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 األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه ؛(QR)ة السريع االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع يمكن 

 وثائق على االطالع ويمكن .للبيئة مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدنى إلى للتقليل والزراعة

 www.fao.org المنظمة موقع على أخرى

 

A 

 المالية لجنة

 المائة بعد والستون الثانية الدورة

 2016 مايو/أيار 25-23 روما،

 تقريرالبرنامج على توصيات رد إدارة 

 طيران البرنامجمراجع الحسابات الخارجي عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى: الوثيقة هذه بمحتوى تتعلق تقنية أسئلة أي توجيه يرجى

 Cesar Arroyo السيد

 اإلمداد سلسلة شعبة مدير نائب

 العالمي األغذية برنامج

 2255 6513 3906+ هاتف:
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 موجز تنفيذي

  ست توصيات.البرنامجقّدم مراجع الحسابات الخارجي، في تقريره عن طيران ، 

 وبتوصياته التي ستعزز قدرات البرنامج  عمليات طيرانترحب اإلدارة بتقرير المراجع الخارجي بشأن و

إلدارة عمليات الطيران بطريقة اقتصادية وكفوءة وفعالة وستساعده على تحسين التقيد باإلجراءات  البرنامج

 والمبادئ التوجيهية واألدلة اإلرشادية.

 البرنامجالردود المحددة التي أعدتها دائرة النقل الجوي في وثيقة وترد في ال. 

 المالية لجنة من المطلوبة التوجيهات

   جيالمراجع الخارتقرير على التوصيات الواردة في  برنامجالإدارة يرجى من لجنة المالية أن تحيط علما برد 

 ، وأن تؤيد تقديم الوثيقة إلى المجلس التنفيذي لإلحاطة.البرنامجطيران  عن

 المشورة مشروع

  تشررررير لا ة المالية في م امة األغذية العالمي عشرررررة من ال ااس األسرررراسرررري لبرنامجوفقا للمادة الرابعة ،

د اإلدارة على التوصرررررريات الواردة في المالس الت فيذي للبرنامج بأن يحيط علما براألغذية والزراعة على 

 .طيران البرنامجالمراجع الخارجي عن تقرير 



 

 الستفساراتكم بشأن الوثيقة:

 Cesar Arroyo السيد

 مدير نائب

  شعبة سلسلة اإلمداد

 2255-6513 06: الهاتف رقم

 Eric Perdison السيد

 باإلنابة رئيس

 دائرة النقل الجوي

 3081-6513 06: الهاتف رقم

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy  

 

 البرنامج طيران عن الخارجي الحسابات مراجع تقرير توصيات على اإلدارة رد

 

 مقدمة

عمليات  إلدارة البرنامجوبتوصياته التي ستعزز قدرات البرنامج  المراجع الخارجي بشأن عمليات طيران ترحب اإلدارة بتقرير -1

 والمبادئ التوجيهية واألدلة اإلرشادية. باإلجراءاتاقتصادية وكفوءة وفعالة وستساعده على تحسين التقيد  بطريقةالطيران 

 البرنامج.في  النقل الجويدائرة  لردود المحددة التي أعدتهاا في المصفوفة المرفقةوترد  -2

 

 

  المجلس التنفيذي 

 الدورة السنوية

 2016 حزيران/يونيو 17-13روما، 

 : عامتوزيعال

 2016مايو/أيار  11 التاريخ:

 ليزيةكاللغة األصلية: اإلن

 من جدول األعمال 6البند 

WFP/EB.A/2016/6-G/1/Add.1  

 مسائل الموارد والمالية والميزانية

 للنظر

 .(http://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت  البرنامجموقع  علىوثائق المجلس التنفيذي تتاح 

http://executiveboard.wfp.org/
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البرنامج طيران عن الخارجي الحسابات مراجع تقريررد اإلدارة على توصيات   

 آخر موعد للتنفيذ رد إدارة البرنامج جهة التنفيذ توصيات المراجع الخارجي

الحكم المعني في دليل البرنامج ينبغي أن يراجع : 1 التوصية

 النقل الجوي ليتضمن عامل الحمولة الكلية عوضاً عن عدد

  بالركاب في اختيار طائرات الركا

" لكليةا الطائرات بمقياس "الحمولة سعةبحيث يعبر عن الجوي دليل النقل  دائرة النقل الجويستراجع  النقل الجويدائرة 

 بغية إتاحة تفسير واضح الستخدام الطائرات المتعاقد معها لنقل الركاب والبضائع.

