October 2015

CL 153/14 Add.1

A

اجمللس
الدورة الثالثة واخلمسون بعد املائة
روما 30 ،نوفمرب/تشرين الثاني  4 -ديسمرب/كانون األول 2015

االستعراض املستق ّل لشبكة املكاتب امليدانية
ضميمة للملحق 11
ضميمة للملحق 11

آسيا واحمليط اهلادئ
تعليقات رئيس الفريق املعين بتقييم املكاتب امليدانية يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ
 -1بصورة عامة ،تعترب الوثيقة املعنونة "استعراض تغطية مكاتب منظمة األغذية والزراعة" وثيقة ممتازة ،إذ
تعاجل بطريقة وافية مسألة تغطية مكاتب منظمة األغذية والزراعة (الفاو) خارج مقرها الرئيسي .وبصفيت
رئيساً للفريق املعين بتقييم مبادرات املنظمة لتطبيق الالمركزية يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ ،تسنت لي
فرصة تقييم أداء الوجود اإلقليمي والقطري للمنظمة يف اإلقليم .ويف هذا السياق ،استعرضت كميات كبرية من
الوثائق املؤسسية للمنظمة بشأن اإلصالحات األخرية يف سياسات املنظمة وعملية التخطيط االسرتاتيجي
ومبادرات تطبيق الالمركزية ،مبا يف ذلك تغطية مكاتب املنظمة يف األقاليم املختلفة .وقد متكنت هذه الوثيقة
من ضم جمموعة معقدة من املسائل تشمل تغطية مكاتب املنظمة ،وذلك ضمن هيكل متناسق ومقدم بطريقة
واضحة ومقتضبة .ومبا أن اهلدف من الوثيقة هو توفري أساس موضوعي للمداوالت ولصنع القرارات بشأن
مسألة هلا تداعيات أك رب على املنظمة ،أعترب أنها تفي جيداً جداً بغرضها بفضل منظورها وحتليلها املتزنني
وموضوعيتها املهنية ولقيامها بطرح جمموعة واقعية من اخليارات للمستقبل.
أما تعليقاتي املقتضبة أدناه فسرتد تبعاً هليكل الوثيقة.

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه 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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القسم -1

مقدمة:

 -2تضع املقدمة مسألة تغطية املنظمة ضمن سياق ديناميكي من اإلصالحات التنظيمية والضغوطات املفروضة على
املنظمة والنامجة عن الواقع الناشئ يف بلدانها األعضاء .إن املطالب املتنافسة للمسؤوليات املنصوص عليها يف
لوائح املنظمة والطلب املتزايد على الدعم التقين والربناجمي والتشغيلي من قبل عضوية قد حدت باملنظمة إىل
وضع إطار متكامل للنتائج التنظيمية يسلط الضوء على التقارب بني البعدين التوأمني لعملها .وتعترب مسألة
التغطية اإلقليمية واإلقليمية الفرعي والقطرية جزءاً ال يتجزأ من مبادرات اإلصالح من أجل حتقيق نتائج
قائمة على إطار موحد للنتائج التنظيمية.
 -3وينبغي للقسم اخلاص باملقدمة أن يربز الطبيعة املتغرية واملتفاوتة للطلبات الصادرة عن البلدان ذات
اخلصائص املختلفة ،وأحياناً مطالب تقديم املساعدة التقنية يف جماالت جديدة أكثر تعقيداً تكوّن املنظمة
لنفسها فيها املزيد من النضج .وإن امليزات النسبية التقليدية للمنظمات متعددة األطراف مثل الفاو تواجه
التحديات املتمثلة يف املوارد املقيدة ،واملنافسة النامجة عن توسع املعارف املتخصصة يف القطاع اخلاص،
وزيادة وصول مؤسسات البلدان األعضاء إىل مصادر خمتلفة للمعارف ،وتالشي التعاون التقين قديم الطراز
القائم على رأي اخلرباء .وتطالب البلدان النامية مبستوى أعلى من املعارف املعاصرة واخلربات والقدرة من
أجل التعاطي بسرعة مع مسائلها اإلمنائية .وأصبح مستوى التوقعات أعلى جلهة اجلودة والسرعة وقدرة
الدعم على حل املشاكل.
 -4إن أهمية اهليكل املناسب للتغطية معروضة بشكل صحيح يف هذا القسم ولكن التغطية من خالل اهليكل
املناسب ليست سوى شرط ضروري .ولكي يكون هيكل التغطية فعاالً من حيث األداء ،جيب أن يُستكمل
بتفويض سلطة اختاذ القرارات وتفويض الصالحيات ،بدعم من القدرات املوضوعية والفنية واإلدارية املناسبة.

