلجراءات الوقائية؟ -42

   ھل يقومون بدراسة فرص التحسين؟ -43

   ھل يقومون بدراسة إجراءات المتابعة السابقة؟ -44

 المراجعة نتائج 5-6-3

 المراجعة جنتائ 5-6-3
ھل يقوم كبار المديرين باتخاذ قرارات وإجراءات (مخرجات) خاصة بمراجعة  -45 

 اإلدارة لتحسين المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا؟
  

   ھل يقومون باتخاذ القرارات واإلجراءات لتحسين مدى مالءمة نظام إدارة الجودة؟ -46

ت واإلجراءات لتحسين مدى فعالية عمليات نظام إدارة ھل يقومون باتخاذ القرارا -47
 الجودة؟

  

ھل يقومون باتخاذ القرارات واإلجراءات لتحسين منتجات المرفق الوطني  -48
 لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا؟

  

ھل يقومون باتخاذ القرارات واإلجراءات الخاصة بمراجعة اإلدارة بغرض تحسين  -49
 تلبية متطلبات العمالء؟ قدرة منتجاتھم على

  

ھل يقومون باتخاذ القرارات واإلجراءات الخاصة بمراجعة اإلدارة بغرض تغيير  -50
 سياسة الجودة حسب وعند االقتضاء؟

  

ھل يقومون باتخاذ القرارات واإلجراءات الخاصة بمراجعة اإلدارة حسب وعند  -51
 االقتضاء بغرض تغيير أھداف الجودة؟

  

يقوم كبار المديرين باتخاذ قرارات وإجراءات خاصة بمراجعة اإلدارة لتلبية  ھل -52
 حاجات الموارد؟
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 الموارد إدارة  -6

 الموارد توفير 6-1

 التعليقات الحالة سؤال تحليل الفجوات )9001 أيزو المرجع( المعيار بند

 توفير الموارد 6-1

وصيانة وتحسين نظام إدارة الجودة لدى  ھل قمت بتحديد الموارد الالزمة لتطبيق -1 
 المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا؟

  

ھل قمت بتحديد الموارد الالزمة لضمان تلبية احتياجات العمالء والمساعدة على  -2
 زيادة رضا العمالء؟

  

 الموارد البشرية 6-2

 عام 6-2-1

 عام 6-2-1

لمھارات والمعارف والخبرات المطلوب توافرھا ھل حددت بوضوح المؤھالت وا -3 
في جميع الموظفين الذين يعملون في المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا 

 لديك؟

  

ھل تعمل على التأكد من أن جميع الموظفين العاملين في المرفق الوطني لألرصاد  -4
والمعارف والخبرات الجوية والھيدرولوجيا لديك يحظون بالمؤھالت والمھارات 

 المناسبة؟

  

 الكفاءة والتدريب والتوعية 6-2-2

 الكفاءة والتدريب والتوعية 6-6-2

 
ھل تقوم بتحديد متطلبات الكفاءة للموظفين في نظام إدارة الجودة لديك ممن يؤدون  -5

عمالً قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قدرة المرفق الوطني لألرصاد الجوية 
 يدرولوجيا على تلبية متطلبات المنتجات؟والھ

  

ھل توفر التدريب، أو تتخذ خطوات أخرى مناسبة، لتلبية متطلبات الكفاءة الفريدة  -6
 للمرافق الوطنية لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا؟

  

ھل تجعل موظفيك على علم بمدى تأثير أنشطتھم على قدرة المرافق الوطنية  -7
الھيدرولوجيا على تلبية متطلبات المنتجات، فضالً عن مدى أھمية لألرصاد الجوية و

 الجھود التي يبذلونھا؟

  

ھل توضح لھم كيف يمكن للموظفين مساعدة المرفق الوطني لألرصاد الجوية  -8
 والھيدرولوجيا لديك على تحقيق أھداف الجودة الخاصة به؟
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   ي تقوم بھا؟ھل تقيم فعالية أنشطة التدريب والتوعية الت -9

