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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . لتكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منهااملندوبني واملراقبني ا
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 تقرير اإلدارة اخلتامي عن تنفيذ خطة العمل الفورية وعملية إصالح املنظمة

 

 موجز

 

ويعطي هذا التقرير . 9019كانون األول / وانتهى يف ديسمرب 9002بدأ تنفيذ خطة العمل الفورية يف عام - 1

نظمة يتناول تارهخها  والتقدم الذ  حد  يف تنفيذ خطة العمل الفورية  وتأثري اإلصالح  وتعميم موجزًا عن إصالح امل

 . األعمال اجلارية يف سياق إصالح مستمر ومتكامل

 
 تاريخ سريع

 

جملس املنظمة يف إجراء التقييم اخلارجي املستقل  شرع  عندما 9002تشرين الثاني / نوفمرب بدأ اإلصالح يف- 9

وكانت الصالحية . 1"أكرب عملية تقييم وأكثرها وضوحًا يف أ  منظمة حكومية دولية عاملية..."ة  الذ  رمبا كان للمنظم

رسم خريطة للمضي قدمًا  ومواجهة حتديات املستقبل بصورة أفضل يف ظل بيئة ..."أعطيت للتقييم قد طلبت منه  اليت

نقاط قوتها  يعتمد علىدان األعضاء  ولوضع املنظمة يف مكان عاملية متغرية  مبا يف ذلك االحتياجات الناشئة للبل

املنظمة  وان جيعل  أعضاءبالوحدة واهلدف بني  اإلحساسيف تعزيز ( التقييم)وينبغي أن يساعد ... وميزاتها النسبية 

  2".املنظمة مالئمة للقرن احلاد  والعشرين وملواجهة التحديات القادمة

 

                                                      
1
 C2007/7A.1من تقرير التقييم اخلارجي املستقل  1الفقرة   

2
 CL 129/10تقرير مجاعة العمل فيما بني الدورتني عن التقييم اخلارجي املستقل يف املنظمة  الوثيقة   
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وخلص التقرير إىل أنه . مكون فرعي قابلة للتنفيذ 330توصيات مع  102املستقل وتضمن التقييم اخلارجي - 3

شيٍء من السرعة لكي تصبح بو كبريليس هناك شك يف أن العامل حباجة إىل املنظمة  ولكن املنظمة حباجة إىل تغيري 

إىل إطار اسرتاتيجي جديد  وإىل  وجاء يف التقرير أن املنظمة حباجة. مالئمة للقرن احلاد  والعشرين والتحديات القادمة

يف احلوكمة  ويف تغيري ثقافة املؤسسة وإصالح النظم اإلدارية والتنظيمية  وأن تعيد اهليكلة لكي حتقق أن تستثمر 

 .الفعالية والكفاءة سواء يف املقر أو يف امليدان

 

9002وكان مؤمتر املنظمة قد رحب يف عام - 4
ل وشكل جلنة مؤمتر ملتابعة التقييم بتقرير التقييم اخلارجي املستق 3

  مارست جلنة املؤمتر اخلاصة 9002ويف عام . لكي تضع خطة عمل فورية تعاجل نقاط الضعف اليت كشفها التقييم

  مبساعدة من اإلدارة واملوظفني على مجيع مستويات املنظمة  بالتقييم اخلارجي املستقل عملها يف ظل مواعيد صارمة

شهرًا من اعتماد تقرير التقييم اخلارجي املستقل  خرج تقرير خطة  11وبعد أقل من . لعمل الفوريةمن خطة ا لالنتهاء

9002  وهو ما وافقت عليه الدورة اخلاصة للمؤمتر يف عام إجراء 932العمل الفورية إىل النور حمتويًا على 
4. 

 

راطية مكلفة حتتاج إىل خدمات مالية وإدارية املنظمة مثقله ببريوق أن 5جاء يف تقرير التقييم اخلارجي املستقل- 2

 6وأوصى التقييم. غري املباشرة اليت يتحملها جمتمع املستخدمني "اخلفية"  السيما ما يتعلق منها بالتكاليف ةمكلف

 7جيةومت االتفاق مع وكالة خار. استعراض شامل جلميع جوانب إدارة وتنظيم املوارد البشرية واملالية يف املنظمةبإجراء 

ومت إدراج توصيات االستعراض املفصل ومعها . 9002نيسان / وقدم  التقرير اخلتامي يف أبريل للقيام بهذا االستعراض

لنخرج يف النهاية خبطة عمل فورية متكاملة  9002يف خطة العمل الفورية يف عام  8متنوعةو سابقة إجراءات أخرى

 .إجراء 924حتتو  على 

 

 ة تنفيذ خطة العمل الفوري

 

ملعاجلة  "الفائدة السريعة"  ويف هذا العمل اتبعت اإلدارة أسلوب 9002بدأ تنفيذ خطة العمل الفورية يف عام - 6

 خطة العمل الفورية بنجاح حبلول إجراءاتمن  إجراء 112أسهل اإلجراءات وأقلها تعقيدًا  ومت بالفعل تنفيذ 

يف املائة من العدد األصلي  20ضاء أنه رغم أن ما يقرب من ولكن اإلدارة أوضحت لألع. 9002كانون األول / ديسمرب

يف املائة  90قد انتهى العمل فيها  فإن ذلك ال ميثل سوى  إجراء 932إلجراءات خطة العمل الفورية البالغ عددها 

                                                      
3
 C2007/5الوثيقة   

4
 1/9002قرار املؤمتر   

5
 ن تقرير التقييم اخلارجي املستقلم 1991الفقرة   

6
 1-2التوصية   

7
 Ernst & Youngمؤسسة   

8
نة ثال  قرارات مبكرة من املدير العام  وأثنني بشأن اتصاالت خطة العمل الفورية  وواحد تعيني أمني املظامل  وواحد بشأن عدد اجتماعات جل  

 املؤمتر املعنية بالتقييم اخلارجي املستقل يف كل سنه
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ت الكبرية تقريبًا من برنامج إصالح املنظمة  ألن ما تبقى من برنامج خطة العمل الفورية يتضمن الكثري من املشروعا

 .واملعقدة اليت ستستغرق وقتًا طوياًل ومتثل حتديًا يف تنفيذها

 

اكتسبت عملية التنفيذ سرعتها الكاملة يف برنامج خطة العمل  9010/9011واحلقيقة أنه يف الفرتة املالية - 2

  كان هناك 9011عام ومع نهاية . ملموس يف املشروعات الكبرية واألكثر تعقيدًا الفورية بأكملها  حيث حتقق تقدم

منها يف  االنتهاءينبغي  إجراء 26يتبقى سوى  العمل الفورية قد نفذت بالفعل وملخطة  إجراءاتمن  إجراء 912

9019/9013. 

