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خطة العمل لتحقيق التوازن الجغرافي العادل
والمساواة بين الجنسين بين موظفي المنظمة
معلومات إضافية

ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد

Fernando Serván

مدير
مكتب الموارد البشرية
الهاتف+3906 5705 2299 :

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (،)QR
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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تشكل هذه الوثيقة ضميمة إىل وثيقة جلنة املالية  FC 173/10بعنوان خطة العمل لتحقيق التوازن اجلغرايف العادل
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واملساواة بني اجلنسني بني موظفي املنظمة.
والغرض من هذذه الوثيقذة هو لفذل العنذايذة ،يف ظ دذل اجليتود الا تبذذمذا املنظمذة لتحقيق التوازن اجلغرايف على و
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مبني ،يف الوثيقة  ،FC 173/10إىل بعض اجلوانب املتعلقة بعدم متثيل البلدان األعضاء يف املنظمة.
ما هو د
ومع مراعاة عمليات التعيني اجلارية ،فإ دن عدد البلدان األعضذ ذذاء الا ال تزال غل ثلة يف املنظمة عند نشذ ذذر هذه
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بلدا .ومن أصذ ذ ذذل هذه البلدان السذ ذ ذذبعة عشذ ذ ذذر ،بقيل عشذ ذ ذذرة بلدان غل ثلة يف املنظمة خالل السذ ذ ذذنوات
الوثيقة هو ً 17
اخلمس والعشرين املاضية ،منذ شيتر يناير/كانون الثاين  .1 1994وهي :البحرين ،توفالو ،تيمور  -ليشا ،جزر سليمان،
جزر مارشذ ذ ذ ذذال ،قطر ،كليبايت ،ميكرونيزيا ،ناورو ،ونيوي .وجتدر اإلشذ ذ ذ ذذارة يف هذا الصذ ذ ذ ذذدد إىل أ دن لانية من هذه البلدان
لعل
العشذ ذ ذذرة (باسذ ذ ذذتثناء قطر وجزر سذ ذ ذذليمان) ليس لدييتا ثل معتمد لدى املنظمة ،ال يف روما وال يف أي مدينة أخرى .و د
مر السذ ذ ذذنني ،أحد األسذ ذ ذذباج الا أعاقل جيتود تلس البلدان يف سذ ذ ذذبيل اجتذاج رعاياها الذين ر ا كانل
هذا كان ،على د
لدييتم املواصذذفات املناسذذبة ليكونوا مرشذذحني مشهلني لشذذغل مناصذذب يف منظمة األغذية والزراعة .ويف مطلق األحوال ،فإ دن
حتديدا ملعاجلة هذه املسألة بالذات العالقة منذ فرتة طويلة والا تتعلق بعدم متثيل هذه البلدان األعضاء
اجليتود تُبذل حاليًا ً
العشرة يف املنظمة.
ويف ما عدا هذه البلدان العش ذ ذ ذذرة الا لدييتا تارين طويل من عدم التمثيل يف املنظمة ،هنا س ذ ذ ذذبعة بلدان أخرى
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فقط ال تزال غل ثلة يف املنظمة عند نشذذر هذه الوثيقة .وهي :أنتيغوا وبربودا ،بليز ،ويتوريدة أفريقيا الوسذذطى ،سذذان تومي
وبرينسييب ،سانل كيتس ونيفيس ،سورينام ،وليبيا .وجتدر اإلشارة إىل أنه من أصل هذه البلدان السبعة غل املمثلة حاليًا،
هنا بلد واحد من بينيتا (ليبيا) لديه ثلية دائمة يف روما يف حني أنده ليس ذ ذ ذ ذ ذ ذذل ألربعة منيتا أي ثلية دائمة معتمدة لدى
املنظمة (أنتيغوا وبربودا وويتورية أفريقيا الوس ذ ذذطى وس ذ ذذانل كيتس ونيفيس وس ذ ذذورينام) والثنني منيتا ثليات معتمدة خار
مبني يف اجلدول  .1غل أ دن املنظمة ماض ذذية يف جيتود
إيطاليا (بليز يف لندن وس ذذان تومي وبرينس ذذييب يف بروكس ذذل) كما هو د
حل ملسألة عدم متثيل هذه البلدان يف أقرج وقل كن.
الدعوة الا تبذما بكثل من العزمية إلجياد د
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منذ توافر بيانات موثوقة هبذا الشأن.
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الجدول  :1البلدان التي ليس لديها موظفون على أساس التمثيل الجغرافي
الممثلون الدائمون المعتمدون لدى المنظمة

البلدان األعضاء
أنتيغوا وباربودا

كال

البحرين

كال

بليز

نعم  -ثلية يف لندن

توفالو

كال

تيمور ليشا

كال

جزر سليمان

نعم  -ثلية يف روما

جزر مارشال

كال

ويتورية أفريقيا الوسطى

كال

سان تومي وبرنسييب

نعم  -ثلية يف بروكسل

سانل كيتس ونيفيس

كال

سورينام

كال

قطر

نعم  -ثلية يف روما

كليباس

كال

ليبيا

نعم  -ثلية يف روما

ميكرونيزيا

كال

ناورو

كال

نيوي

كال

