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التقرير النهائي لإلدارة عن تنفيذ خطة العمل الفورية
وعملية إصالح منظمة األغذية والزراعة

مقتبس من تقرير الدورة السادسة واألربعني بعد املائة للمجلس ( 22-22أبريل/نيسان )2023
تقرير اإلدارة النهائي عن تنفيذ خطة العمل الفورية
1
وعملية إصالح منظمة األغذية والزراعة
 -22استعرض اجمللس تقرير اإلدارة النهائي عن تنفيذ خطة العمل الفورية وعملية إصالح منظمة األغذية والزراعة
وأعرب عن تقديره للعمل الذي قام به الربوفيسور  Mohammad Saeid Noori Naeiniواإلدارة ملتابعة تنفيذ خطة
العمل الفورية وإصالح املنظمة.
-22

وإ ّن اجمللس:
(أ) أخذ علماً بالتوصيات الصادرة عن جلنة املالية يف دورتها الثامنة واألربعني بعد املائة بشأن اجلوانب
املالية اليت وردت يف التقرير ويف االجتماع املشرتك بني الدورة الثامنة واألربعني بعد املائة للجنة املالية
والدورة الثالثة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج بشأن اجلوانب الفنية يف التقرير؛
(ب) اعترب أن األموال اليت أُتيحت من أجل تنفيذ خطة العمل الفورية قد أُنفقت بكفاءة وفعالية؛
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الوثائق

 C 2013/26و CL 146/LIM/7و CL 146/PV/1و CL 146/PV/2وCL 146/PV/8

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل
أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
www.fao.org
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أعرب عن تقديره لألعمال العديدة اليت نُفذت بنجاح ،وطلب استكمال األعمال اليت ما زالت معلقة؛
أخذ علماً بأن األعمال اليت ما زالت معلقة يف خطة العمل الفورية واليت تقع مسؤوليتها على األمانة،
سوف تنفذ بالكامل يف عام  ،2023وطلب من األمانة أن ترفع تقريراً حمدثاً إىل الدورة الثامنة والثالثني
للمؤمتر يف يونيو/حزيران  2023عن اإلجراءات السبعة يف خطة العمل الفورية املقرر االنتهاء منها قبل
انعقاد املؤمتر؛
أخذ علماً بأن خمصصات امليزانية املقررة خلطة العمل الفورية لعام  2023سوف تُنفق بأكملها وبصور ٍة
فعالة على أنشطة خطة العمل الفورية يف عام  2023دون توقع ترحيل أي مبالغ منها؛
أقرّ بالفوائد املرتبطة بتنفيذ خطة العمل الفورية ،ال سيما تأثرياتها على تغيري الثقافة ،وتطلّع إىل
مواصلة تعميم هذه الفوائد ومراعاتها على املستوى الداخلي وإىل اعتماد ثقافة قوامها التحسن املستمر؛
أقرّ بعملية تبسيط رفع التقارير مستقبالً إىل األجهزة الرئاسية يف منظمة األغذية والزراعة ،كما جاء يف
التقرير؛
أوصى األمانة باختاذ اإلجراءات الالزمة إلجراء استعراض مستقل يف عام  2022لعمليات اإلصالح
اخلاصة باحلوكمة ،لكي خيضع من ثم للتقييم من قبل املؤمتر يف يونيو/حزيران  ،2022على أن يقوم
اجمللس باستعراض الطرق احملددة هلذا االستعراض املستقل يف دورته الثامنة واألربعني بعد املائة يف
ديسمرب /كانون األول  ،2023علماً أن ميزانية هذا االستعراض تقدر بنحو  222 000دوالر أمريكي؛
وأقرّ الوثيقة وأوصى برفعها إىل املؤمتر يف دورته الثامنة والثالثني يف يونيو /حزيران  2023للموافقة
عليها.