ھل تحتفظ بسجالت مناسبة تدل على كفاءة الموظفين داخل المرفق الوطني  -10
 لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لديك؟

  

   ھل تحتفظ بسجالت مناسبة للتعليم والتدريب والخبرات والمھارات؟ -11

 البنية التحتية 6-3

 البنية التحتية 6-3

 
التحتية التي يحتاجھا المرفق الوطني لألرصاد الجوية ھل قمت بتحديد البنية  -12

 والھيدرولوجيا لديك لضمان تلبية متطلبات المنتجات؟ 
  

ھل قمت بتحديد والحصول على مساحة العمل، والمعدات، واألجھزة، والبرامج،  -13
 واالتصاالت، واحتياجات خدمة الدعم؟

  

فيما يخص االتصاالت والمعلومات  ھل ھناك مستويات مناسبة من خدمات الدعم -14
 الالزمة لضمان تلبية المنتجات للمتطلبات؟

  

 توفير بيئة صالحة العمل 6-4

 بيئة العمل 6-4

 
ھل من المؤكد أن بيئة العمل التي يحتاجھا المرفق الوطني لألرصاد الجوية  -15

 والھيدرولوجيا لديك تجري إدارتھا وصيانتھا على النحو المالئم؟
  

 تحقيق المنتجات  7-1

 تخطيط تحقيق المنتجات 7-1

 التعليقات الحالة سؤال تحليل الفجوات )9001:2008بند المعيار (المرجع أيزو 

 تخطيط تحقيق المنتجات 7-1

 
   ھل قمت بتحديد الموارد التي سوف تحتاج إلى استخدامھا من أجل تحقيق منتجاتك؟ -1

جل التخطيط لتحقيق منتجات المرافق الوطنية لألرصاد ھل تستخدم عمليات التخطيط من أ -2
 الجوية والھيدرولوجيا؟

  

ھل تستخدم عملية تخطيط المنتجات الخاصة بك لتحديد أھداف ومتطلبات جودة  -3
 المنتجات/الخدمات؟

  

   ھل قمت بتحديد الوثائق المطلوبة لضمان التحقيق المتسق لمجموعة المنتجات؟ -4

  تحديد السجالت المطلوبة حتى تكون قادًرا على إثبات تلبية العمليات والمنتجات لديك ھل قمت ب -5
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 للمتطلبات؟

ھل قمت بتحديد معايير قبول المنتجات التي سوف تحتاج الستخدامھا من أجل تقرير ما إذا  -6
 كانت المنتجات تلبي المتطلبات أم ال؟

  

التأكيد التي سوف تحتاج إلى استخدامھا من أجل ھل قمت بتحديد وسائل الرصد والقياس و -7
 مراقبة جودة المنتجات؟

  

 العمليات المتعلقة بالعمالء 7-2

 تحديد المتطلبات المتعلقة بالمنتجات 7-2-1

 تحديد المتطلبات المتعلقة بالمنتجات 7-2-1
   ھل قمت بتحديد متطلبات المنتجات والتسليم الخاصة بعميلك؟ -8 

   بتحديد المتطلبات التعاقدية للعمالء، إن وجدت؟ ھل قمت -9

ھل قمت بتحديد المتطلبات التنظيمية والقانونية المفروضة على المنتجات لديك من قبل  -10
 وكاالت خارجية؟

  

 مراجعة المتطلبات المتعلقة بالمنتجات 7-2-2

 مراجعة المتطلبات المتعلقة بالمنتجات 7-2-2
   ات المنتجات الخاصة بالعمالء؟ھل راجعت متطلب -11  

   ھل تنظر في متطلبات المنتجات الخاصة بالعمالء قبل أن توافق على توريد المنتجات إليھم؟ -12

ھل تقوم بتعديل الوثائق ذات الصلة لتعكس التغيرات في متطلبات المنتجات الخاصة  -13
 بعمالئك؟

  