القسمان  2و -3التغطية احلالية وتوصيف املكاتب القطرية:
 -5هذان القسمان املدعومان باملالحق العشرة مفيدان جداً .وإن عرض الوقائع اخلاصة بالتغطية احلالية يف القسم
 2يقدم فكرة وافية عن احلالة الراهنة لتغطية املكاتب .والتحليل الوارد يف القسم  3حول توصيف املكاتب
القطرية بناء على بعض املعايري التشغيلية اهلامة ،مثل حجم تنفيذ الربامج وقيمة امليزانية اإلمجالية وتكاليف
املوظفني (سواء أكانوا معينني على املدى الطويل أم من املوارد البشرية لغري املوظفني) وتعداد املعامالت ،قد
يقدم فكرة أعمق عن خصائص املكاتب من زوايا خمتلفة .وإن جمموعة املالحق ( )10-4اليت حتتوي على
مؤشرات مرتبطة خبصائص البلدان ،تعرض معلومات وحتاليل تؤثر تأثرياً حيوياً يف السياسات املستقبلية
املتعلقة بالتغطية .وجمموعة املالحق تلك قد خضعت لعملية درس وافية وهي مقدمة يف قالب أمثل ،ويف حال
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جرى حتديثها دورياً قد تصبح مبثابة مرجع متواصل هام ألية مداوالت مستقبلية بشأن مسائل الالمركزية
وتغطية املكاتب.

القسم -4

مالحظات رئيسية متعلقة بالتغطية:

 -6تناول هذا القسم النتائج والتوصيات الرئيسية املتعلقة بتغطية املنظمة كال على حدة يف كافة األقاليم مبا فيها
إقليم آسيا واحمليط اهلادئ .ويف التقييم اخلاص بإقليم آسيا واحمليط اهلادئ ،اعترب مستوى تغطية املنظمة
يف بلدان آسيا واحمليط اهلادئ كافياً إمجاالً .وقد طرح التقييم بعض التوصيات احملددة بشأن التغطية
وخباصة بشأن املكتب اإلقليمي الفرعي جلزر احمليط اهلادئ وقد عرضتها هذه الوثيقة عرضاً دقيقاً .ويذكر
هذا القسم مسائل تتعلق بقضايا منطقة احمليط اهلادئ وحدها ،وهذا األمر قد ال يبدو متكافئاً ويعطي انطباع ًا
خاطئاً بأن بقية آسيا حتتاج إىل القيام بتغيريات يف التغطية .وإن مسائل التغطية يف آسيا بشكل عام ال تتعلق
بالتغيريات يف التغطية الفعلية بقدر ما تتعلق مبسائل الفعالية والكفاءة وجودة استجابة املكاتب القطرية.
وينبغي لقراء الوثيقة أن يتفهموا هذه الناحية لدى النظر يف مسألة التغطية لدى اإلقليم كله.
 -7ومن هذا املنطلق ،هناك عدد من التوصيات املتعلقة جبعل التغطية الراهنة يف آسيا أكثر فعالية .وهي تشمل
حتسني قابلية التوقع والتوقيت للدعم التقين الذي يقدمه املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ إىل املكاتب
القطرية .ويقرتح التقرير تزويد اإلقليم بالعدد املناسب من األخصائيني التقنيني لتمكينه من تلبية االحتياجات
الفنية للمكتب القطري بسرعة .أما التعليق التقييمي اآلخر الذي يؤثر يف فعالية وكفاءة التغطية القطرية
خلدمات املنظمة يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ فيميل أكثر إىل تناول تفويض السلطة والصالحيات .وقد ورد
ذلك ضمن التقييم بالتعابري التالية:

