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  السريعة؛ االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع ميكن

 . لبيئةل مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدىن إىل للتقليل والزراعة األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه

 www.fao.org املنظمة موقع على أخرى وثائق على االطالع وميكن

 

 

A 

 المؤتمر
 األربعونالدورة 

 2017 تّموز/يوليو 8-3روما، 

 استعراض حفل توزيع جوائز المنظمة
 

 موجز
 

 سيييييابقا   ، أُنشييييي  حزل توويع  وائز منظمة األغذية والزرعة ماملنظمةذ، الذ  كا 14/2013 القرار رقممتاشييييييا  مع  
 بندا  دائما  على  دول األعمال املؤقت ملؤمتر املنظمة، كحدث قائم بذاته من أ ل ما يلي:

 
 إبراو اجلوائز والزائزين هبا بقدر أكرب أمام الرأ  العام؛ ذأم

 إتاحة مزيد من الوقت خالل دورات املؤمتر للرتكيز على البنود الرئيسية من  دول األعمال؛ ذبم

 توقيت؛الت االختيار وحسن تبسيط عمليا ذجم

واالسيييييييييييتزادة من أو ه الت ور مع إحدى الزعاليات املو ودة ت املنظمة السيييييييييييتقلاب اهتمام أكرب من وسيييييييييييائل  ذدم
 اإلعالم الدولية إواء اجلوائز؛

 
 ديوتقّدم هذه الوثيقة، بناء على طلب املؤمتر ت دورته الثامنة والثالثني، اسيييييييييييييتعرا يييييييييييييا  شيييييييييييييامال   ذا الن   اجلد 

 ، وإهنا توصييييييييييييييي املؤمتر بالتاص بالنظر ت مواصييييييييييييييلة العمل2015بعد انعقاد أّول فعالية للحزل ت نوفمرب/تشييييييييييييييرين الثا  
 هبذا الرتتيب اجلديد.

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المؤتمر
 

قاء عليه كحدث اجلوائز واإلبإ  املؤمتر مدعو إىل النظر ت مواصيييييييلة العمل هبذا الن   اجلديد لتنظيم حزل توويع  
 دور  قائم بذاته.

 ميكن تو يه أ  استزسارات بشأ  مضمو  هذه الوثيقة إىل:
 

 Enrique Yevesالسيد 
 مدير مكتب االتصاالت ت املنظمة

 +39 06570 52062ا اتف: 
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 مقدمة -لا أوّ 
 
الصيييييادر عن مؤمتر املنظمة ت دورته الثامنة والثالثني  14/2013 القرار رقمحزل توويع  وائز املنظمة مبو ب  أُقيم -1

 ذ كحدث دور  مرموق وقائم بذاته تُقّدم خالله اجلوائز التالية:2013ميونيو/حزيرا  
 

أربع  وائز تكرميا  للمدراء العامني السييييييييييييييابقني للمنظمة لنقرار مبا لقق من إملاوات لبلوا عا  خال  من اجلوع  مأذ
 وهي:وسوء التغذية، 

ات باروة ت بلد للمسيييييييييييؤولني ت امليدا  الذين قّدموا مسيييييييييييام( 33/67 القرار رقمب. ر. سنننننننننن   جائزة -1
 مبلدا ذ تعيين م؛

ذ للصييييحافيني الذين سييييّللوا الضييييوء على مسييييائل األمن الغذائي 1/75 القرار رقممجائزة أ. هنننننننننننننن. بورما و -2
 إلي ا؛والتنمية الريزية للزت انتباه اجملتمع املد  

 ينالتقذ للمؤسييييسييييات الم نّزذت مشييييروعا  موال  من برنام  التعاو  2/93 القرار رقمم جائزة إدوارد صنننوما -3
 للمنظمة بدر ة عالية من الكزاءة؛

بصيييورة خاصييية ت لسيييني األمن الغذائي العاملي  تسيييام ملألفراد أو املؤسيييسيييات ال جائزة جاك ضننيو  -4
 ذ؛1/2011 القرار رقمم

 ا، مسؤولة االتصال األوىل ألغراض املصايد:غشيدو ليزاراو ريتا ساغوميدالية تكرميا  للمرحومة الدكتورة مار  مبذ
مدونة  بفعاليةالذين نّزذوا  ( لألشنننننننننننخاا أو المنظمات97/18 القرار رقم  مدالية مرغاريتا ليزاراغا -5

 السلوك بشأ  الصيد الرشيد.
 