   استجابة لمراجعات متطلبات المنتجات لديك؟ ھل تقوم بتسجيل أي إجراءات متابعة تتم -14

   ھل تحتفظ بسجل لمراجعات متطلبات المنتجات لديك؟ -15

   ھل تنظر في متطلبات المنتجات الخاصة بعمالئك قبل قبول عقود أو التغييرات التعاقدية؟ -16

على توريد المنتجات ھل تتأكد من تحديد متطلبات المنتجات الخاصة بالعمالء قبل أن توافق  -17
 إليھم؟

  

بين عرض األسعار األصلي والطلب النھائي قبل  -إن وجدت  - ھل تعمل على حل الخالفات  -18
 أن توافق على توريد المنتجات إلى عمالئك؟

  

ھل تتأكد من قدرة المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا على تلبية متطلبات  -19
 لعمالء قبل أن توافق على توريد المنتجات إليھم؟المنتجات الخاصة با
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ھل تقوم بتعريف جميع الموظفين المعنيين بالتغيرات في متطلبات المنتجات الخاصة  -20
 بعمالئك، وإذا كان األمر كذلك فكيف تقوم به؟

  

 التواصل مع العمالء 7-2-3

 التواصل مع العمالء 7-2-3
   مع العمالء؟ ھل وضعت خطة فعالة للتواصل -21 

   ھل وضعت عملية تتيح التعامل مع استفسارات العمالء، وتعليقاتھم، وشكاويھم؟ -22

   ھل تراقب كيفية تقديم المعلومات عن المنتجات للعمالء لديك؟ -23

   ھل تراقب كيفية تقديم العقود للعمالء لديك؟ -24

   ؟ھل تراقب كيفية إجراء التعديالت على العقود -25

 :والتطوير التصميم 7-3

 والتطوير التصميم تخطيط 7-3-1

 
ھل تخطط وتراقب تصميم وتطوير منتجات المرافق الوطنية لألرصاد الجوية  -26

 والھيدرولوجيا؟
  

   ھل تخطط وتراقب التكليف باختصاص ومسؤولية تصميم وتطوير المنتجات؟ -27

   مرحلة؟ ھل تخطط وتراقب أنشطة المراجعة لكل -27

   ھل تخطط وتراقب أنشطة التأكيد لكل مرحلة؟ -29

ھل تخطط وتراقب التفاعالت بين المجموعات التي تشارك في عملية تصميم وتطوير  -30
 المنتجات؟

  

   ھل تخطط وتراقب كيفية تواصل المجموعات مع بعضھا البعض؟ -31

   موعات وتكليفھا لھم بوضوح؟ھل تعمل على التأكد من تحديد مسؤوليات المج -32
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 والتطوير التصميم مدخالت 7-3-2

 والتطوير التصميم مدخالت 7-3-2
 
 
 
 
 
 

   ھل تحدد مدخالت تصميم وتطوير المنتجات ومتطلبات األداء؟ -33

   ھل تحدد المتطلبات الوظيفية والقانونية والتنظيمية للمنتجات الخاص بك؟ -34

   دخالت تصميم وتطوير المنتجات؟ھل تحتفظ بسجل لم -35

   ھل تراجع مدخالت تصميم وتطوير المنتجات؟ -36

   ھل تعمل على التأكد من القضاء على جوانب الغموض والتناقض في المدخالت أو حلھا؟ -37

 

 والتطوير التصميم مخرجات 7-3-3

 والتطوير التصميم مخرجات 7-3-3
   ھا مھمة لالستخدام اآلمن للمنتج؟ھل تحدد خصائص منتجات تعتبر -38 

   ھل توفر المعلومات المناسبة لدعم عملية اإلنتاج لديك؟ -39

   ھل توفر المعلومات المناسبة لدعم عملية تقديم الخدمات لديك؟ -40

   ھل تحتوي مخرجات التصميم والتطوير على أو تشير إلى معايير قبول المنتجات؟ -41

   ى مخرجات تصميم وتطوير المنتجات قبل إن يجري إطالقھا رسمًيا؟ھل توافق عل -42

ھل تعمل على التأكد من تلبية مخرجات التصميم والتطوير لمتطلبات مدخالت التصميم  -43
 والتطوير؟

