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 املؤمتر
 

 والثالثونالدورة الثامنة 

 2152حزيران /يونيو 22-51روما، 

 2152و 2155ن لعامي س. ر .ب تقديم جوائز

  

 املوجز
 

، املدير العئم ملنّظمة األغذية (Binay Ranjan Sen)سن ذكرى بيينئي راجنئن سن . ر .يي  ائزة   حت 

اجلئزة  سنويًّئ إىل املسؤول املييدان  الذي قّدم أبرز مسئهمة يف سبييل ويتّم منح . 6511و 6591والةراعة بني العئَميْين 

، ارى منحهئ بشكل مشرتك إىل السييد دايفييد 1166وبئلنسبة إىل ائزة  عئم  .تطّور البلد أو البلدان اليت عمل فييهئ

وبئلنسبة إىل (. مريكييةالواليئت املتحد  األ)Patrick Durst والسييد بئتريك دورست ( يرلنداآ) David Doolanدوالن 

 (.إيطئلييئ) Luca Alinoviلوكئ أليينويف  ارى منحهئ إىل السييد 1161ة  عئم ائز

 

، مبواا   6511تشرين الثائن   /يف نوفمرباملعقود  الرابعة عشر   دورتهيف أطلق مؤمتر منظمة األغذية والةراعة  -6

وميكن ترشييح أي مساؤول مييادان     .يف بداية كل دور  عئدّية للمؤمتر تقدمسن على أن . ر.، ائزة   33/11القرار رقم 

 .فييهئ اجلئزة  قدمعمل يف إطئر أي من الربامج اليت تديرهئ املنظمة يف السنة اليت ست (الفئو)األغذية والةراعة  منظمةيف 

 

اائزة   ( 3)تاذّكر بجنجنئزاتاه؛   شاهئد    (1)مييداليّية ُحفر علييهئ اسم الفئزة؛ ( 6: )وحيصل الفئزة بئجلئزة  على -1

 .ورحلة ذهئًبئ وإيئًبئ إىل رومئ وتكئلييف السفر ذات الصلة( 4)دوالر أمريك ؛  9111مئليّية نقدّية قييمتهئ 
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 اختيار الفائزين باجلائزة

 

سن، برزئسة املدير العئم وعضوية الارزيي  املساتقل    .ر. قبل انعقئد املؤمتر، تقوم جلنة اختييئر الفئزة جبئزة    -3

نهئز  استنئًدا إىل قوازم املرشحني اليت تعاّدهئ اللجناة الفئحصاة    بئختئذ قرار للمجل  ورزييس  جلنيت الربنئمج واملئليية، 

 .العمل معهئ، مع االستعئنة مبوافقة احلكومئت اليت يعمل معهئ املرشحون أو اليت سبق هلم 1اإلداراتاملشرتكة بني 

 

، ارى منح اجلائزة   1166وبئلنسبة إىل عئم . 1161و 1166يف هذا العئم، ستقدم اجلئزة  بئلنسبة إىل عئم  و -4

من الواليئت  Patrick Durst يرلندا والسييد بئتريك دورست آمن  David Doolanالسييد دايفييد دوالن بشكل مشرتك إىل 

 .من إيطئلييئ Luca Alinoviلوكئ أليينويف  إىل السييد اجلئزة  ، ارى منح1161وبئلنسبة إىل عئم . املتحد  األمريكيية

 

 David Doolanالسيد دايفيد دوالن 

 

وبدأ حييئتاه املهنيياة كمسائعد مفات      . املئاستري يف العلوم الةراعيية David Doolanدايفييد دوالن أحرز السييد  -9

 الفائو  قاّدمهئ إىل الايت  االستشائرات  عادد مان    مباوازا  ، 6594و 6596وبني عائم    .يرلنداآزراع  يف وزار  الةراعة يف 

برنئمج التنميية البستئنيية وإىل  يف إطئرببعثئت إىل بوتئن لتقديم الدعم التقين  Doolanاألغذية والةراعة، قئم السييد دوالن 

إىل عائم   1111ومان عائم   . Loessالصني لوضع اسرتاتييجيية للقضئء على الفقر يف جمئل الةراعة البعليية يف هضبة اللاو   

وبادور مادير إقلييما      Manjimupييئ يف مائجنييمو   ل، اضطلع بدور مدير معهد البحوث البساتئنيية لرربا  أسارتا   1113

 .Manjimupوأنشطة األمن البييولوا  يف إقلييم مئجنييمو   الةراع  جلمييع أنشطة اإلرشئد

 

 يف جمائل ائياييل  عمال  ، 6599ئعد يف عائم  كخابري مسا   الفائو املهنيياة يف   حييئته Doolanوبدأ السييد دوالن  -1

، ومن ثاّم يف بئكساتئن بئعتبائرب خابري ادياد قبال أن ينتقال إىل سائموا         6591إىل عئم  6599يف كيينييئ من عئم  الفئكهة