 

إجناح تنفيذ عملية جتديد املنظمة  ملنتخب حديثًا عن التزامه التام ب  أعرب املدير العام ا9019ويف أوائل عام - 2

 ديد البد أن تصل إىل استنتاج مرضفعملية التج .ظمة ال ميكن أن تستمر يف عملية اإلصالح إىل األبدولكنه أعلن أن املن

وأعطى توجيهًا . مع تعميمها يف عمل املنظمة 9019خطة العمل الفورية يف عام  إجراءاتبأسرع ما ميكن  باالنتهاء من 

 االنتهاءة اإلصالح  بالرتكيز على املزايا بداًل من معدالت جديدًا لعملية جتديد املنظمة  يركز على ضرورة اإلسراع بعملي

 .خطة العمل الفورية يف عمل املنظمة إجراءاتمن اإلجراءات  وبتعميم 

 

 إجراء 929االنتهاء من تنفيذ برنامج خطة العمل الفورية  باستكمال  9019كانون األول / وشهد شهر ديسمرب- 2

فقط حتتو  على أنشطة فنية ينبغي  إجراءات سبعةاملتبقية كان هناك  99 ت الـومن بني اإلجراءا. اخلطة إجراءاتمن 

 إجراءات ثالثة  و9013أخرى بها جتاوزات بسيطة ولكنها ستنتهي حبلول مؤمتر عام  إجراءات سبعةتنفيذها  و

ال ميكن  واثنانتقع مسؤولية استكماهلا على عاتق األعضاء   إجراءات ثالثة  و9019يف عام  "ركنها"طلب األعضاء 

خطة العمل  إجراءاتقبل استكمال مجيع ( عليهاوهما استعراض عملية اإلصالح واإلشراف )استكماهلما نظرًا لطبيعتهما 

 .الفورية

 

 التعميم

 

من خطة العمل الفورية واملزايا املرتبطة  99الـ  اإلجراءاتالتعميم هو العملية اليت يتم من خالهلا إدماج هذه - 10

 .أو املساءلة عن استكمال هذه األنشطة املسؤوليةعدم التقليل من لعمل املعتاد الذ  متارسه املنظمة  مبا يكفل بها يف ا

يف امليزانية  "مصروفات متكررة خلطة العمل الفورية"وهلذا الغرض  أدجمت املوارد الالزمة اليت سبق تعريفها بأنها 

شطة ذات الصلة ونتائجها جزءًا من خمرجات املنظمة ونتائجها    وأصبحت األن9012-9014اخلاصة بالفرتة املالية 

 .وسوف يتم قياس اإلدارة كجزء من نظام رصد األداء العام للمنظمة

 

ال تنو  اإلدارة إصدار املزيد من التقارير إىل األعضاء بشأن برنامج خطة العمل الفورية ككل  ولكن األعضاء - 11

ومن املسؤول عن التكفل باستكماهلا  ومن د االنتهاء من هذه األنشطة املعلقة  سيحصلون على معلومات كاملة عن موع



C2013/26/ES  4 

 

سيعطي التقرير معلومات إىل و. فيها  وكيف سيبلغ األعضاء بأ  تقدم يف هذا الشأن العملاملسؤول عن رصد سري 

 . املنظمةاألعضاء عن كل نشاط  حبيث يتم تعميم األنشطة املعلقة تعميمًا كاماًل يف العمل اجلار  يف

 

 متويل خطة العمل الفورية

 

سنة   أ  يف منتصف الفرتة املالية  وكان من الضرور  متويل ال9002بدأ تنفيذ خطة العمل الفورية يف عام - 19

ماليني  2.12وتلقى احلساب . بالفعل حساب األمانة وطلب من األعضاء املساهمة فيه وأنشئ. األوىل مبساهمات طوعية

 19.32بلغت  9002ميزانية لتنفيذ خطة العمل الفورية يف عام  –مع مساهمات طوعية أخرى  –صنع دوالر  وهو ما 

 .مليون دوالر

 

من اشرتاكاتهم املقررة  اليت بلغت  9013-9019و 9011-9010قدم األعضاء املوارد للفرتتني املاليتني - 13

وبذلك يكون اجملموع الكلي للتمويل . 9013-9019مليون دوالر يف  42.62و 9011-9010مليون دوالر يف  44.21

وقد حقق برنامج خطة العمل الفورية وفورات . ماليني دوالر 106.22لتنفيذ برنامج خطة للعمل الفورية هو  أتيحالذ  

خطة العمل الفورية يف برنامج لتنفيذ  أتيحتالصافية اليت  لتكون امليزانيةمليون دوالر   12.22بلغت يف جمموعها 

 .مليون دوالر 21.02 يه 9013-9002من الفرتة 

 

طرح املصروفات بو .مليون دوالر 22.22  بلغ ما أنفق علي برنامج خطة العمل الفورية 9019ويف نهاية عام - 14

 9011ماليني دوالر من األموال اليت مل تنفق حتى نهاية  3.42مع السماح مببلغ )اإلمجالية من امليزانية اإلمجالية 

ما ظهر بالكامل يف خطة . 9مليون دوالر 92.64يعطينا رصيدًا قيمته ( ل وإمنا ساهمت يف وفورات الكفاءةترح مل واليت

 .9013خبطة العمل الفورية يف عام  اإلنفاق اخلاصة

 

 تأثري اإلصالح

 

مية بضخامة عملية تنفيذ ما يوصي به  والحظ أن أغلب برامج التغيري التنظي 10أقر التقييم اخلارجي املستقل- 12

ومع ذلك فقد ذكر التقرير أن مثار التنفيذ الناجح ستتجلى يف أن . قد فشلت  ومت التخلي عنها بهدوء ودون اكرتا 

تصبح املنظمة مناسبة بالفعل للقرن احلاد  والعشرين  وستكون بذلك قد وضعت معيارًا جديدًا لتميز املنظمات املتعددة 

 .ياتاجلنس

 