  

 والتطوير التصميم مراجعة 7-3-4

 والتطوير التصميم مراجعة 7-3-4
التصميم والتطوير على مراحل مناسبة خالل عملية ھل تقوم بإجراء مراجعات منھجية على  -44 

 التصميم والتطوير؟
  

   ھل يشارك الموظفون في مراجعة مراحل التصميم والتطوير التي تعنيھم؟ -45

   ھل تقوم بتقدير وتقييم مدى نجاح تلبية نتائج التصميم والتطوير للمتطلبات؟ -46

   ھل تحدد مشكالت التصميم والتطوير؟ -47

   ھل تقترح إجراءات متابعة وحلول؟ -48



 

  9001أداة تحليل الفجوات العامة لمعيار أيزو 
 

96

   ھل تحتفظ بسجل لمراجعات التصميم والتطوير لديك؟ -49

   ھل تسجل نتائج مراجعات التصميم والتطوير لديك؟ -50

   ھل تسجل اإلجراءات التي تتخذھا لمتابعة المراجعات؟ -51

 والتطوير التصميم تأكيد 7-3-5

 التطويرو التصميم تأكيد 7-3-5
   ھل تقوم بإجراء عمليات تأكيد التصميم والتطوير؟ -52 

   ھل تتبع عمليات تأكيد التصميم والتطوير ترتيبات مخططة؟ -53

   ھل تحتفظ بسجالت ألنشطة تأكيد التصميم والتطوير لديك؟ -54

   ھل تسجل اإلجراءات المتخذة لمتابعة أنشطة التأكيد؟ -55

 والتطوير التصميم من التحقق 7-3-6

 التحقق من التصميم والتطوير 7-3-6
   ھل تقوم بإجراء عمليات تحقق من التصميم والتطوير؟ -56 

ھل تؤكد أن المنتج الجديد يلبي المتطلبات التي تحدد االستخدام أو التطبيق المخصص له (إذا  -57
 كان ذلك معروًفا)؟

  

   والتطوير قبل تنفيذ منتج جديد أو تسليمه؟ھل تقوم بعمليات تحقق من التصميم  -58

   ھل تحتفظ بسجالت ألنشطة التحقق من التصميم والتطوير لديك؟ -59

   ؟لديك عمليات التحقق من التصميم والتطويرھل تسجل نتائج  - 60

   ھل تسجل اإلجراءات المتخذة لمتابعة أنشطة التحقق؟ -61
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 القياس والتحليل والتحسين  8-1

 عام 8-1

 التعليقات الحالة سؤال تحليل الفجوات )9001:2008أيزو بند المعيار (المرجع 

 عام 8-1

ھل سبق لك أن قمت بتحديد وتنفيذ عمليات الرصد والقياس والعمليات التحليلية التي يحتاجھا  -1 
المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا لديك حتى تكون قادًرا على إثبات المطابقة وإدخال 
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ھل سبق لك أن قمت بتحديد وتنفيذ عمليات الرصد والقياس التي تحتاجھا حتى تكون قادًرا على  -3
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 إرضاء العمالء 8-2-1
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 والھيدرولوجيا؟
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 تحقق النتائج المقررة فيما يخص المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا؟

  

ھل تتخذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة عندما تفشل عمليات المرافق الوطنية لألرصاد  -30
 ولوجيا في تحقيق النتائج المرجوة؟الجوية والھيدر

  

 رصد وقياس المنتجات 8-2-4

 رصد وقياس المنتجات 8-2-4
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   ھل تقوم بإعادة تأكيد المنتجات غير المطابقة للتأكد مما إذا كانت تلبي متطلبات المنتجات؟ -43

   ھل تقوم بالقضاء على حاالت عدم المطابقة المكتشفة؟ -44

   ھل تعالج اآلثار والعواقب التي تنجم عن تقديم أو استخدام منتجات غير مطابقة؟ -45

   للمنتجات غير المطابقة؟ھل تحتفظ بسجل  -46

   ھل تصف اإلجراءات المتخذة للتعامل مع المنتجات غير المطابقة؟ -47

 تحليل البيانات 8-4

 تحليل البيانات 8-4

 
ھل تجمع بيانات حول نظام إدارة الجودة لديك بالمرافق الوطنية لألرصاد الجوية  -48
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 الفجوات تحليل نتائج: ب الجزء) ح