يرى التقييم أن :املنظمة قد حققت تقدماً يف نقل املسؤوليات من مقرها الرئيسي إىل مكتبها اإلقليمي يف آسيا
واحمليط اهلادئ ،ولكن ذلك كان بصورة غري متكافئة أقل مما عليه احلال على املستوى القطري" .وليست
هناك شكوك يف أن املكاتب القطرية قد شهدت زيادة يف استقالليتها بدرجة كبرية مع مرور الوقت ،من خالل
زيادة تفويض السلطات فيما يتعلق باملشرتيات والتوظيف وحتديد األولويات ،وما إىل ذلك .ومع ذلك ،جاء
نقال عن أحد املدلني باملعلومات أنه " مثة تصور بأن الضغط لتحقيق الالمركزية والتفويض من روما قد أدى
إىل التقارب وإعادة تطبيق املركزية يف بانكوك" .وبالفعل ،وكما يُربز ذلك دليل يف التقرير ،فيما يتعلق بعدد
من العمليات واإلجراءات ،يبدو أن املكتب اإلقليمي يف آسيا واحمليط اهلادئ يؤدي أكثر دور "التحكم
املركزي" ،وأقل منه بكثري دور التمكني وربط العناصر بني املستوى القطري واملقر الرئيسي".
هذا استنتاج هام وجيب وضعه يف احلسبان لدى النظر يف قضايا التغطية.
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القسم -5

معايري تعديل التغطية:

 -8إن هذا القسم الذي يستند إىل حتليل تغطية املكاتب بناء على مؤشرات وتوصيات خمتلفة صادرة عن
التقييمات اإلقليمية اخلمسة  ،يطرح عدداً من املعايري العامة والصفات اخلاصة بكل من املواقع اليت حتدد
أدنى القواسم املشرتكة يف التقرير بشأن تغطية املكاتب .وأنا أوافق على مجيع معايري التغيري كما هي معروضة
يف هذا القسم.
 -9وإن اخلصائص األساسية ملواقع املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية كما هي واردة يف هذا القسم ،منطقية
وعملية بالكامل .ومن الصعب االعرتاض على أساسها املنطقي.
 -10وأنا أوافق على الشرط اإللزامي الشام ل املذكور يف هذا القسم والذي ينص على أن أي قرار بتغيري تغطية
املنظمة جيب أن يسرتشد بثالثة أهداف جوهرية هي ( )1حتسني قدرة املنظمة على تقديم خدماتها بأفضل
وجه ممكن وبشكل يراعي مردودية التكاليف و( )2حتقيق نتائج اإلطار االسرتاتيجي و( )3االعرتاف حبق أي
بلد عضو بالوصول إىل خدمات املنظمة.
 -11ينبغي لتحسني تغطية املنظمة على املستوى القطري تطبيق جمموعة من اخلصائص املتفاوتة اليت تعكس
حقائق البلدان األعضاء .على االعتبارات ذات األولوية للتغطية أن ترتكز على اإلنفاق (وال سيما إذا كانت
ممولة من االشرتاكات املقررة) ،والقدرة على أفضل حتقيق للنتائج ،ومراعاة البلدان املتوسطة الدخل والبلدان
املتوسطة الدخل من الفئة الدنيا ،وسوف تطبق جمموعة خاصة من االعتبارات على البلدان ذات املستوى
املرتفع للمساهمات الطوعية ،وجتميع بلدان التغطية من خالل برامج صغرية خاضعة إىل تغطية مكتب واحد.
 -12وأخرياً من املهم استعراض التغطية بشكل دوري .وينبغي تناول التغطية ضمن سياق ديناميكي على املستوى
الوطين واإلقليمي واإلقليمي الفرعي .وحتتاج املنظمة إىل وضع نهج مرن لتعديل التغطية بطرق خالّقة بدالً من
انتظار مبادرات اإلصالح التنظيمي الكربى .وبوسع مكاسب الكفاءة الداخلية اليت تتحقق بواسطة تطبيق
الالمركزية والتنازل عن السلطة وتفويضها أن حتسن من جودة التغطية وعمقها .ومن شأن النهج االستباقي
لتقييم مطالب البلدان بانتظام وتسخري املعارف التنظيمية واملوارد البشرية وإدارتها بذكاء أكرب أن يساعد على
استكمال جهود املنظمة بصورة أفضل على صعيد التغطية.
القسم -6