، من دو  أ  14/2013 القرار رقمومت اسيييييييييتحداث عحزل توويع  وائز املنظمة، كحدث قائم بذاته متاشييييييييييا  مع  -2

 يرتتب عن ذلك أ  تكاليف إ افية مقارنة حبزل توويع اجلوائز الذ  كا  يُنّظم سابقا  خالل دورات املؤمتر وذلك هبدف:
 

   العام؛إبراو اجلوائز والزائزين هبا بقدر أكرب أمام الرأ ذأم

 إتاحة مزيد من الوقت خالل دورات املؤمتر للرتكيز على البنود الرئيسية من  دول األعمال؛ ذبم

 توقيت؛التبسيط عمليات االختيار وحسن  ذجم

واالسيييييييييييتزادة من أو ه الت ور مع إحدى الزعاليات املو ودة ت املنظمة السيييييييييييتقلاب اهتمام أكرب من وسيييييييييييائل  ذدم
 اجلوائز؛اإلعالم الدولية إواء 
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 (2015نوفمبر/تشرين الثاني  30حفل توزيع جوائز المنظمة  روما،  -ثانياا
 
الدورة الثالثة  هامشعلى  2015نوفمرب/تشيييييرين الثا   30ونُّظمت أّوىل فعاليات حزل عتوويع  وائز املنظمةع ت  -3

واخلمسيييييييني بعد املائة جمللة املنظمة. وكا  مكتب االتصييييييياالت ت املنظمة قد أعّد خلة لالتصييييييياالت ونّزذها قبل انعقاد 
 احلزل.

 
لحزل هوية بصيييييرية قوية ورسيييييائل مناسيييييبة للحزل. وأصيييييب  ل لديدومتثّلت اخللوة األوىل خالل هذه العملية ت  -4

الرسييييييييييييييائل اآل  تربط أصييييييييييييييبحت  ،awards/ar-http://www.fao.org/fao/ى العنوا  التاص اآل  موقع على اإلنرتنت عل
  من ا اخلاص بالقضاء على اجلوع. 2اإلملاوات والنتائ  بأهداف التنمية املستدامة ال سيما ا دف 

 
االتصيييال والرتوي  اخلاصييية حبزل توويع  وائز املنظمة على أربع مراحل هبدف تعزيز األثر اإل اص نّظم أنشيييلة وتُ  -5

 إىل أقصى در ة مكنة:
 

مكاتب  علىنشرات املدير العام ذات الصلة على نلاق واسع  تعمم - إطالق الدعوة إلى تقديم الترشيحات مأذ
 املنظمة عرب الوسائل التالية:

ة كييافيية إىل موظزي املنظميي لكرتو عآخر األخبييار ت املنظمييةع الم ترسيييييييييييييييل عرب الربيييد اإلاإلعالنييات عن  -1
 ؛لكرتو ونشرات تذكريية عرب الربيد اإل

 اإلعالنات واملقاالت الم تُنشر على لوح اإلعالنات على الشبكة الداخلية للمنظمة ماإلنرتانتذ؛ -2

 ملنظمة؛اخلاص حبزل توويع  وائز ا لكرتو املوقع اإل -3

 التنسيق املنتظم مع املسؤولني اإلقليميني عن االتصاالت وشبكة االتصاالت األوسع نلاقا  ت املنظمة؛ -4

االتصيييال املنتظم مع املدراء العامني املسييياعدين املسيييؤولني و  ات االتصيييال الزنية املسيييؤولة عن كل  ائزة  -5
 من اجلوائز.