   ولكنه مل يكن هيكاًلاإلصالحخلطة عمل  ًاممتاز إىل أربعة أقسام تعطي هيكاًلية وقد قسمت خطة العمل الفور- 16

خطة العمل الفورية  إجراءاترئيسي من  إجراءطيبًا لعمل اإلدارة  ألن اإلدارة كانت حباجة إىل ختصيص مسؤولية لكل 

                                                      
9
 190و 112تقرير التقييم اخلارجي املستقل  الفقرتان   

10
 12  الفقرة CL 145/10الوثيقة   
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مشروعًا  حيث  92ملنظمة اخلطة إىل ولذا قسمت إدارة ا. لدى كبار املديرين الذين كانوا مسؤولني عن كل جمال وظيفي

 .لوظيفيا ميثل كل مشروع أحد اجملاالت الوظيفية  بقيادة مدير كبري يكون مسؤواًل عن هذا اجملال

 

تعطي هيكاًل مناسبًا للنظر يف تأثري هذه اخلطة من  92املشروعات الـ الو  فال اهليكل األصلي للخطة ومع ذلك- 12

ن إجراءات اخلطة يظهر يف م إجراءويرجع ذلك إىل أن أ  . ملنظمة من عملية اإلصالححيث الفوائد اليت تعود على ا

 .جزء آخر منهايف ائها  يكون له يف أغلب األحيان تأثري مفيد أحدا أجز

 

هو هيكل يصف تدفق العمل خالل املنظمة  حبيث ميكن وصف التأثري املفيد لكل مرحلة من  كان املطلوب- 12

لوصف تدفق العمل ( أنظر الشكل أدناه) 9019وهذا اهليكل هو إطار الفوائد الذ  وضع يف عام . مراحل تدفق العمل

 . خالل املنظمة

 

 
 

 

 :يضم إطار الفوائد أربعة جماالت من النشاط متثل دورة العمل يف املنظمة- 12
 

 كيف تضع املنظمة أهدافها وخطط عملها؛ –التخطيط  (1)

املوظفني  والتغطية يف مجيع أحناء العامل  )ا ومواردها كيف تستخدم املنظمة أصوهل –التسليم  (9)

 لتسليم خدماتها؛( واملعرفة  والشراكات  واإلدارة  واألموال
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 كيف ترصد املنظمة أداءها  وترفع تقارير بذلك إىل اإلدارة واألعضاء؛ –التقدير  (3)

 كيف يقدم أعضاء املنظمة اإلشراف والتوجيه إىل املنظمة –احلوكمة  (4)

 

 كيف تضع املنظمة أهدافها وخطط عملها – التخطيط

 

ويتطلب ذلك . اهلدف الرئيسي إلصالح املنظمة هو حتويل املنظمة إىل مؤسسة تدار من أجل حتقيق نتائج- 90

 .تفصياًل واضحًا ألهداف األعضاء  وتصميم نتائج قابلة للقياس وتسليم هذه النتائج مع تأثريها الواضح

 

قد وضع نهجًا قائمًا على النتائج  9002ضح ألهداف األعضاء  كان مؤمتر املنظمة يف عام وبالنسبة للتفصيل الوا- 91

تهيئة البيئة لعمل )وظيفية  ًاوأهداف( نتائج إمنائية تسهم يف حتقيق األهداف العاملية) إسرتاتيجية ًاللمنظمة يضم أهداف

نتائج عمل املنظمة كما ) ونتائج تنظيمية( النتائج تخدمها املنظمة لتحقيقطرق العمل اليت تس)ووظائف أساسية ( املنظمة

 .(تقيسها املؤشرات واألهداف

 

إدخاهلا  سوف تتطلب أكثر من فرتة مالية حتى ميكن لضخامةا مع ذلك  فقد لوحظ أن تغيريات بهذهو- 99

والربنامج وامليزانية كما أن استعراض اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة هو جزء من نظام التخطيط . وتنفيذها بصورٍة كاملة

9002تشرين الثاني / السادسة والثالثني يف نوفمرباللذين وضعهما املؤمتر يف دورته 
11. 

 

تناولت االجتاهات العاملية اليت  عملية التفكري االسرتاتيجي اليتشرع املدير العام يف تنفيذ  9019ويف عام - 93

مت استقراؤها من هذه  اليت رئيسيةالتحديات والمية الزراعية  يتوقع أن تشكل الظروف اليت ينتظر أن حتد  فيها التن

االجتاهات  باإلضافة إىل املساهمات الرئيسية من جانب املنظمة  والوظائف األساسية وامليزات النسبية فيما يتعلق 

اؤها من لعمل املنظمة يف املستقبل  مت استقر إسرتاتيجيةوكانت نتيجة ذلك مخسة أهداف . بالتحديات الرئيسية

ملة  مبشاركة املوظفني وشا ةوقد جرت هذه العملية بطريقة كلي. التحديات الرئيسة ومن حتليل املزايا النسبية للمنظمة

ومت تعزيز العملية بأسرها . يف املقر ويف املكاتب الالمركزية  وبالتشاور مع جمموعة كبرية من الشركاء اخلارجينيواإلدارة 

مدخالت من املؤمترات اإلقليمية  مبا يف ذلك نظمة عن طريق اجتماعات اجلهاز الرئاسيحبوار مستفيض مع أعضاء امل

 .ضمانًا ألن تكون األولويات اإلقليمية واضحة متامًا

 

على أساس االجتاهات  إسرتاتيجيةأنه أصبح لدى املنظمة اآلن عملية لوضع أهداف وكانت النتيجة - 94

وبفضل هذه  .تعكس األولويات اإلقليمية وتراعي الكفاءات الفنية وامليزات النسبية والتحديات العاملية يف جمال واليتها 

واملركزة واألهداف والوظائف احملددة بوضوح  أصبح بإمكان املنظمة أن توجه عملها بصورٍة أكثر  ةاحملدوداألولويات 

ملا تقدمه املنظمة من منتجات وخدمات  فعالية حنو حتقيق النتائج اليت يريدها األعضاء  مع تأثري واضح وقابل للقياس

 .على املستفيدين من املنظمة

                                                      
11

 10/9002قرار املؤمتر   
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ومع وجود أهداف حمددة  يصبح من الضرور  وضع خطط تعكس املساهمة الفعالة والقابلة للقياس من جانب - 92

تمويل  ومراعاة على مجيع موارد ال ةكليويتطلب ذلك إلقاء نظرة . املتاحة املنظمة لتحقيق هذه األهداف يف حدود املوارد