 2016نهاية عام 

في مراجعة  البرنامجينبغي أن ينظر طيران : 2التوصية 

أحكام دليل النقل الجوي المتعلقة بإدارة العقود بغية تضمينها 

بنود حماية تصون مصالحه عند توقيع اتفاقات استئجار 

 الطائرات.

، دائرة النقل الجوي

 مكتب الشؤون القانونية

فرع القانون البحري  –

 .وقانون النقل والتأمين

دائرة النقل ع ، ستراجالقانون البحري وقانون النقل والتأمين فرع - مكتب الشؤون القانونيةبالتنسيق مع 

 دون النيل من استجابته الحتياجات البرنامجتصون مصالح  حمايةالعقود بغية تضمينها بنود  الجوي

 الطيران اإلنسانية في الوقت المناسب.

 2016نهاية عام 

استعراضاً  البرنامجينبغي أن يجري طيران : 3التوصية 

منتظماً لنظام إدارة الجودة واستعراضات ضمان الجودة 

األخرى المطلوبة الناشئة عن االستعراض المنتظم لنظام إدارة 

الجودة. وعلى الشاكلة ذاتها، ينبغي إجراء االستعراض السنوي 

على النحو الجوية عمليات الميدانية اللضمان سالمة 

 المنصوص عليه.

، دائرة النقل الجوي

 وحدة سالمة الطيران.

والرصد والضوابط الداخلية ومن بينها  اإلرشادات دائرة النقل الجوييشمل نظام إدارة الجودة في 

استعراضات ضمان الجودة. وسيُحدَّث إطار استعراض ضمان الجودة في دليل النقل الجوي كجزء من 

طيران للتأكد من إجراء عمليات مع وحدة سالمة ال دائرة النقل الجوينظام الرصد المؤسسي. وستنسق 

 وفق اآلجال المحددة لها. العمليات الميدانية الجويةسالمة ضمان  استعراض

 2016نهاية عام 

إجراء استعراض  البرنامج ينبغي أن يكفل طيران: 4التوصية 

منتظم لحاملي شهادة المشغل الجوي المتعاقد معهم عبر تقييم 

تنفيذ العقد مع الناقل وإعداد تقارير االستعراض بشكل 

 موضوعي وواضح وقابل للتنفيذ.

على إجراء تقييم تنفيذ العقد مع الناقل في اآلجال المحددة له. وستُغيَّر  دائرة النقل الجويستحرص  دائرة النقل الجوي

 استمارة تقييم تنفيذ العقد مع الناقل بحيث يُطلب فيها مزيد من المعلومات التي تبرر منح الدرجات.

 2016نهاية عام 

إنشاء  البرنامجينبغي أن يستعرض طيران : 5 التوصية

مراكز خدمة الزبائن في العمليات الميدانية وأن يكفل إجراء 

 استطالعات الزبائن نصف السنوية بانتظام.

 أماة بها. خاص الزبائنسيُعاد تقييم مكاتب الطيران الميدانية وسيكون للعمليات الكبيرة مراكز لخدمة  دائرة النقل الجوي

 الحجز. وتندرج استطالعات مكاتبفي  الزبائن ةخدملصغيرة الحجم، فستبقى مراكز في العمليات ا

 .سية وتُضمَّن في تقارير المشاريعالدورية في إعداد مؤشرات األداء الرئي الزبائن

 2016 أيلولسبتمبر/ 

وحدة سالمة الطيران من  تتحققينبغي أن : 6التوصية 

 مشاركة جميع موظفيها في برامج التدريب المطلوبة.

بت وحدة سالمة الطيران جميع الموظفين على القدرات األساسية، غير أنه تعذر العثور على بعض  وحدة سالمة الطيران درَّ

. وستواصل وحدة 2011قبل عام  بالبرنامجسجالت التدريب أثناء العمل المتعلقة بموظفين التحقوا 

م تقارير منتظمة عنه.  سالمة الطيران برنامج التدريب وتُقدِّ

 2016نهاية عام 
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