 
 

 (أدرج ھنا عنوانًا لمرفق وطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا)الجزء ب: نتائج تحليل الفجوات  

 
 نظام إدارة الجودة:

 نطاق تحليل الفجوات:
 (المنطقة الخاضعة للتحليل)

 تاريخ تحليل الفجوات:
 وات:تاريخ إتمام تحليل الفج

  القائم بإجراء تحليل الفجوات:
ونظام اإلدارة الحالي.  وتجري اإلحالة المرجعية لإلجراءات التصحيحية إلى البند المقابل من معيار  9001مالحظة: تسرد نتائج تحليل الفجوات اإلجراءات التصحيحية التي ُينصح باتخاذھا لتدارك الفجوات المحددة والقائمة بين معيار أيزو 

يلزم تسجيل تاريخ سد الفجوه لإلشارة إلى االنتھاء منھا.  ويأتي تاريخ مراجعة اإلجراءات  أيزو. ويجب تعيين موظف مسؤول عن كل إجراء تصحيحي لضمان أن يتم تنفيذ ھذا اإلجراء. وحيث يجري تنفيذ اإلجراءات والقضاء على الفجوات،
 .)أدرج التاريخ ھناالتصحيحية في يوم (



 

 

 

 

 ) 9001المعيار (أيزو بند 

يجب إجراء نتائج تحليل الفجوات ھذه مع اإلشارة الواجبة للبنود 

. وال تقدم ھذه الوثيقة سوى أرقام البنود 9001الواردة في معيار أيزو 

 المحددة دون المحتوى.

الفجوة المحددة
 يجري ملء ھذا العمود ببساطة عن طريق القص واللصق من الجزء أ.

حي المقترحاإلجراء التصحي
سيجري تطوير اإلجراءات المحددة ھنا من خالل التشاور الوثيق مع الموظفين 

الذين يعملون في ھذه المنطقة. تأكد من أن اإلجراءات المتخذة شاملة، وقابلة 

 . 9001للتحقيق، وسوف تلبي متطلبات البند المنظور من معيار أيزو 

 

الموظف المسؤول
يجب تعيين أحد كبار 

ن من المنطقة التي المديري

يجري تحليلھا ليكون مسؤوالً 

 عن ضمان تنفيذ اإلجراءات.

تاريخ القضاء على 
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 الملحق (ط)

 
 نترنتاإل شبكة على للتعليقات عام نموذج) ط

 
 على ما تعليقك

 الزراعية الخدمات

 نالطيرا خدمات

 الطبع والنشر حقوق

 وترتيبات الوصول الرسوم

تحديد النوع ، يرجىوسجل معلومات الطقس المناخ
البيانات

 

ي األنھارالفيضانات وخدمات أعال تحذيرات

األحوال الجوية والطقس الحالي توقعات

 الجوية المائية األرصاد

 المكتبة

والھيدرولوجيا بصفحات الويب للمرفق الوطني لألرصاد الجوية الربط

 الطقس البحري خدمات

 (المحيط ودرجات الحرارة به تيارات) المحيط خدمات

 اإلعالمية والعامة الخدمات

 المنشورات

  الرادار

 مستخدم مسجل خدمات

  القمر الصناعي صور

الحالي) من نوع، حدد النوع) الطقس السيء
الغابات حرائق

 

 (البيانات سجل) السيء الطقس

 (ويب محددة @ (اكتب العنوان محتوى صفحة

 في حالة "محتوى صفحة ويب محددة" حدد العنوان
http://w w w .xxxxxxxx/

تأمينالعاصفة واالستعالمات عن ال تأكيد

 والجزر المد

 تسونامي تحذيرات

الرماد البركاني ولح االستشارات

 صفحة الويب ھيكل وتصميم



 