 . املساهمات املقررة والطوعية مراعاة تامة عند وضع اخلطط لربنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني

 

  مع تعديل اجتماعات األجهزة الرئاسية لتتناسب مع 9010مت تعديل الربنامج ودورة امليزانية يف عام - 96

ويف للتمويل الطوعي   لطرح جماالت األولوية تركيز التأثري جماالت واستخدمت. اجلدول الزمين اجلديد لصنع القرار

 .نفسها جماالت لرتكيز التأثري من أجل تعبئة املوارد اإلسرتاتيجية  ستصبح األهداف 9014-9012

 

وراء ترمجة اإلطار االسرتاتيجي املعدل إىل جمموعة من النتائج ذات املعنى والقابلة للقياس واليت ينبغي وسعيًا - 92

ليمها على األصعدة القطرية واإلقليمية والعاملية  وضعت املنظمة ترتيبات مؤسسية الستكمال عملية االنتقال من تس

كعملية إلحدا  حتسينات  "لإلدارة من أجل النتائج"صياغة نتائج بنهج إطار منطقي جامد  إىل نهج أكثر إسرتاتيجية 

 .باستمرار

 

 لتسليم خدماتهاومواردها  كيف تستخدم املنظمة أصوهلا –التسليم 

 

أ  األيد  العاملة  –إن التحسينات والفوائد يف التسليم تأتي نتيجة استخدام املنظمة ألصوهلا بصورٍة أفضل - 92

 .فيها  والتغطية يف مجيع أحناء العامل  والشراكات  واملعرفة  واإلدارة  واملالية

 

يف خدمات املوظفني  فإن على املوظفني أن يعملوا يف بيئة  عن طريق التميز التسليمومن أجل حتسني عمليات - 92

   .باملعرفة واخلربة الالزمتني للتسليم بصورٍة أفضل ضمن والية املنظمةمسلحني  ةمواتي

 

كلها على  تتوقفإن التغيري الذ  مسحت به خطة العمل الفورية كان ملنظمة ميزانيتها وإدارتها وتقديرها - 30

  وهو ما يتطلب بيئة عمل مالئمة تتسق متامًا مع األهداف اإلسرتاتيجيةحتقيق أهدافها  امللموس يف إسهامها

 حتددموظفني من خمتلف وحدات املنظمة من أجل وضع رؤية داخلية وقد عمل فريق تغيري الثقافة مع . اإلسرتاتيجية

حبيث يتضمن بصورٍة  9013لثقافة لعام البيئة املناسبة اليت يود العاملون أن يعملوا يف ظلها  وتغري برنامج تغيري ا

يتسق مع تغيري الثقافة حبسب الطرق اجلديدة للعمل املطلوبة لتسليم ع اإلطار القائم على النتائج وأفضل بيئة العمل م

 .اإلسرتاتيجيةالنتائج بصورٍة أفضل يف ظل األهداف 

 

ا يف ذلك ختصيص املزيد من املوارد الكثري من اإلجنازات اليت حتسن معارف وخربات املوظفني  مب حتقق- 31

يربط ليشمل مجيع املوظفني  و توسيعهللتدريب  وتعيني موظفني مهنيني شبان  وإدخال نظام لتقييم أداء املوظفني مت 

ومع ذلك  فإن التحسينات ستكون مطلوبة لكي تتوائم مع البيئة املتغرية اليت . للمنظمة عملهم باألهداف اإلسرتاتيجية
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وأن تتوائم مع النظام اجلديد ملصفوفة اإلدارة  واالعرتاف بفريق العمل املتعدد التخصصات وأداء  –ا املنظمة تعمل فيه

عرفة التميز يف األداء واملكافأة عنه  ومتابعة اء املوظفني والقرارات اإلدارية ملاألفراد أيضًا  والتكامل بني معلومات أد

 .ضعف األداء

 

بق ذكرها  أصبح هناك فهم أفضل من جانب املوظفني إلسهامهم يف حتقيق أهداف ونتيجة لإلجراءات السا- 39

املنظمة  وزيادة املساءلة الشخصية عن النتائج بفضل نظام إدارة تقييم األداء  كما حد  حتسن يف متوسط أعمار 

كما حد    من الشباب املوظفني املعينني  والتوازن بني اجلنسني  والتوازن اجلغرايف نتيجة تعيني موظفني مهنيني

 .الوظائف نتيجة إلغاء مناصب املديرين تراتبيف  اخنفاض

 

أساسًا لتنمية قدرات املوظفني وحتسني تقييم أدائهم  وهو أحد اإلجراءات مت تأجيل وضع إطار للكفاءة يرسي - 33

وباإلضافة إىل ذلك  ففي الوقت . 9019املتعلقة باملوارد البشرية يف خطة العمل الفورية اليت مل يكتمل تنفيذها يف عام 

الذ  وافق فيه عدد دورات املوظفني اهلدف املقرر وهو مضاعفة العدد الذ  كان موجودًا قبل خطة العمل الفورية  ومت 

وضع مشروع سياسة لدورات املوظفني  فإن وضع اللمسات األخرية يف هذه السياسة مازال بانتظار املدير اجلديد ملكتب 

 .9013ظر أن ينتهي هذا العمل يف أوائل عام ترية  واملناملوارد البش

 

بشكٍل عام يف جمال املوارد البشرية  مع ما يتصل بذلك من فوائد  ولكن التقدم كان أبطأ حد  تقدم ملموس - 34

طبيعة يف األصل بسبب املشاورات املستفيضة وإن كانت ضرورية مع املوظفني ونقاباتهم واليت تدخل ضمن مما كان مقررًا 

ونتيجة لذلك  البد من حتقيق بعض املزايا مثل حتسني خربات املوظفني . على موظفي املنظمة تؤثرالتغيريات اليت 

نتيجة التناوب بني املقر واملكاتب الالمركزية  وتقليل الوقت الالزم لتعيني املوظفني  وحتسني قرارات التعيني وإعادة 

 .بناًء على الكفاءة الالزمة لكل وظيفة كما يتبني يف توصيف الوظائفالتوزيع على أساس املهارات والكفاءات 

 

لعامل  فقد حدثت تغريات كبرية للنهوض بقدرة املكاتب الالمركزية للمنظمة وبالنسبة للتغطية يف مجيع أحناء ا- 32