 مباشييييييييييييييرة بعد إطالق التقرير 2015اإلعال  عن أمساء الزائزين جبوائز املنظمة لعام  مت -اإلعال  عن الزائزين و  مبذ
عن حالة انعدام األمن الغذائي ت العا  هبدف اسييييييييييييييتقلاب اهتمام أكرب من وسييييييييييييييائل اإلعالم، وبالتاص تعزيز 

 مه مثلعّما تقدّ  . وشييييييييييييييّكل ذلك مثاال  إ ابيا  العاملية وسييييييييييييييائل اإلعالم مناملنظمة  هسييييييييييييييتقلبتالذ   االنتباه
هذه املسيييامات امللحوظة ت  ال األمن الغذائي العاملي والتغذية والزراعة املسيييتدامة، إىل  انب العمل اجلماعي 

 .2030مسار لقيق أهداف التنمية املستدامة والقضاء على اجلوع حبلول عام  ت جهتّ نلكي الزّعال، 
ز املنظمةع ُنشرت ا وية البصرية اجلديدة عحلزل توويع  وائ -للمنظمة  توويع  وائز املنظمة، املقر الرئيسي حزلو  مجذ

بشييييييييييييييكييل فعييّال خالل احلييدث من خالل و ييييييييييييييع العالمييات التجييارييية وإنتيياج عييدد  ييدود من املواد اإلعالمييية 
على وسيييييييييييائل التواصيييييييييييل اال تماعي لنشييييييييييير التغريدات على تويرت وغريها من املواد  والرتو ية. وبُذل   د كبري

 مت الرتوي و و ييية على مواقع فيسييييييييييييييبوك وتويرت ويوتوب. وأ ريييت مقييابالت مع الزييائزين التسييييييييييييييعيية بيياجلوائز الرت 
، وعلى قناة املنظمة على موقع يوتوب وكذلك على املسيييييييتوى اطلي عن طريق لكرتو لمقابالت على املوقع اإلل

http://www.fao.org/fao-awards/country-awards/ar/
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املنظميية  أّدى إىل تعزيز فرص ذاتييهبييقييائم كحييدث   عحزييل توويع  وائز املنظمييةعالزييائزين أنزسيييييييييييييي م. وإ  تنظيم 
 تنظيم حدث ديناميكي أكثر وويادة برووها.هبدف قامة شراكات  ديدة إل

 رد مكتب االتصيييييييييييياالت ت املنظمة، بعد عقد حزل -اإلعالنات/األحداث اطلية ت البلدا  املنشييييييييييييأ للزائزين  مدذ
حداث أسيييئلة وسيييائل اإلعالم وقام بدعم تنسييييق أتوويع  وائز املنظمة ت املقر الرئيسيييي للمنظمة ت روما، على 

  لية ت البلدا  املنشأ للزائزين.
 

 الناتج -ثالثاا
 
 اص اجلوائز والزائزين هبا وأسييييييزرت عن ويادة ت العدد اإل برووأّدت األنشييييييلة الرتو ية املذكورة أعاله إىل ويادة  -6

 للمرشحني.
 
 و رى لسييييييييني الكزاءة على  و ملحو  من خالل بشييييييييكل فّعال.و رى تبسيييييييييط عمليات االختيار وتوقيت ا  -7

 تركيز   ود تنسييييييق اجلوائز األربع تكرميا  إلملاوات املدراء العامني السيييييابقني للمنظمة، لت مسيييييؤولية مكتب االتصييييياالت
 إ راءات  ديدة على غرار: اتباعت املنظمة، إىل  انب 

 
ن إلزام اللجنة الزاحصيييييية، املؤلزة أسيييييياسييييييا  من مدراء عامني مسيييييياعدين، بدال  م لكرتو التصييييييويت عرب الربيد اإل مأذ

 ا تماعات؛ة حبضور عد

لومات جوائز األربع ت الوقت نزسه بدال  من استالم معاملرشحني للالسماح ألعضاء اللجنة الزاحصة بتصنيف  مبذ
 من وحدات فنية خمتلزة بشأ   وائز  ددة طوال السنة.

