قطاع التواصل والعالقات العامة

09/2015

مطار فاس سايس ،أول مطار في إفريقيا يحصل على
شهادة  OHSAS 18001نسخة 7002
حصم يطاس فاط عاٌظ عهى شٓادة "َ "OHSAS 18001غخت  7002انًخعهقت بُظى حذبٍش
انصحت ٔانغاليت انًٍُٓتٔ ،انخً حعخبش بًثابت أعهى يشجع فً يجال انصحت ٔانغاليت داخم
يقشاث انعًم ْٕٔ ،أٔل يطاس فً إفشٌقٍا ٌحصم عهى ْزِ انشٓادة.
ْزِ انًٍضة يكُج انٍٕو انًكخب انٕطًُ نهًطاساث يٍ انخٕفش عهى َظاو جذٌذ نهًشاقبت ٔحقٍٍى
آنٍاث حذبٍش انصحت ٔانغاليت فً يحٍط انعًم ٔرنك بخٕافق ٔاَغجاو حاو يع باقً انشٓاداث
ٔانًشاجع انذٔنٍت.
ٌٔأحً حصٕل يطاس فاط عاٌظ عهى ْزِ انشٓادة حخٌٕجا للجهىد المثذولح مه عزف المكتة
الىعىً للمغاراخ ،الذي ٌحزص على تىفٍز أجىاء عمل صحٍح تضمه انغاليت نجًٍع
انًغخخذيٍٍ تهذا المغار يغخُذا فً رنك عهى يُٓجٍت حشحكض عهى قًٍت أعاعٍت أال ٔ ًْ احخشاو
ٔ عاليت انشأعًال انبششي.
إٌ حصٕل يطاس فاط عاٌظ عهى شٓادة " "OHSAS 18001نٍعخبش ثًشة نًُٓجٍت يحكًت
اعخًذْا انًكخب يٍ أجم حشعٍخ وظام ٌستىذ على ضثظ المساعز و تحذٌذ المخاعز المزتثغح
تكل وشاط وكذا على وضع إعار تىظٍمً صارمٌ ،مكه مه تأمٍه مختلف األوشغح الٍىمٍح لكل
مستخذم و ضمان وجاعتها وفعالٍتها.
و ٌزجع الفضل فً وجاح هذا الىظام إلى المجهىداخ انًبزٔنت يٍ طشف جًٍع انًغخخذيٍٍ ٔ
انششكاء بٓزا انًطاس يٍ خالل انخضايٓى ٔحجُذْى انٍٕيً انهزٌٍ أفضٍا إنى إَجاح عًهٍاث
اإلفخحاص ٔإنى ٔضع ٔاحخشاو مساعز صارمح عثقا لمعاٌٍز وضىاتظ شهادج " OHSAS
"18001
ٔبٓزِ انًُاعبتَ ،ظى بخاسٌخ  52ياسط  5102بًقش انًكخب انٕطًُ نهًطاساث حفم سعًً
نخغهٍى يطاس فاط عاٌظ سعًٍا ْزِ انشٓادة بشئاعت انغٍذ صٍْش يحًذ انعٕفٍش انًذٌش انعاو
ٔبحضٕس كم يٍ يذٌش يطاس فاط عاٌظ ٔيعأٍَّ ٔانطاقى اإلداسي نهًكخب انٕطًُ نهًطاساث
وكذا انًذٌش انعاو نهًكخب انًشخض "."BVQI
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