ليم  مما االالمركزية يف اإلق ومت تعزيز الدور الرئيسي للمكاتب اإلقليمية يف اإلشراف على املكاتب والربامج. على التسليم

أسفر عن حتسني األولويات اإلقليمية ومتكني املكاتب الالمركزية من االستجابة بصورة سريعة وأكثر فعالية لألولويات 

 .اإلقليمية

 

ؤمترات بطريقة الفيديو  وأصبحت املوحدثت حتسينات كبرية يف مرافق االتصاالت عن بعد ومرافق عقد - 36

مساعد  املدير العام يف رافية مبشاركة كاملة من املمثلني املقيمني واآلن بطريقة أكثر ترابطًا عرب املناطق اجلغاملنظمة تعمل 

وقد أسفر ذلك  مع تعزيز دور املؤمترات اإلقليمية  عن حتسني الرتكيز . عمليات صنع القرار اجلماعية يف املنظمة

 .ة واإلقليمية ودون اإلقليمية والقطريةتوازن وتآزر أفضل بني االهتمامات العامليوحتقيق 
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خطابات "مت تعديل األجزاء اخلاصة بعمليات التوريد يف حاالت الطوارئ يف جمموعة التعليمات اإلدارية و- 32

حبيث تعطي املزيد من السلطات للمكاتب امليدانية لزيادة تفويض السلطة والربامج الشاملة للتدريب اليت  "االتفاق

ونتيجة . الالمركزية من أجل تطوير قدرة املكاتب امليدانية وضمان التنفيذ السليم للسياسات اجلديدة كاتباملأدخلت يف 

لذلك  أصبحت املكاتب القطرية قادرة على تنفيذ مشروعات بطريقٍة أسرع  وبقدر أقل من التأخري يف شراء السلع 

 .واخلدمات

 

  الالمركزية يف إدارة برنامج التعاون التقين عن النتائج املرجوة  بتقصري الوقت الالزم للموافقة عمليةوأسفرت - 32

 .وتنسيق مشروعات الربنامج بصورٍة أفضل مع األولويات الوطنية

 

  سيكون 9013يف املكاتب القطرية يف منتصف عام  املنظمةالواحد يف عندما يستكمل نشر النظام اإلدار  - 32

ن يف قدرة املنظمة ورة أدق وأسرع  مبا يؤد  إىل حتسهذه املكاتب أن حتصل على معلومات تشغيلية ومالية بص بإمكان

 .على عمليات التسليم يف امليدان

 

مم وبالنسبة ملوضوع الشراكات  مت وضع اسرتاتيجيات ومبادئ إرشادية لتحسني التعاون مع منظومة األ- 40

ي واملنظمات غري احلكومية  والقطاع اخلاص  والوكاالت اليت تتخذ من روما مقرًا املتحدة  ومنظمات اجملتمع املدن

وقد زاد التعاون بني وكاالت األمم املتحدة الثال  املوجودة يف روما يف ظل إطار رباعي وحتديد جماالت األولوية يف . هلا

 ."ن روما مقرًا هلااجتاهات للتعاون بني الوكاالت اليت تتخذ م"مشرتكة للتعاون  إسرتاتيجية

 

ويف جمال التعاون اإلدار   شكلت الوكاالت اليت تتخذ من روما مقرًا هلا فريقًا مشرتكًا للتوريدات  استطاع - 41

فيه الشراكة بني الوكاالت  تأن حيقق وفورات نقدية بتجميع القوة الشرائية للمنظمات الثال   يف الوقت الذ  زاد

 .ألفكار واالسرتاتيجيات املبتكرةالثال  وأتاح فرصة لتقاسم ا

 

املنظمة إىل الشروع يف إقامة شراكات جديدة أو جتديد ما هو قائم منها  وقدمت كما دعت خطة العمل الفورية - 49

ومت وضع . مبقومات الدولة على املستوى القطر اخلطة دعمًا للنهوض بقدرة املنظمة على التعاون مع جهات ال تتمتع 

كما . ية متكن املنظمات املنتجة من أن تقدم خدمات عادلة وشاملة تتسم بالكفاءة يف بلدان خمتارةاسرتاتيجيات قطر

متوسطة احلجم بناء على الطلب إىل التحالفات هبات أصبح الدعم متاحًا للتحالف ضد اجلوع وسوء التغذية لكي يقدم 

 .أجل إقامة حتالفات إقليميةالوطنية ضد اجلوع وسوء التغذية يف البلدان النامية الواعدة  ومن 

 

شراكاتها  من خاللونتيجة لذلك  دخلت املنظمة يف عملية حتقيق ما ترجوه من نتائج بصورٍة أكثر فعالية  - 43

األمم املتحدة  واجملتمع املدني  والقطاع اخلاص  على أساس  وأجهزة  تتخذ من روما مقرًا هلا مع الوكاالت اليت

يف  اخنفاضوباإلضافة إىل ذلك هناك . األهداف احملددة للمنظمة اليت تتقامسها مع الشركاءوامليزة النسبية للشركاء 

 .تكاليف اإلدارة نتيجة حتسني التعاون بني الوكاالت اليت تتخذ من روما مقرًا هلا
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 :اصريف جمال اإلدارة  هو وضع النظام العاملي إلدارة املوارد  الذ  يضم مخسة عن منفردكان أهم إجناز - 44
 

برنامج للتكنولوجيا تستطيع املنظمة من خالله أن توثق أوضاعها حبسب املعايري احملاسبية الدولية  (1)

 للقطاع العام؛

 اإللكرتونيةمثل عمليات املوافقة )حتديث النظام اإلدار  يف املؤسسة عن طريق تقديم عمليات مبسطة  (9)

 ؛(وراقعلى تدفقات العمل لتحل حمل العمليات اليت تعتمد على األ

 .وقف العمل بالنظم احملاسبية املنفصلة يف املقر واملكاتب القطرية (3)

 برنامج تكنولوجيا جديد ونظام للحواسيب يف املنظمة لتحسني العمليات املتعلقة بالسفر؛ (4)

 .حتديث نظام أوراكل يف املنظمة حبسب آخر نسخة منه  وبدعم كامل من مؤسسة أوراكل (2)

 

. يعطي معلومات مالية وتشغيلية متسقة ودقيقة املنظمةآلن نظام إدار  واحد يف ونتيجة لذلك  أصبح هناك ا- 42