 

 

الھاتف الصوتية ماتخد أو بالفاكس الطقس

  (حالًيا) الطقس خرائط

  (قديمة ناتبيا) الطقس خرائط

 أخرى
 

 العبارات التالية تصفك على النحو االفضل؟ أي

 البحرية مجال الطيران مجال

 أولي مجال تعليمية مؤسسة

طالب الناس عامة

 سياحةال مجال حكومية منظمة

أخرى الضيافة مجال
 

 ما أفضل ما يصف مضمون رسالتك فيما يلي؟ بوجه عام،

 النظام خطأ في الشكر تقديم

السؤال اقتراح

 من غيرھا أو جوية أحوال توقعات أو بيانات على الحصول طلب 
 البريد عبر الجوية األحوال توقعات إرسال خدمة فإن للعلم،(الخدمات

 .)تاحغيرم اإللكتروني
 النقد توجيه

 سبق ال شيء مما
 

 رسالتك؟ بما تتعلق
 

 موقع محدد. يرجى تحديد الموقع

A DG 

B EH 

C FI 

 .ال يوجد موقع محدد
 ...نتمكن من الرد عليك، يرجى تقديم عنوان بريد إلكتروني صحيح لضمان أن

 :االسم

 :البريد اإللكتروني

 :تأكيد البريد اإللكتروني

 :(رقم الھاتف (اختياري

 :(حرف 4000الرسالة (بحد أقصى 



 

 

 

 
 

  



 

 

 

  
 



 

 

 

 الملحق (ي)
 
   الجودة إدارة مراجعة اجتماع أعمال جدول/ةلمذكر عام نموذج) ي

 
 نموذج عام لمذكرة/جدول أعمال اجتماع

 مراجعة إدارة الجودة
 :   التاريخ

 
 :  دقيقة كحد أقصى) 90( الزمن

 :  المكان

 :   الحضور  
 

 :  االعتذارات  
 

 أھداف االجتماع:
 مراجعة:

الموظف المسؤول اإلجراء المطلوب (اإلجراءات المطلوبة)
ون (الموظف

 المسؤولون)

 الھدف
 التاريخ

 بنود اإلجراءات من االجتماعات السابقة. -1
 

  

 بنود إجراء المراجعة الداخلية.  -2
 

  

آخر مراجعة خارجية، ومستوى التقدم في أية   -3
حاالت عدم مطابقة محددة، ومتطلبات التصحيح أو 

 نطاق التحسين المرتبط بالمراجعة.
 

  

 ء اإليجابية والسلبية.تعليقات العمال  -4
 

  

 نتائج تأكيد التوقعات.  -5
 

  

 حالة اإلجراءات التصحيحية والوقائية.  -6
 

  

التغييرات التنظيمية التي قد تؤثر على نظام إدارة  -7
 الجودة.

 

  

التوصيات حول تحسين تقديم المنتجات و/أو  -8
 الخدمات.

 

  

 مدى تحقيق أھداف الجودة. -9
 

  

 حالة الموارد في نظام إدارة الجودة.  - 10
 

  

 
عمال، وتصبح الوثيقة الناتجة ھي مالحظة: تم توجيه النموذج أعاله لجميع المشاركين قبل االجتماع. وخالل االجتماع، يجري ملء الفراغات كلما تم تناول أحد بنود جدول األ

 .اجتماعات ذات فعالية وكفاءة كبيرةمذكرة ھذا االجتماع. وھكذا، فقد ُوجد أن ھذه تمثل أداة 



 

 

 

 



 

 

 

 الملحق (ك)
 
 
   الداخلية المراجعة إجراء) ك

 
 إجراء المراجعة الداخلية

 
 مقدمة  - 1

عالية تطبيق يصف ھذا اإلجراء العملية الخاصة بإجراء عمليات مراجعة الجودة الداخلية.  وتجرى عمليات المراجعة الداخلية على فترات مقررة لتحديد ف
 نظام إدارة الجودة، وتحديد الفرص المحتملة للتحسين.  ويقدم الملحق (ن) رسوم بياني مختصر يوضح سير عملية المراجعة الداخلية. وصيانة

 
 نطاق المراجعة  -2

جرى عملية المراجعة وينطبق ھذا اإلجراء على جميع الموظفين المشاركين في التخطيط، وإجراء واإلبالغ عن نتائج عمليات مراجعة الجودة الداخلية. وست
 بحيث تشمل النطاق المحدد لنظام إدارة الجودة.