 6551وبعد عدد من االستشائرات القصاري  األاال ماع املنظماة باني عائم         . بصفته خبري إرشئد 6553الرربيية يف عئم 

إىل  1113جمددًا إىل املنظمة بصفته كبري املستشئرين الفنييني يف بنرالدي  من عئم  Doolan انضم السييد دوالن، 1111و

للعمال   1111قراطيية والييمن، عئد إىل بئكستئن يف عئم مجهورية كوريئ الشعبيية الدمي إىل، وبعد قييئمه ببعثئت 1119عئم 

 .مشروع األمن الرذاز  والتخفييف من وطأ  الفقر على

 

يف بئكساتئن مان    الفائو هذب اجلئزة  اعرتاف مبسئهمته املمتئز  يف تطوير برنائمج  Doolan  ويف منح السييد دوالن -1

بييئاة   يفية العملييائت،  رة اجلدير  بئلثنئء، وقدرته على دعم الترييري وضامئن اساتمرا  يالقييئد هخالل خربته الفنيية ومهئرات

 .افوفة بئلتحديئت

 

                                                           
سن نئز  املدير العئم، ويشئرك فييهئ املديرون العئمون املسئعدون إلدارات املقر الرزييس ، إىل ائن  املستشئر  .ر.يرأ  اللجنة الفئحصة جلئزة     1

 .كأمني للجنة، كت  االتصئالت والشراكئت والدعو ومدير م دعم الالمركةية، مكت  ، ومديرالقئنون 



3 C 2013/INF/7 

ئت املئحنة، عملات الوكئلاة   هبرنئمج واسع متعدد اجل، حتّول مشروع بنجئح إىل Doolanالسييد دوالن وبقييئد   -9

ع كبري يف جمئل العملييئت واملاوارد  ، ممئ أسفر عن توّس1166على تقييييمه بشكل مستقل يف عئم  الدوليية األمريكيية للتنميية

 .1161ميتد حتى عئم  الدوليية لته الوكئلة األسرتاليية للتنمييةمشروع مطئبق مّوانبثق عنه و

 

 بئالساتنئد إىل من براثن الفقار املادقع    اليّية جمتمعئت Doolan رفع السييد دوالنفريقه،  معوانبًئ إىل ان   -5

 املدار  تدعمهئ اجملتمعئت احمللييةخالل املنظمئت  من للمةارعنيونييئت التسويق ئمبدأ تقئسم التكئلييف يف اجملتمع وتع

وتضمن هذب العمليية مشائركة املارأ  الكئملاة يف جمموعئتهائ ا ئياة وفقاًئ للمعائير الثقئفيياة احملليياة          . للمةارعنياحلقليية 

يف تساوية النةاعائت،   مهئرتاه  ومن خالل بنئء قدرات أفراد فريقه، ومعرفته الفنيية و. وامللكيية القوية للمجتمعئت احملليية

ظمئت اجملتمعائت احملليياة، ويف   ج الةراعيية، ويف األنظمة االاتمئعيية ملنرات كبري  يف أنظمة اإلنتئيّيمتّكن من إحداث تر

األمان الراذاز     تعةياة وقد أسهمت اهودب بشكل كبري يف . يق اجلمئع  والتعئون  بني املستفييدين من رائل ونسئءوسالت

 .Balochistanلوشييستئن أسر  زراعيية يف ب 61 111الدخل ألكثر من زيئد  و

 

 Patrick Durstالسيد باتريك دورست 

 

وزار  الةراعاة  يف عمل لعاد  سانوات   و. مئاستريًا يف اقتصئديئت الرئبئت Durst Patrickأحرز السييد دورست  -61

 6551إىل عائم   6554الرئبائت مان عائم     نبصفته مسؤول إقلييم  ع الفئوقبل االنضمئم إىل  األمريكيية يف الواليئت املتحد 

 .بشكل رزييس  يف منطقة احملييط اهلئدئ الفئولصئحل هو يعمل حتى الييوم و ،غئبئت أولمسؤول  ويئر

 

ااتمئعائت هييئاة غئبائت آساييئ واحملاييط اهلائدئ        ضامئن جنائح  دورًا رزييساييًئ يف  Durst  ولع  السييد دورست -66

علاى التاوال ، وقاد     1166و 1119وأسبوع الرئبئت آلسييئ واحملييط اهلئدئ، اليت عقدت يف فييييت نئم والصني يف عئم  

تطوير جممع فكر للسييئسئت احلرايياة يف آساييئ   على وقد أوحى عمله وشجع . مشئرك 6111حضر كل ااتمئع أكثر من 

أكثر  Durst وألف السييد دورست. لبنئء القدرات وتسلييط الضوء على املنظور اآلسييوي يف قضئيئ الرئبئت ئواحملييط اهلئد

