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بعنوان خطة العمل لتحقيق التوازن اجلغرايف العادل  FC 173/10تشكل هذه الوثيقة ضميمة إىل وثيقة جلنة املالية  -1
 .واملساواة بني اجلنسني بني موظفي املنظمة

 
والغرض من هذذه الوثيقذة هو لفذل العنذايذة، يف ظذلد اجليتود الا تبذذمذا املنظمذة لتحقيق التوازن اجلغرايف على  و  -2
، يف الوثيقة  ما  .ة بعدم متثيل البلدان األعضاء يف املنظمة، إىل بعض اجلوانب املتعلقFC 173/10هو مبنيد

 
ومع مراعاة عمليات التعيني اجلارية، فإند عدد البلدان األعضذذذذاء الا ال تزال غل  ثلة يف املنظمة عند نشذذذذر هذه  -3

بلًدا. ومن أصذذذذذذذل هذه البلدان السذذذذذذذبعة عشذذذذذذذر، بقيل عشذذذذذذذرة بلدان غل  ثلة يف املنظمة خالل السذذذذذذذنوات  17الوثيقة هو 
1994 مس والعشرين املاضية، منذ شيتر يناير/كانون الثايناخل

، جزر سليمان ،ليشا -تيمور  ،توفالو البحرين،. وهي: 1 
. وجتدر اإلشذذذذذذذذارة يف هذا الصذذذذذذذذدد إىل أند لانية من هذه البلدان نيويو  كليبايت، ميكرونيزيا، ناورو،قطر،  ، جزر مارشذذذذذذذذال

لدييتا  ثل معتمد لدى املنظمة، ال يف روما وال يف أي مدينة أخرى. ولعلد العشذذذذذذذرة )باسذذذذذذذتثناء قطر وجزر سذذذذذذذليمان( ليس 
هذا كان، على مرد السذذذذذذنني، أحد األسذذذذذذباج الا أعاقل جيتود تلس البلدان يف سذذذذذذبيل اجتذاج رعاياها الذين ر ا كانل 

. ويف مطلق األحوال، فإند لدييتم املواصذذفات املناسذذبة ليكونوا مرشذذحني مشهلني لشذذغل مناصذذب يف منظمة األغذية والزراعة
اجليتود تُبذل حالًيا حتديًدا ملعاجلة هذه املسألة بالذات العالقة منذ فرتة طويلة والا تتعلق بعدم متثيل هذه البلدان األعضاء 

 .العشرة يف املنظمة
 
ة بلدان أخرى ويف ما عدا هذه البلدان العشذذذذذذذذرة الا لدييتا تارين طويل من عدم التمثيل يف املنظمة، هنا  سذذذذذذذذبع -4

سذذان تومي فقط ال تزال غل  ثلة يف املنظمة عند نشذذر هذه الوثيقة. وهي: أنتيغوا وبربودا، بليز، ويتوريدة أفريقيا الوسذذطى، 
ليبيا. وجتدر اإلشارة إىل أنه من أصل هذه البلدان السبعة غل املمثلة حالًيا، ، و سورينام، سانل كيتس ونيفيس، وبرينسييب

من بينيتا )ليبيا( لديه  ثلية دائمة يف روما يف حني أنده ليسذذذذذذذذذذذذذذل ألربعة منيتا أي  ثلية دائمة معتمدة لدى  هنا  بلد واحد
املنظمة )أنتيغوا وبربودا وويتورية أفريقيا الوسذذذذذذطى وسذذذذذذانل كيتس ونيفيس وسذذذذذذورينام( والثنني منيتا  ثليات معتمدة خار  

جيتود  . غل أند املنظمة ماضذذذذية يف1روكسذذذذل( كما هو مبنيد يف اجلدول إيطاليا )بليز يف لندن وسذذذذان تومي وبرينسذذذذييب يف ب
  .الدعوة الا تبذما بكثل من العزمية إلجياد حلد ملسألة عدم متثيل هذه البلدان يف أقرج وقل  كن

                                                      
 منذ توافر بيانات موثوقة هبذا الشأن.  1
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 : البلدان التي ليس لديها موظفون على أساس التمثيل الجغرافي1الجدول 
 

 الدائمون المعتمدون لدى المنظمةالممثلون  البلدان األعضاء
 كال أنتيغوا وباربودا

 كال البحرين
  ثلية يف لندن -نعم  بليز

 كال توفالو
 كال تيمور ليشا
  ثلية يف روما -نعم  جزر سليمان
 كال جزر مارشال

 كال ويتورية أفريقيا الوسطى
  ثلية يف بروكسل -نعم  سان تومي وبرنسييب

 كال ونيفيسسانل كيتس 
 كال سورينام
  ثلية يف روما -نعم  قطر

 كال كليباس
  ثلية يف روما -نعم  ليبيا

 كال ميكرونيزيا
 كال ناورو

 كال نيوي

 