  نظرًا للتحديث الداعم الذ  توفره البنية األساسية 9013وستستطيع املنظمة بأسرها أن تستخدمه يف منتصف عام 

 .لالتصاالت يف املنظمة

 

والشك أن جمموعة . العمل رهن االستكمال ومع ذلك  فإن بعض توصيات خطة العمل الفورية مل تنفذ  وظل- 46

الفهم على  ةدارية يف املنظمة هي أحدى اآلليات الرئيسية اليت جتعل العمليات والتعليمات اإلدارية سهلالتعليمات اإل

نظرًا ألن الكثري من أحكام جمموعة التعليمات اإلدارية ذات طبيعة  أنه 12وقد أوضحت اإلدارة لألعضاء. املوظفني

وتبسيط هذه  "إعادة كتابة"بني الوكاالت وتتناول مسائل ذات طبيعة معقدة  فإن أ  مبادرة تهدف إىل  مشرتكة

ولكن يف الوقت الذ  اعرتف فيه األعضاء بالشواغل القانونية اليت .   جيب أن ينظر إليها بأكثر قدٍر من احلكمةاألحكام

ت اإلدارية للمنظمة بأكملها  مع ضرورة مراعاة التجارب أعربت عنها األمانة  فقد طلبوا تنفيذ جمموعة التعليما

األخرى مثل جتربة احلكومة املكسيكية فيما يتعلق بإدارة اخلدمات العامة بصورٍة أكثر فعالية عند إعادة النظر يف 

 .جمموعة التعليمات اإلدارية

 

ووصل جمموع  .إىل وفورات ملموسةوباإلضافة إىل التحسينات الكيفية  فإن عمليات التصويت اإلدارية أفضت - 42

ومن بني اجملاالت . مليون دوالر 12.22إىل  9013-9002العاد  من خطة العمل الفورية يف الفرتة  الربنامجوفورات 

 :اليت حدثت فيها وفورات ملموسة يف خطة العمل الفورية
 

عقود كاليف السلع والتخفيض تلماليني دوالر أساسًا كنتيجة  4.6حتققت وفورات بقيمة  –التوريدات  (1)

 حيث متت عمليات التوريد مبشاركة الوكاالت األخرى املوجودة يف روما؛  يف املقر

األمتته وإلغاء  عملياتلزيادة  أساسية ماليني دوالر  كنتيجة 3.2وصلت الوفورات إىل  –التسجيل  (9)

 الوظائف املرتبطة بها؛

                                                      
12

 عن طريق جلنيت الربنامج واملالية  
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لتحسينات يف عمليات السفر وختفيض ة لأساسي مليون دوالر كنتيجة 9.3بلغت الوفورات  –السفر  (3)

 .تكاليف السفر والفنادق بطريقة مت وضعها مع الوكاالت األخرى املوجودة يف روما

 

اليت حدثت يف الربنامج العاد  بسبب خطة العمل الفورية  هناك جماالن آخران  الوفوراتوباإلضافة إىل - 42

 .ولكنهما مل يطرحا كوفوراتللمكاسب النامجة عن زيادة الكفاءة حتققا بالفعل  
 

 40حقق ذلك وفورات كثرية نتيجة الكفاءة بلغت يف جمموعها  حيث –إلغاء بعض الوظائف يف املقر  (1)

وبلغت الوفورات النامجة عن الكفاءة اليت حتققت نتيجة هذا . "مدير"يف املقر من رتبة  ةوظيفة ملغا

د وصف ذلك بأنه مكاسب نامجة عن زيادة وق. 9013-9002مليون دوالر يف الفرتة  32.2اإللغاء 

يف العمل  – ءاألعضامبوافقة كاملة من  -ت ألن هذه املكاسب أعيدت برجمتها وفورايس الكفاءة  ول

 .الفين للمنظمة

كفاءة من إضفاء حيث بلغت املكاسب النامجة عن ال. إضفاء الالمركزية على برنامج التعاون التقين (9)

مليون دوالر  جاءت نتيجة إعادة توزيع وظائف املقر بني  0.2ون التقين برنامج التعاالالمركزية على 

 "الوفورات"وفورات  ألن هذه نه مكاسب نامجة عن الكفاءة وليس وقد وصف ذلك بأ. األقاليم واملقر

 .أعيدت برجمتها ضمن املشروعات الفنية لربنامج التعاون التقين

 
مليون دوالر ومكاسب  12.22وفورات يف الربنامج العاد  بقيمة  هي تصبح الفوائد املالية الرئيسيةوهكذا - 42

 .مليون دوالر ترتبط بإجراءات أعيدت برجمة املكاسب اليت حتققت فيها 32.2نامجة عن زيادة الكفاءة قيمتها 

 

 كيف ترصد املنظمة أداءها  وترفع تقارير بذلك إىل اإلدارة واألعضاء –التقدير 

 

ليات اليت تتكفل املنظمة من خالهلا بأن أصوهلا ومواردها مركزة وموجهة على عمليات يغطي التسليم اآل- 20

وإذا تذكرنا أن اهلدف الرئيسي إلصالح املنظمة هو حتويل املنظمة إىل واحدة تدار . التسليم على أساس خمرجات املنظمة

 .من أجل حتقيق نتائج  يصبح التقدير هو عملية رصد أدائها واإلعالن عنه

 

ربط أداء املوظفني باألهداف التنظيمية  وأصبح  واإلدارة وبالنسبة لرصد األداء  فإن إدخال نظام تقييم األداء- 21

ويف نهاية . مجيع املديرين يقومون بالرصد الدور  خلطة العمل من أجل حتديد املخاطر وحتسني عمليات تسليم الربامج

أعطى التقدير حتلياًل شاماًل و  9011-9010يذ الربامج عن الفرتة نشر تقرير تنف 9011-9010الفرتة املالية تقدير 

 .التنظيمي األداءلإلجنازات وحدد فرص حتسني 

 

يف املنظمة إىل حتسني نوعية بيانات التشغيل يف وقد أدى التوسع الكبري يف نظام معلومات اإلدارة املتكامل - 29

كانت تعد يف السابق باستخدام  اليت االنرتنت علىالتقارير الكثري من  إتاحة لفضاملنظمة وفرص احلصول عليها  ب
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عمالة كثيفة وطرق معرضة للخطأ  وأصبحت تقارير املسؤولني عن ميزانيات املكاتب امليدانية متاحة للمكاتب 