رهئ، وقدم أكثر من حّرأو احملييط اهلئدئ أو سئهم يف تألييفهئ وعلميّية حول الرئبئت يف منطقة آسييئ  ةكتئ  ومقئل 611من 

 .الدعم القيّيم واملشور  إىل الةمالءوّفر عرضًئ فنييًئ و 51

 

راااة علاى مار    ه الكبري  يف جمائل الرئبائت واحل  تمهذب اجلئزة  اعرتاف مبسئه Durst ويف منح السييد دورست -61

قييئدته ومسئهمئته الفكرياة وذات   وأمثرت. ، ال سييمئ يف منطقة آسييئ واحملييط اهلئدئالفئوعئمًئ من العمل مع تسعة عشر 

أنشاطة مبتكار  لبنائء    عان  جمموعة من املنتجئت املعرفيية املستخدمة علاى نطائو واساع، و    عنالصلة بئلسييئسئت العئمة 

وبفضال  . املنظماة ومصاداقييتهئ يف املنطقاة     ياور من  حّسنتعةية السييئسئت احلرايية القطرية، ممئ أدت إىل القدرات، و

 .يف منطقة آسييئ واحملييط اهلئدئ العلييئ احلرااة والقضئيئ املرتبطة بئلرئبئت األولويةاهودب احتّلت 
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 Luca Alinoviالسيد لوكا ألينويف 

 

وقبال أن  . شهئد  دكتوراب يف الةراعاة واقتصائديئت املاوارد الطبييعيياة     Luca Alinovi أحرز السييد لوكئ أليينويف -63

كمدير مسؤول عن األراض  والةراعاة واألمان    6551إىل عئم  6554من عئم  Alinovi، عمل السييد أليينويف الفئوينضم إىل 

مان  حييا  عمال   يطئلييائ  إىل وزار  الشؤون ا ئرايية يف إ ومن ثّم انتقل Telespazio Spaالرذاز  لصئحل تييلييسبئزيو سبئ 

 .على خطة التنميية الريفيية يف إثييوبييئ 6559إىل عئم  6551عئم 

 

وعمال كئقتصائدي    6559يف عائم   أقادم بييئا    موظفبصفة  الفئواملهنيية يف  حييئته Alinovi وبدأ السييد أليينويف -64

للطاوارئ وإعائد     أقادم ، يضاطلع بادور منساق    1161متاوز  /ومنذ يوليياو . 1161إىل عئم  1111وقئزد فريق من عئم  أقدم

 .يف الصومئل الفئوسؤول بئلنييئبة عن بدور املالتأهييل و

 

مان إدار    Alinovi، متّكان الساييد ألييناويف    1166اليت ضربت منطقة القرن األفريق  يف عائم  جملئعة ويف ظل ا -69

أعئد تواييه نهج قائزم  كمئ . للفئوللمكت  القطري  م اذريإعئد  تنظيي وعمد إىليف الصومئل  بئلعملعملييئت هئمة لالرتقئء 

د والنقا  مشاروع اعتمد بشكل مبتكار  و. على الربامج ًئوبئلتئل  أكثر كفئء  قئزم على املشئريع لييصري نهجًئ أكثر اسرتاتييجيية

م معلومئت ونصئزح وقّد. يف أزمة القرن األفريق  للصمود طريقة بنئء وتعةية للطوارئستجئبة لال هووسع نطئقمقئبل العمل 

زيائد   ألغراض التخطييط واختئذ القارارات مان أاال     نيوالدوليي نيالقطري أيحئ  املصلحةموثوقة يف الوقت املنئس  إىل 

ا دمئت ذات اجلود   القطئع ا ئص من خاللوبدعم قييئدته، يف ظّل و. من الرذاز  واملرونةاألتعةية اإلنتئج الةراع ، و

البنيياة األسئسايية   إعائد  تأهييال    توّلت املنظماة إدار  عمليّياة  ،  الثرو  احلييوانييةواحملل  للةراعة ئإلنتئج ب العئليية ا ئية

 .الدولييةلقطئع الةراعة وتطوير األطر التنظييميية لصنئعة اللحوم، ودعمت مشئركة الصومئل املستمر  يف األسواو 

 

نهجاه   بفضال فه البائرز  يف برنائمج الصاومئل،    تمهذب اجلئزة  اعرتاف مبسائه  Alinoviويف منح السييد أليينويف  -61

إىل زيائد  كفائء  املنظماة وعاةز      ممائ أدى يف الصاومئل   الفئوعملييئت لالالمركةية  إرسئء يف جنحاملبتكر  ومهئراته القييئدية 

علاى  ومع فريقه، جناح يف تطاوير نهجاًئ ادياد  لةيائد  قادر  املاةارعني والرعائ          . مسعتهئ يف البالد ويف القرن األفريق 

 .إىل بلدان أخرى توااه األزمئت الفئوالدعم الذي تقدمه  تعةيةيسئعد يف ممئ التصدي لألزمئت، 


