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املوجز
تُمنح جائزة جاك ضيوف من باب اإلشادة بالسيد جاك ضيوف ،املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة (الفاو) من
سنة  3991إىل سنة  .1133وتُقدّم هذه اجلائزة كلّ سنتني إىل الذين أسهموا مساهمة كبرية يف حتسني األمن الغذائي
العاملي إما على املستوى الوطين أو اإلقليمي من املؤسسات أو األفراد .وفيما يتعلق بالفرتة  ،1131-1131متنح جائزة
مشرتكة إىل رابطة النساء الالئي يعملن حلسابهن ) )SEWAلعملها من أجل حتسني حالة األمن الغذائي ملئات اآلالف من
النساء الفقريات الالئي يعملن حلسابهن وألسرهن ،وإىل املفوضية األوروبية لتنفيذها مرفق األغذية التابع لالحتاد األوروبي
(.)1133-1119
متنح جائزة جاك ضيوف ،اليت أُنشئت مبوجب القرار رقم  1133/3الصادر عن مؤمتر الفاو ،كلّ سنتني إىل
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الذين أسهموا مساهمة كبرية يف حتسني األمن الغذائي العاملي إما على املستوى الوطين أو اإلقليمي من املؤسسات أو
األفراد.
وتتألف اجلائزة من )3( :ميدالية منقوشة حتمل اسم الفائز؛ ( )1وشهادة تتضمن عرضاً إلجنازات الفائز؛ ()1
-1
وجائزة نقدية قدرها  12 111دوالر أمريكي؛ ( )4والسفر إىل املقرّ الرئيسي للفاو يف روما للشخص املعين أو ممثل
املؤسسة الفائزة من أجل املشاركة يف حفل منح اجلائزة واستالمها شخصيا أو نيابة عن تلك املؤسسة.

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه 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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اختيار املؤسسة الفائزة
تقوم جلنة االختيار اخلاصة جبائزة جاك ضيوف ،اليت يرتأسها املدير العام وتتألف من الرئيس املستقل
-1
للمجلس ،ورئيسي جلنيت الربنامج واملالية ،باختيار الشخص الفائز أو املؤسسة الفائزة .وتتم عملية االختيار انطالقا من
قائمة مصغرة تعدّها جلنة فرز خمصصة مشرتكة بني اإلدارات ،يرتأسها نائب املدير العام وتضم املديرين العامني املساعدين
جلميع إدارات املقر واملستشار القانوني ومدير شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية ومدير مكتب االتصاالت والشراكات
والدعوة.
وترفع املؤسسات الوطنية أو اإلقليمية أو العاملية الرتشيحات إىل ممثلي الفاو أو إىل املمثلني اإلقليمني أو
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اإلقليمني الفرعيني هلا (يف البلدان اليت ال يوجد فيها ممثل معتمد للفاو) أو إىل املمثلني املقيمني لربنامج األمم املتحدة
اإلمنائي إلقرارها ورفعها من ث ّم إىل أمانة اجلائزة يف الفاو.
وجيري هذه السنة منح جائزة مشرتكة إىل رابطة النساء الالئي يعملن حلسابهن لعملها من أجل حتسني حالة
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األمن الغذائي ملئات اآلالف من النساء الفقريات الالئي يعملن حلسابهن وألسرهن ،وإىل املفوضية األوروبية لتنفيذها
مرفق األغذية التابع لالحتاد األوروبي (.)1133-1119
رابطة النساء الالئي يعملن حلسابهن
أنشئت رابطة النساء الالئي يعملن حلسابهن يف اهلند عام  3991وهي تعترب أكرب النقابات يف اهلند ،إذ يبلغ
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عدد أعضائها أكثر من  3 111 111عضوٍ يف  9واليات منهم العامالت األشد فقراً وضعفاً مثل صغار املزارعات
والعامالت املؤقتات والعامالت املنزليات واحلمالني من النساء والباعة املتجوالت وجامعات النفايات .وتعترب هذه الرابطة
منظمة ذات إدارة ذاتية وموجهة حنو الطلب وتتسم باعتماد نهج قائمة على املشاركة وحمورها الناس يف جمال التنمية.
ويكمن القاسم املشرتك بني األعضاء يف العزمية والثقة التامة يف التنظيم من أجل ضمان حقوقهم حلماية سبل كسب
عيشهم وصون املكان الذي يستحقون تبوأه يف االقتصاد.
وتتمثل األهداف الرئيسية هلذه الرابطة يف تنظيم العمال من النساء لتحقيق العمالة الكاملة واالعتماد على
-9
الذات .وقد أدت جهودها املبتكرة واملتفانية إىل إخراج مئات اآلالف من النساء الفقريات جدا من دائرة الفقر واجلوع من
خالل التوفري املتكامل للخدمات يف جماالت اإلرشاد الزراعي والشؤون املالية وحمو األمية والتعليم والسكن والصحة.
وأثبتت هذه الرابطة على مدى عدة عقود أن النموذج الذي تعتمده يتيح سبيال مستداماً للخروج من براثن الفقر
-8
واجلوع .كما تكلل نهجها بالنجاح يف جمال متكني النساء وهو ينطوي على إمكانات مجة باعتباره منوذجا للبلدان
األخرى ،ومصدر إهلام للتعاونيات واملنظمات الشعبية األخرى يف خمتلف أحناء العامل.
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املفوضية األوروبية
وأنشئ مرفق األغذية التابع لالحتاد األوروبي ( )EUFFيف ديسمرب/كانون األول  ،1118عقب إعالن املفوضية
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األوروبية ،خالل قمة جمموعة الثماني يف يوليو/متوز  ،1118عن عزمها توفري مرفق لألغذية بقيمة  3مليار يورو يف إطار
االستجابة ألزمة ارتفاع أسعار األغذية.
 -31وأدت هذه االستجابة السريعة واهلائلة إىل حتسني سبل كسب عيش أكثر من  29مليون شخص يف  49بلدا ناميا
باألساس من خالل حتسني اإلنتاج الزراعي ألصحاب احليازات الصغرية.
 -33وكان مرفق األغذية التابع لالحتاد األوروبي أول برنامج رئيسي للجهات املاحنة للمساعدة على كسر مسار اجتاه
دام أكثر من  41سنة احتلت خالهلا الزراعة واألمن الغذائي مرتبة متدنية يف جدول األعمال السياسي .ونتيجة لذلك،
باتت الزراعة واألمن الغذائي جمددا يف العديد من البلدان منطلقا لوضع اسرتاتيجيات النمو والتنمية ويتزايد اختيارهما
باعتبارهما أولويات للمساعدة اإلمنائية الدولية.