 
  المراجع  -3
 

 المبادئ التوجيھية لمراجعة أنظمة إدارة البيئة و/أو الجودة. – 19011:2002أيزو  - 1
 
 التعريفات  -4

 
 الُمراجع المؤھل تأھيالً مناسبًا:   4-1

 راجعة، وليس لديه مسؤولية في المجال أو النشاط الذي تجري مراجعته".  "أي موظف بالشركة يكون قد حضر دورة في مھارات الم
 

  اإلجراء  -5
 

 وضع الجدول الزمني للمراجعة  5-1  
 

 يحدد فريق مراجعة اإلدارة جدوالً زمنيًا واسع النطاق إلجراء عمليات المراجعة الداخلية.   5-1-1
 

طة، والبيانات المجموعة في عمليات المراجعة السابقة ومن عناصر تُحدد وتيرة عمليات المراجعة حسب أھمية األنش   5-1-2
اإلجراءات المعروضة نتيجة لعمليات المراجعة السابقة.  وكحد أدنى، يجب إجراء عملية المراجعة الداخلية مرتين كل 

 سنة. 
 
 أداء عملية المراجعة  5-2  

 
(راجع الملحق (ل))، وإجراء عملية المراجعة، كما يصحب دائًما يقوم المراجع بإعداد قائمة مرجعية للمراجعة الداخلية   5-2-1

 ممثل مرشح عن المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا. -الجھة الخاضعة للمراجعة 
 

وعند االنتھاء من عملية المراجعة، يُرفع تقرير المراجعة الداخلية (راجع الملحق (م)) الذي يحتوي على المعلومات   5-2-2
 الية:الت
 

 جميع عناصر اإلجراءات 
 (يُرفق في حالة الضرورة) الدليل الموضوعي 
 أي شروط أخرى تُحدد حسب الممارسات العادية 
 أية مالحظات ال تصنف بحد ذاتھا على أنھا من عناصر اإلجراءات 
 فرص التحسين 
 

 راجعة، حيث يضعا مًعا:يقوم المراجع بعدئِذ باستعراض تقرير عملية المراجعة مع الجھة الخاضعة للم  5-2-3
 

 اإلجراءات التصحيحية التي يتعين القيام بھا 
 اإلطار الزمني التخاذ اإلجراءات التصحيحية 
 تاريخ مراجعة المتابعة، إن وجدت 

 
يقوم المراجع والجھة الخاضعة للمراجعة بالتوقيع على تقرير المراجعة الداخلية (راجع الملحق (م))، وتُعطى الجھة   5-2-4



 

 

 

 ة للمراجعة نسخة إذا ما كانت ھناك إجراءات تصحيحية مطلوب تنفيذھا. الخاضع
 

بعد االنتھاء من عملية المراجعة وأية عمليات مراجعة للمتابعة، تُقدم التقارير األصلية والوثائق المرفقة لممثل المرفق   5-2-5
لالحتفاظ بھا واستخدامھا في اجتماعات الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ذي الصلة أو الجھة الخاضعة للمراجعة 

 مراجعة اإلدارة. 

 
تأكد من التعاون بين المراجعين والجھة الخاضعة للمراجعة (صاحبة العملية) للتأكد من أن عملية المراجعة تمثل رؤية ذات 

كتساب الخبرات في جميع أقسام اتجاھين للوضع المعني. استخدم المراجعة باعتبارھا أداة للتواصل والتعليم لتمكين الموظفين من ا
 المنظمة.. 