خيارات التغيري يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ:

 -13يقوم الفصل اخلتامي بعرض مفصل خليارات معينة للتغيري .وهو يصيب يف حتديد احملركات اخلارجية
والداخلية على حدٍ سواء اليت من شأنها التأثري يف سياق التعاون الدولي واليت ستؤثر يف منوذج أعمال املنظمة
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على املستوى القطري .وهذا يربز أيضاً األهمية احليوية للوجود القطري واحلاجة إىل التفاعل واحلوار
املستدامني مع البلدان األعضاء.
 -14وأنا أؤيد بالكامل املقرتحات العامة التالية اليت وردت يف الوثيقة من أجل التغيري واليت هي قيد التنفيذ يف
األقاليم كافة.

"نظراً إىل ارتفاع درجة التنوع بني املكاتب القطرية ،يقضي مقرتح عام باالعرتاف بدرجة التعقيد اإلداري
ومبسؤولية املكاتب القطرية احملددة وبالتمييز بني قرارات اإلدارة بشأن الرتب والتوظيف يف املكاتب القطرية
بناء على ذلك .بالنسبة إىل البلدان اليت هي ما فوق مستوى معيّن من حتقيق النتائج ،مثالً ما فوق مبلغ الـ8
ماليني دوالر أمريكي املستخدمة يف اجلداول ،ستكون املكاتب مؤهلة ملعاملة خاصة .أما ما دون مستوى
معني ،مثالً ما دون مستوى  1مليون دوالر أمريكي ،مع إيالء االعتبار الواجب للمسؤوليات األخرى لبعض
املكاتب كما جرت مناقشته أعاله ،فإن بعض ًا من البلدان متدنية األداء قد حتتاج إىل اخلضوع للتفويض املتعدد
والتخلي عن املمثل املقيم للمنظمة أو اختاذ قرارات إدارية أخرى تتعلق مبستوى التوظيف يف املكتب.
 تقضي اخليارات األخرى لتلك البلدان ،بتخفيض رتبة املمثلني اجلدد للمنظمة مع تفضيل املساعدين الوطنينيملمثلي املنظمة من ذوي اخلربة مع انتقاهلم إىل مسؤوليات املوظفني الدوليني .... .قد يتمثل أحد اخليارات
األخرى يف إرسال موظفني تقنيني حاليني كممثلني للمنظمة شريطة أن يعملوا بالدرجة األوىل كمسؤولني تقنيني
مرتبطني بالفريق اإلقليمي الفرعي متعدد التخصصات ،على أمل أن يسهموا يف استكمال الربنامج القطري .قد
يدوم هذا االنتداب لفرتات زمنية أطول أو أقصر ،بناء على احتياجات البلد املعني .وهذا الرتتيب خيتلف عن
املوظفني التقنيني املنتدبني السابقني الذين على الرغم مما توحي به تسميتهم ،يقدمون عادة دعماً قليالً إىل
البلدان األخرى بصفتهم موظفني تقنيني ،ويركزون باألحرى على عملهم كممثلني للمنظمة .ونظراً إىل كمية
العمل املتدنية يف عدد من البلدان اليت تلقى اهتماماً قليالً أيضاً من جانب املاحنني ،من شأن هذا الرتتيب
اخليار أن يكون واعداً ،شريطة أن يكون املوظفون التقنيون ملتزمني مبا فيه الكفاية ومتصلني بالشبكة التقنية
لإلقليم واإلقليم الفرعي.
 وقضى أحد التغيريات األخرى األعم مبنح املنسقني اإلقليميني الفرعيني يف الفرتة األخرية مسؤولية اإلشرافعلى ممثلي املنظمة يف املنطقة اليت يغطونها .وقد كانت تلك بصورة غري رمسية حال اإلقليم األفريقي نظراً إىل
العدد املرتفع من ممثلي املنظمة يف اإلقليم ،ولكنها مل تتخذ قط صفة رمسية .وكما سنناقش فيما يلي ،ينبغي
ملمثل املنظمة املقرتح لبابوا غينيا اجلديدة أن يكون مسؤوالً أمام املنسق اإلقليمي الفرعي للمحيط اهلادئ إىل
جانب االنتداب املقرتح ملوظف واحد أو أكثر من موظفي املكتب اإلقليمي الفرعي جلزر احمليط اهلادئ،
سيعملون انطالقاً من هذا املكتب.
 ومن التغيريات األخرى األعم ،منح الوجود القطري األولوية ودعم الربنامج العادي يف بلدان العجز الغذائي ذاتالدخل املنخفض واالتكال أكثر فأكثر على تقاسم التكاليف لدى املكاتب يف البلدان املرتفعة الدخل أو يف
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الشرحية العليا من البلدان ذات الدخل املتوسط .وهذه أصالً احلال يف بعض البلدان ذات العدد املرتفع من
حسابات األمانة األحادية ،وال سيما يف أمريكا الالتينية كما يظهر أدناه ،ولكن باإلمكان توسيعها .وباملثل ،من
حيث تأثري تغري املناخ ،تستدعي الدول اجلزرية الصغرية النامية وال سيما تلك الواقعة يف احمليط اهلادئ،
أولوية خاصة.
 يف كافة األح وال ال بد من وجود مرونة وحسن توقيت يف حجم احلضور ونطاقه ،مع مراعاة احلالة االقتصاديةللبلد ووجود حاالت األزمات أو احتمال وجودها ،ومواقع الشركاء اآلخرين وقوتهم.
 -15وأنا أوافق بقوة على مربرات التغيريات فضالً عن املقرتحات احملددة للتغيري يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
حبسب ما ترد يف النص التالي من الوثيقة .وهذا النص شامل جداً ويغطي كافة التوصيات املقرتحة يف التقييم
اخلاص بإقليم آسيا واحمليط اهلادئ:

"إن عدداً من اخلصائص املرغوب فيها واليت جرت مناقشتها أعاله يظهر بوضوح يف مكاتب املنظمة يف آسيا
واحمليط اهلادئ .بانكوك هي حمور رحالت الطريان يف اإلقليم وهي مقر اللجنة االقتصادية واالجتماعية
آلسيا واحمليط اهلادئ وتستضيف مكاتب إقليمية لوكاالت أخرى لألمم املتحدة ".إن شبكة املكاتب القطرية
قائمة على أسس متين ة مع طائفة واسعة من النتائج وغريها من اخلصائص اليت تبدو مناسبة للسياق يف كل
من البلدان .املكتب يف آبيا ،ساموا (املكتب اإلقليمي الفرعي جلزر احمليط اهلادئ) خيدم إقليماً فرعياً حمدداً
بوضوح.

مت تعزيز عدة مكاتب قطرية يف السنوات األخرية إىل حد كبري متشياً مع املقرتحات الواردة يف التقييم اخلاص
بتطبيق الالمركزية يف هذا اإلقليم .ويشمل ذلك إضافة موظفني دوليني ممولني من املساهمات املقررة يف بابوا
غينيا اجلديدة ،ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ومنغوليا ،كما ذكرنا أعاله .عيّن مساعدان ملمثلني
للمنظمة على املستوى الوطين يف بلدين (أي تونغا وفانواتو) وقد مت وضع اللمسات األخرية على االتفاقات مع
البلدين املضيفني من أجل تعيني مساعد ممثل للمنظمة يف كل من فيجي وجزر سليمان .واملناقشات جارية مع
مجهورية كوريا وماليزيا لفتح شراكة ومكاتب اتصال.
ولكن كما مت إبرازه يف التقييم بشأن الالمركزية يف آسيا واحمليط اهلادئ فإن التغطية متثل حتدياً كبرياً يف
منطقة احمليط اهلادئ بالنظر إىل عدد البلدان يف اإلقليم الفرعي ( )14واملنطقة اجلغرافية الضخمة اليت
تغطيها .وهذا يفرض ضغطاً كبرياً أيضاً على املوظفني املوجودين يف ساموا .وال تزال التسويات يف اإلقليم
الفرعي على رأس قائمة األولويات ،كما وردت يف التقييم اإلقليمي.
وجتديد مزيج املهارات يف املكتب اإلقليمي الفرعي هو جزء من تغطية وممارسة أوسع للقدرات .أدرج منصب
إضايف يف قسم االقتصاد واإلحصاءات يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  2017-2016ووظيفة أخرى من الفئة
ف 5-يف إدارة مصايد األمساك يف الفرتة األخرية ،مع انتقال أحد املوظفني من املقر الرئيسي .كما أن موظفاً
آخر تابعا إلدارة مصايد األمساك سينتقل قريباً من املقر الرئيسي إىل ساموا وستتبع ذلك تغيريات أخرى مبا
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يف ذلك تعيني وظائف جديدة تتعلق باملساواة بني اجلنسني والقدرة على الصمود .وختضع التغيريات العامة يف