 
لة وإ  عملية االختيار   اإل راءات  زضييييييلبفعاليات احلزل كما أهنا تُنجز بسييييييرعة أكرب  تتتبع خلة عمل مزصييييييّ

املذكورة أعاله قبل موعد انعقاد حزل توويع اجلوائز بكثري. وللعملية اآل  منظور عاملي أكرب نظرا  إىل مشييييييياركة  يع املدراء 
 العامني املساعدين اإلقليميني ت اللجنة الزاحصة.

 
نحسييير املّدة تملناقشييية البنود الرئيسيييية على  دول األعمال خالل دورات املؤمتر  يتاح وقت أطولونتيجة لذلك،  -8

 الوقت عينه، بقي وت .انتخابات ملنصيييييب املدير العامم عندما ال تنظّ  من سيييييبعة أيّام إىل سيييييّتة أيام متتالية اإل الية للدورة
من دو  أ  ويادة ملحوظة ت التكاليف مقارنة بعقد احلدث  ييييمن أحد  على حاله، عحزل توويع  وائز املنظمةعشييييكل 

 بنود  دول أعمال املؤمتر.
 

 الستنتاجات -رابعاا
 
يشييييييييّكل حزل توويع  وائز املنظمة فرصيييييييية للزت انتباه الرأ  العام إىل نتائ  ملموسيييييييية مت لقيق ا عرب مشيييييييياريع  -9

بلوا عا  متحرر من اجلوع وسييوء التغذية. ومن أ ل لقيق هذا ا دف، ملكافحة اجلوع، إىل  انب األفراد العاملني على 
ل املو ودة إلنتاج ا رى دم  حزل توويع  وائز املنظمة  من اسرتاتيجية االتصاالت ت املنظمة عن طريق ختصيص األمو 

واد الرتو ية دود من املأساسية مبا في ا املواقع على اإلنرتنت وشريط فيديو لكل إصدار من احلدث وعدد   أدوات تواصل
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 عن طريق قنوات املنظمة على وسيييييييييائل التواصيييييييييل اال تماعي. كافة  ألدواتلمالنشيييييييييرات/برنام  احلدثذ. و رى الرتوي  
 حدث آخر للمنظمة. هامشو  تكن هناك أ  ويادة كبرية ت التكاليف نظرا  إىل عقد احلزل على 

 
زادة من أو ه الت ور ، إىل االسييييتعحلزل توويع  وائز املنظمةعاملسييييتقبلية  الزعالياتوتسييييعى املنظمة، بالنسييييبة إىل  -10

 احلضييييييييييييييور في ييا وبرووهييا على وسيييييييييييييييائييل اإلعالم. وميكن للمنظميية، من خالل دم  احلزييلو مع أحييداث أخرى للمنظميية 
 ئز والزائزين هبا. وسيييييييييتمات اسييييييييرتاتيجية االتصيييييييياالت للمنظمة، أ  تربو اإلملاوات والنتائ  اطققة وبالتاص ويادة بروو اجلو 

ت املسيييتقبل مواصيييلة تعزيز ا وية البصيييرية/ العالمة التجارية حلزل عتوويع  وائز املنظمةع، كما سيييُيقام املزيد من الشيييراكات 
 االسرتاتيجية هبدف مواصلة لسني احلدث وبرووه وأثره.

 
لنبقاء على عحزل توويع  14/2013 القرار رقموت  ييييييوء ما تقّدم، قد يرغب املؤمتر ت النظر ت مواصييييييلة تلبيق  -11

  وائز املنظمةع كحدث قائم بذاته ولية كحدث يُدرج كبند دائم على  دول أعمال دورات املؤمتر.

 
 