 .الالمركزية  األمر الذ  سهل حتسني عمليات رصد ميزانيات الربنامج العاد  واألنشطة املمولة من خارج امليزانية

 

وباإلضافة إىل ذلك  حد  حتسن يف عرض عملية رصد املعلومات  وزادت املنظمة من قدرتها على رصد - 23

وأصبح لدى املوظفني فهما أفضل إلسهامهم الشخصي يف النتائج ومساءلتهم . النتائج ضمن اإلطار القائم على النتائج

 . عنها  كما مت تيسري عملية صنع القرار يف امليدان

 

اكتشف  9011عام  أواخرغم ذلك  فإن االستعراض الداخلي لنظام اإلدارة القائم على النتائج الذ  جرى يف ور- 24

وقد أوضح . أنه يف الوقت الذ  حتققت فيه بعض الفوائد  فإن األمر مازال يتطلب تعزيز إطار النتائج يف املنظمة

وأوصى برفع طة املتوسطة األجل غري قابلة للقياس  االستعراض أن الكثري من النتائج التنظيمية ومؤشراتها يف اخل

 .مستوى املساءلة يف الوحدات التنظيمية من املخرجات إىل النتائج  لدعم التغيري يف ثقافة الصوامع التقليدية يف املنظمة

 

وإدخال اإلدارة القائمة على النتائج هي عملية تعليمية  واالستعراض الداخلي كان فرصة لتعلم بعض الدروس - 22

ضمانًا لدقة التقارير عن النتائج اليت حتققت   األداءبعض التحسينات وتبذل اآلن جهود لزيادة إمكانية قياس مؤشرات 

. ولتعزيز الروابط بني الوسائل ونهاياتها بضمان اجلدوى املالية للنتائج املتوقعة  متشيًا مع توصيات االستعراض الداخلي

-9014مسألة تتطلب وقتًا طوياًل  كما أن خطة العمل املتوسطة األجل للفرتة  وإقرارهفإدخال تغيريات بهذه الضخامة 

 .جديد هلذه اجلهود اتطرح إطار 9012

 

للمعايري  االمتثال)هامان يف خطة العمل الفورية يسهمان يف الفعالية احملسنة لرصد األداء  إجراءانهناك - 26

  ومازالت الفوائد 9019مل يكتمال بنهاية عام ( خاطر على مستوى املنظمةاحملاسبية الدولية للقطاع العام وإدارة امل

فاالمتثال للمعلومات املالية يف املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام سوف . الكبرية يف هذين اجملالني رهن التحقيق

الرقابة املالية على أصول املنظمة حتسن من دعم عمليات الرصد املالية  وصنع القرارات والتخطيط  وحتسن من اإلدارة و

وسوف تظل عملية الرصد الفعال لألداء التنظيمي على أساس اإلدماج الكامل للممارسات تقدير املخاطر يف . عندما تتوافر

 .9013انتظار االنتهاء من هذا النشاط يف عام 

 

مستقل من حيث التشغيل  وزادت ت كمكتب ن األداء  فإن وظيفة التقييم أنشئوبالنسبة لكتابة التقارير ع- 22

  كما أمتد عمل مكتب املفتش العام ليغطي مجيع جماالت املخاطر الرئيسية على مستوى األهداف واكبلت ميزانيته

 .القائم على املخاطراملنظمة  بناء على عملية حمسنة بالتخطيط 

 

لوظيفة التقييم يف املنظمة وأصبحت  ونتيجة لذلك  تعززت مصداقية مكتب التقييم وتغطيته واستقالله وكذلك- 22

اليت أجراها مكتب املفتش العام كتابة التقارير عن أداء املنظمة أكثر دقة بفضل املراجعات الشاملة القائمة على املخاطر 

 .ألهم جماالت التشغيل
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هو أول  9011-9010وأدخلت حتسينات أيضًا على شكل تقرير تنفيذ الربامج  وكان هذا التقرير عن الفرتة - 22

جملس املنظمة يف  ورحب. كتابة التقارير على أساس النتائج بإدخال حتسينات باستمرارتقرير يف ظل النظام اجلديد ل

تصار وتركيز تقرير تنفيذ إىل املزيد من اخ 9011-9010رتة بتقرير تنفيذ الربامج عن الف 9019كانون األول / ديسمرب

عن تنفيذ الربامج كجزء من عملية التحسني  ةالتالي التقاريرالتحسينات يف  من بإدخال املزيدوأوصى  الربامج التالي

 .املستمر

 

 كيف يقدم أعضاء املنظمة اإلشراف والتوجيه إىل املنظمة –احلوكمة 

 

إن فوائد اإلصالحات يف جمال احلوكمة  هو جمال لتقدير األعضاء أكثر مما هو جمال لتقارير اإلدارة  وهناك - 60

من بني إجراءات خطة العمل الفورية يذكر أن املؤمتر سيتوىل تقدير أعمال إصالح احلوكمة باإلسهام ( 42-9)إجراء 

ومع ذلك  وكما هو احلال مع اجملاالت األخرى إلطار الفوائد  فإن اإلدارة تعلق على اإلجنازات . باستعراض مستقل

 .وائد النامجة عن ذلكاليت حتققت يف ظل إصالح احلوكمة  وتطرح مالحظاتها على الف

 

جداول أعمال املؤمترات واللجان الفنية واملؤمترات شكل ومن بني اإلجنازات يف إجياد توجه عاملي  تغيري - 61

املستمر لألوضاع العاملية لكي تعطي توجيهاتها بشأن اجملاالت اليت  باستعراضاإلقليمية ضمانًا ألن تقوم هذه األجهزة 

بشأن  13وقد مت حتديد وظائف املؤمترات اإلقليمية وطرق رفعها للتقارير إىل اجمللس. نظمةتتطلب عمالً  من جانب امل

وقد زاد ذلك من . ج وامليزانية  وإىل املؤمتر بشأن املسائل املتعلقة بالسياسات واملسائل التنظيميةاملسائل املتعلقة بالربام

تكون وجهات النظر اإلقليمية مطلوبة يف مجيع املسائل  املدخالت اإلقليمية يف برنامج العمل وامليزانية  وتكفل بأن

على مستوى املنظمة  أولوياتكما حد  حتسن يف دور اللجان الفنية من أجل تيسري مدخالتها يف . الرئيسية للسياسات

 .اجمللس  ويف مسائل السياسات واملسائل التنظيمية على مستوى املؤمتر

 