مزيج املهارات ،على الرغم من أهميتها احلامسة بالنسبة إىل الربنامج اإلقليمي الفرعي ،ملعاجلة مستقلة وال
تشكل جزءاً من مقرتحات التغطية حبد ذاتها.
حبلول نهاية  ،2015سيكون للمنظمة وجود فعلي يف ستة بلدان من اإلقليم الفرعي جلزر احمليط اهلادئ
(أي فانواتو ،جزر سليمان ،فيجي ،بابوا غينيا اجلديدة ،ساموا وتونغا) .ويعين ذلك وجودها يف البلدان
امليالنيزية األربعة (أول أربعة بلدان مدرجة) ويف اثنني من البلدان البولينيزية الستة (ساموا وتونغا) ولكن من
دون أي وجود يف البلدان امليكرونيزية اخلمسة (جزر مارشال ،ناورو ،كرييباس ،باالو ،واليات ميكرونيزيا
املوحدة).
لبابوا غينيا اجلديدة روابط واضحة بكل من آسيا واحمليط اهلادئ ومن املتوقع أن تؤدي دوراً أكرب يف توفري
الدعم إىل البلدان األصغر .وهي تدعم أصالً ترميم املنغروف يف ساموا وتوفالو وتونغا وقد أعلن مؤخراً عن
برنامج جديد بقيمة  150مليون دوالر أمريكي لدعم بلدان احمليط اهلادئ .وهي أيضاً أقرب بشكل ملحوظ
إىل بعض من بلدان جزر احمليط اهلادئ.
ويف ضوء ما تقدم ،اخليارات املقرتحة للمحيط اهلادئ هي كالتالي:
 رفع مستوى مكتب الفاو يف بابوا غينيا اجلديدة إىل ممثلية مكتملة للمنظمة. اعتماد ممثلية املنظمة يف بابوا غينيا اجلديدة لبلدين قريبني منها هما فانواتو وجزر سليمان .وستكون تلكأول حالة جيري فيها ختفيض عدد البلدان املعتمدة يف احمليط اهلادئ من اليت يغطيها منسق اإلقليم
الفرعي ،وهذه من التوصيات الصادرة عن التقييم اخلاص بآسيا واحمليط اهلادئ من اليت مل يتم العمل بها
حتى اآلن .وينبغي ملمثلية الفاو يف بابوا غينيا اجلديدة أن تكون مسؤولة أمام املنسق اإلقليمي الفرعي جلزر
احمليط اهلادئ كما يف املناطق الفرعية األخرى.
 انتداب وظيفة يف إدارة الغابات يف مكتب اإلقليم الفرعي جلزر احمليط اهلادئ إىل بابوا غينيا اجلديدةوالنظر يف إمكان القيام باملثل مع موظف يف قسم مصايد األمساك ،بناء على الطلب.
 من أجل التغلب على عزلة مشال احمليط اهلادئ ،يقرتح استحداث وظيفة مساعد ممثل املنظمة (الربنامج)يف واحد من البلدان امليكرونيزية ،على أن يقدم على األقل الدعم املكتيب لباالو وجزر مارشال .ويقضي أحد

اخليارات املطروحة يف أن يتقاسم مساعد املمثل املوقع مع املكتب الفرعي ألمانة مجاعة احمليط اهلادئ يف
واليات ميكرونيزيا املوحدة".