 
 مراجعات المتابعة  5-3  

 
عندما يحدد المراجع عنصر إجراء، فإن يلزم إجراء مراجعة المتابعة في الوقت المناسب لتأكيد تنفيذ اإلجراءات  5-3-1

 التصحيحية المتفق عليھا.
 

 قرير المراجعة الداخلية األصلي (راجع الملحق (م)).تُدون النتائج وحالة القبول لعملية مراجعة المتابعة في ت  5-3-2
 

 في الحاالت التي يكون فيھا مساحة كافية على النموذج األصلي، فقد يجري تضمين مرفق مع ھذا التقرير.  5-3-3
 

 من ھذا اإلجراء.   3-2-5في حاالت ما إذا كانت المتابعة ليست مرضية، كرر الخطوة   5-3-4
 
 

 يحية/تنسيق المتابعةاإلجراءات التصح  5-4  
 

 يجري رصد الوقت المستغرق التخاذ اإلجراءات التصحيحية من خالل عملية مراجعة اإلدارة.    5-4-1
 

 وثائق المراجعة  5-5  
 

 المراجع ھو المسؤول عن حفظ جميع تلك الوثائق باستخدام الممارسات المالئمة إلدارة السجالت وتخزينھا.  5-5-1
 

لى انتھاء عملية المراجعة، يجري توجيه القوائم المرجعية وتقارير المراجعة وأي المرفقات بعد الموافقة ع  5-5-2
 إلى ممثل المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ذي الصلة أو الجھة الخاضعة للمراجعة.

 
 وتُعد إدارة الجودة ھي المسؤولة عن رفع عمليات المراجعة المنجزة.  5-5-3

 
 ة المراجعةفشل عملي  5-6  

 
وان ألي سبب كان، فيجب توثيق السبب ومناقشته مع ممثل المرفق في حالة إنھاء عملية المراجعة قبل األ  5-6-1

 الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ذي الصلة أو الجھة الخاضعة للمراجعة.
 

الجھة الخاضعة للمراجعة بعدئِذ  ويقوم ممثل المرفق الوطني لألرصاد الجوية والھيدرولوجيا ذي الصلة أو  5-6-2
 بإعادة جدولة عملية المراجعة.

 
 مراجعة اإلدارة  5-7

 
 يجري استعراض جميع تقارير عملية  المراجعة في اجتماع مراجعة اإلدارة الالحق.  5-7-1

 



 

 

 

 الملحق (ل)
 الداخلية المراجعة لعملية المرجعية القائمة) ل

 
 اخلية على إدارة الجودة القائمة المرجعية لعملية المراجعة الد

 
 القسم/المكتب: 

 
               التاريخ:

 
 رقم المراجعة:

 
 النتيجةالتعليقاتالنطاق

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 الملحق (م)
 

 الداخلية المراجعة تقرير) م
 

 
 تقرير عملية المراجعة الداخلية على إدارة الجودة

 
 رقم المراجعة:

 
 تاريخ المراجعة:

 
 نطاق المراجعة:

 
 المراجع:

 
 الجھة الخاضعة للمراجعة:

 
 

 وعناصر اإلجراءات والمالحظات المحددة وفًقا لقائمة المراجعة المرفقة:
 

 عدد اإلجراءات:  _____         عدد المالحظات: _____
 
 

 تم االتفاق على اتخاذ إجراء تصحيحي (إجراءات تصحيحية) بحلول التاريخ التالي:
_/ __ / _20__ 

 
 )التوقيع____________________________________ (الجھة الخاضعة للمراجعة:  

 
 )التوقيع_____________________________________ (المراجع:  

 
 

 تعليقات المتابعة:
 

   ال      نعم    تمت جميع عناصر اإلجراءات:
 

 إذا كانت اإلجابة بال، أضف توضيًحا:
 
 
 
 
 
 
 
 

 __20__ /__ / :  التاريخ  ___________________________________ المراجع: 
 

 مالحظات حول تحسين الخدمة المقترح م:  اإلجراء المطلوب  أ:
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 الملحق (ن)
 
 الجودة إلدارة الداخلية المراجعة عملية) ن
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