سياسات فيما يتعلق باألوضاع العاملية لألغذية والزراعة  نظرًا ألن الاق ونتيجة لذلك حد  قدر كبري من اتس- 69

مة األجهزة الرئاسية يف املنظمة أصبحت تركز بصورٍة أكثر فعالية على املوضوعات اليت هلا تأثري مباشر على احلوك

املنظمة أكثر فعالية على  برنامج السياسات الذ  وضعته األجهزة الرئاسية يفوأصبح  العاملية يف األغذية والزراعة 

وباإلضافة إىل ذلك فإن املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية أصبحت أكثر فعالية يف دعمها للمنظمة يف . املستوى العاملي

 .حتقيق النتائج اليت تسعى إليها

 

اء بني األعضاء أو   سوما حد  من حتسن يف الشفافية واملساءلةوبالنسبة لزيادة الثقة واالحرتام املتبادل  و- 63

بني األعضاء واإلدارة  فإن اجتماعات جلنة املالية  وجلنة الربنامج  وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية أصبحت 
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 عن طريق جلنيت الربنامج واملالية  
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الدور التيسري  االستباقي للرئيس املستقل للمجلس سهل قبني الذين ليس هلم حق التصويت  كما أن مفتوحة للمرا

 .املشاورات فيما بني األعضاء

 

اإلجنازات اليت حتققت إيضاح وظائف العديد من األجهزة وبالنسبة لإلشراف على احلوكمة  فمن بني - 64

الرئاسية  وتغيري مواعيد اجتماعات األجهزة الرئاسية حبيث تدعم بصورٍة أكثر فعالية ختطيط العمل  ووضع برامج 

نامج  ى تقارير جلنة املالية  وجلنة الربعمل متعددة السنوات لألجهزة الرئاسية الرئيسية  وإدخال حتسينات عل

 .لوضوح االستنتاجات والقراراتواجمللس  واملؤمتر ضمانًا 

 

لتحسني مواعيد  ةونتيجة لذلك  حد  حتسن يف فعالية وكفاءة الدورة الرباجمية يف املنظمة كمحصل - 62

ة يف دعم املنظمة باجتاه حتقيق أهدافها اجتماعات األجهزة الرئاسية  وألن هذه األجهزة الرئاسية أصبحت أكثر فعالي

 .املرجوة كنتيجة لتحسن الوضوح فيما يتعلق مبجاالت هذه النتائج واملسؤوليات  والتخطيط األفضل لرباجمها

 

 ملخص الفوائد

 

 إجراءاتصغريًا من  ًا  فإن هناك عدد14فائدة منفردة خلطة العمل الفورية 300رغم أنه مت حتى اآلن حتديد - 66

أكرب من  اإلجراءاتوالشك أن تأثري هذه . وما يرتبط بها من منافع تشكل جوهر عملية إصالح املنظمة ة الرئيسيةاخلط

يعزز كل منها اآلخر  إجراءاتوهي . جمموع أجزائها  وأنها إذا أخذت كحزمة واحدة ترسي أساسًا مستدامًا لإلصالح

 .وهلا أثر مضاعف من حيث تأثريها
 

وتعاونية  بناء على  ةتشاركيبطريقة  إسرتاتيجيةلنتائج يشمل وضع أهداف إطار قائم على ا صنع (1)

 االحتياجات الفعلية للعامل  واألولويات اإلقليمية  واملزايا النسبية للمنظمة؛

إىل نتائج ملموسة حتققها  اإلسرتاتيجيةهذه األهداف  "ترمجة"اإلطار القائم على النتائج الذ  يتطلب  (9)

 املنظمة؛

اهلادف ملوارد املنظمة باجتاه حتقيق هذه النتائج عن طريق االلتزام التام والعمل من جانب  االستخدام (3)

 ؛اآلخرينموظفيها  مع االستفادة الكاملة من تغطيتها ملختلف أحناء العامل وبشراكه مع الالعبني 

 رصد وتقدير أداء املنظمة يف تسليم هذه النتائج؛ (4)

 .نتائج امللموسةاإلبالغ الفعلي عن مدى حتقيق هذه ال (2)

 

يري ومع ذلك فإن أ  تغ. تضمنت التقارير اإلجنازات والفوائد اليت حتققت يف مجيع اجملاالت السابق ذكرها- 62

اإلدارة كانت تدرك أن املنظمة متر بعملية تعلم حتتاج إىل أكثر من فرتة مالية واحدة حمور  ليس باألمر السهل  ف

إن تغيري اإلطار اجلديد القائم على النتائج يف مجيع املنظمات يستغرق أكثر من فرتة وبشكل خاص ف. متامًامنها  لالنتهاء
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 بالتقرير على الشبكة العنكبوتية 1ترد على امللحق   
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إىل وقت أطول وإىل  –بطبيعتها  –مالية واحدة حتى يتحقق  كما أن التغيريات اليت تؤثر على املوظفني حتتاج 

 .مشاورات أكثر لكي حتد  بالفعل

 

-9014 التوجه اجلديد الذ  تضمنته اخلطة املتوسطة األجلمن العناصر األساسية يف ومع ذلك فإن الكثري - 62

قد حتققت بالفعل بنتيجة األعمال اليت أجنزت مبوجب خطة  9012-9014وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  9012

على  تتوقفأرست أساسًا للتغري احملور  يف منظمة أصبحت ميزانيتها وإدارتها وتقديرها  اليتوالعمل الفورية  

 .اإلسرتاتيجيةمها امللموس يف حتقيق أهدافها إسها

 

مثار التنفيذ الناجح ستتجلى يف أن تصبح املنظمة بالفعل مالئمة للقرن أوضح التقييم اخلارجي املستقل أن - 62

مة وال تعترب اإلدارة أن املنظ. احلاد  والعشرين  وأنها سوف تضع معيارًا جديدًا للتميز يف املنظمات املتعددة اجلنسيات

بل إن اإلدارة ترى أن إصالح املنظمة قد . قد وضعت معيارًا جديدًا للتميز يف املنظمات متعددة اجلنسيات  حتى اآلن

حقق إجنازات قوية وواضحة وأن هذا اإلصالح حقق فوائد تضع املنظمة يف موقف قو  لتمضي قدمًا بربنامج التغيري 

  .للمنظمات املتعددة اجلنسيات مركزًا رفيعًاثل التحويلي عندما تنتهي هذه العملية  وهو ما سيم