 -16وخالصة القول إنين أعترب الوثيقة كإضافة قيمة إىل جمموعة وثائق املنظمة اليت تتناول تغطية املكاتب .واألهم
من هذا كله هو أنها قدمت حتليالً متوازناً لألبعاد املختلفة هلذا املوضوع املعقّد استناداً إىل بيانات جتريبية
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وإىل نتائج التقييمات اإلقليمية اخلمسة .وال شك يف أنها ستشكل أساساً موضوعياً وهاماً ملناقشة السياسات
على أعلى املستويات يف املنظمة.
أوروبا وآسيا الوسطى
تعليقات رئيس الفريق املعين بتقييم املكاتب امليدانية يف إقليم أوروبا وآسيا الوسطى
 -1إن القسم  3من الوثيقة الذي يتناول خصائص املكاتب القطرية هو إضافة حمبذة للغاية مبا أن املعلومات
الواردة يف اجلداول واملالحق املتنوعة تعرض صورة أوسع وأكثر تفصيالً للعوامل املتعددة اليت تؤثر يف الروابط
بني البلدان األعضاء يف املنظمة وبني األمانة حبسب ما يتجلى ذلك يف املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية
والقطرية .إن ا لتنوع الكبري هلذه العوامل والطرق املختلفة لتطورها على مر نصف القرن املاضي ،يؤدي حتماً
إىل االستنتاج بأن موقع تلك املكاتب وهيكلها ونطاقها ال ميكن أن تعترب ثابتة إىل ما ال نهاية وأن تلك
العناصر جيب أن "تراجع بشكل دوري ،رمبا كل فرتتني ماليتني" ،بناء على ما تقرتحه اجلملة األخرية من
الفقرة الثالثة من القسم " 6اخليارات".
 -2إن موجز تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والقطرية يف أوروبا وآسيا الوسطى ،الذي يرد يف
الصفحات من  10إىل  12للوثيقة يعكس بدقة املالحظات واالعتبارات املختلفة اليت أدىل بها فريق التقييم.
[هناك بعض االختالفات الطفيفة يف ترقيم النقاط :فهناك فقرتان مرقمتان " "4يفرتض بالثانية منهما منطقياً
أن ترقم " "5وهناك فقرة مرقمة " " 6غري ضرورية يف نهاية اخلط األول من نقطة الرتقيم األخرية للفقرة  6أما
الفقرة  14فقد أصبحت لسبب من األسباب الفقرة س  .]15لدى إعادة قراءة تلك املالحظات واالعتبارات
يلفتنا أنها ال تزال سارية املفعول وذات صلة وأن بعض التطورات التالية يف اإلقليم تؤكد اجلملة احلكيمة
واملتأنية الواردة يف الفقرة األوىل من القسم  3-6ومفادها "أن التشكيل املثالي للمكاتب اإلقليمية واإلقليمية
الفرعية من أجل تنفيذ ذلك هو أقل وضوح ًا وهناك خيارات متنافسة تقدم حسنات وسيئات".
 -3يسرّ فريق التقييم أن إدارة املنظمة قد تصرفت بسرعة وبفعالية بتعيينها ممثلني دوليني للمنظمة يف
قريغيزستان وطاجيكس تان وأن اتفاقاً كامالً قد عقد بشأن الشراكة اجلديدة ومكاتب االتصال يف أذربيجان
وكازاخستان .وقد نال اقرتاح رفع مستوى مكتب أوزبكستان لكي يكون له ممثل دولي للمنظمة ،ترحيب ًا
كبرياً .ومن األخبار اإلجيابية أيض ًا أن مكتباً لالتصال سوف يؤسس يف موسكو.
 -4ومن املهم أن نعلم ما إذا كانت خطة املراسل القطري السابق قد أوقفت بالفعل أم ال.
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 -5يبدو أن صياغة البند املتعلق باملكتب اإلقليمي يف بودابست ("االحتفاظ به كقاعدة للمكتب اإلقليمي") مع
التعيني املمكن ملوظف واحد أو أكثر يف مكاتب أخرى ضمن اإلقليم ،تعكس نهجاً مشابهاً للنهج اليت اقرتحها
املكتبان اإلقليميان يف أكرا وسنتياغو دو شيلي .ويبدو ذلك عملياً وعلى جانب من احلكمة.
 -6وأخرياً ،يبدو النهج الوارد يف اجلملة األخرية من اخليار "( 1من احلذر ...فيما يتعلق باملكتب اإلقليمي
ألوروبا وآسيا الوسطى واملكتب اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسطي") مالئماً جداً ونرجو أن يلقى التأييد على
كافة املستويات يف إطار املشاورات مع البلدان األعضاء.

