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؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل (QR)ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة 

وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة . أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة

www.fao.org 
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 املؤمتر
 

 والثالثون الثامنةالدورة 

 2152حزيران /يونيو 22 – 51 روما،

 2152-2152جاك ضيوف تقديم جائزة 

 

 وجزامل
 
 من (الفاو) والزراعة األغذية ملنظمة العام املدير ،ضيوف جاك بالسيد إلشادةا باب من ضيوف جاك جائزة ُتمنح 

الذين أسهموا مساهمة كبرية يف حتسني األمن الغذائي  إىل سنتني كّل اجلائزة هذه وُتقّدم .1133 سنة إىل 3991 سنة

 جائزة نحمت ،1131-1131 لفرتةبا يتعلق فيماو .األفراد أو املؤسسات من أو اإلقليمي الوطينعلى املستوى  إما العاملي

 من اآلالف ملئات الغذائي األمن حالة حتسني أجل من عملهال ((SEWA حلسابهن يعملن الالئي النساء رابطة إىل مشرتكة

 األوروبي لالحتاد التابع األغذية مرفق لتنفيذها األوروبية املفوضية وإىل ،نسرهألو حلسابهن يعملن الالئي الفقريات النساء

(1119-1133.) 

 

إىل  ، كّل سنتنيالفاومؤمتر عن  الصادر 3/1133مبوجب القرار رقم  نشئتُأ اليت ،ضيوف جاك جائزةمتنح  -3

أو اإلقليمي من املؤسسات أو  الوطينعلى املستوى  إما الذين أسهموا مساهمة كبرية يف حتسني األمن الغذائي العاملي

 .األفراد

 

 (1)؛ الفائز جنازاتإل تتضمن عرضًا شهادةو( 1) ؛الفائزحتمل اسم ميدالية منقوشة  (3) :وتتألف اجلائزة من- 1

ممثل للشخص املعين أو لفاو يف روما لوالسفر إىل املقّر الرئيسي  (4)؛ دوالر أمريكي 12 111جائزة نقدية قدرها و

  .نيابة عن تلك املؤسسةشخصيا أو املؤسسة الفائزة من أجل املشاركة يف حفل منح اجلائزة واستالمها 
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 املؤسسة الفائزةاختيار 

 

من الرئيس املستقل تألف املدير العام وتاليت يرتأسها ، جاك ضيوفجلنة االختيار اخلاصة جبائزة تقوم  -1

 من انطالقا االختيار عملية تتمو .املؤسسة الفائزةالشخص الفائز أو ار يخت، باالربنامج واملاليةيت جلن يللمجلس، ورئيس

 املساعدين العامني املديرين وتضم العام املدير نائب أسهارتي اإلدارات، بني مشرتكة خمصصة فرز جلنة عّدهات مصغرة قائمة

 والشراكات االتصاالت مكتب ومدير الزراعية التنمية اقتصاديات شعبة ومدير القانوني املستشارو املقر إدارات جلميع

 .والدعوة

 

اإلقليمني أو الرتشيحات إىل ممثلي الفاو أو إىل املمثلني أو العاملية أو اإلقليمية  الوطنيةاملؤسسات رفع وت- 4

املقيمني لربنامج األمم املتحدة إىل املمثلني  أو (يف البلدان اليت ال يوجد فيها ممثل معتمد للفاو)هلا اإلقليمني الفرعيني 

 .أمانة اجلائزة يف الفاواإلمنائي إلقرارها ورفعها من ثّم إىل 

 

منح جائزة مشرتكة إىل رابطة النساء الالئي يعملن حلسابهن لعملها من أجل حتسني حالة ذه السنة هجيري و- 2

سرهن، وإىل املفوضية األوروبية لتنفيذها ألاألمن الغذائي ملئات اآلالف من النساء الفقريات الالئي يعملن حلسابهن و

 (.1133-1119)لالحتاد األوروبي التابع مرفق األغذية 

 

 رابطة النساء الالئي يعملن حلسابهن

 

، إذ يبلغ أكرب النقابات يف اهلندترب تعهي و 3991رابطة النساء الالئي يعملن حلسابهن يف اهلند عام أنشئت - 6

 اتمثل صغار املزارع العامالت األشد فقرًا وضعفًا منهمواليات  9يف  عضٍو 3 111 111أكثر من عدد أعضائها 

وتعترب هذه الرابطة . النفايات وجامعات املتجوالتلباعة او من النساء مالنيواحل املنزليات والعامالت تااملؤقت التماوالع

. التنميةجمال يف  ناسحمورها التتسم باعتماد نهج قائمة على املشاركة ووالطلب ذات إدارة ذاتية وموجهة حنو منظمة 

سبل كسب حقوقهم حلماية ضمان تنظيم من أجل اليف  امةوالثقة التالعزمية يف ألعضاء يكمن القاسم املشرتك بني او

 .يف االقتصادذي يستحقون تبوأه كان الاملوصون عيشهم 

 

لتحقيق العمالة الكاملة واالعتماد على ال من النساء تنظيم العمهلذه الرابطة يف األهداف الرئيسية وتتمثل - 9

الفقر واجلوع من دائرة من جدا مئات اآلالف من النساء الفقريات املتفانية إىل إخراج بتكرة وامل اجهودهوقد أدت . الذات

 .الصحةووالتعليم والسكن  وحمو األمية ملاليةاالشؤون إلرشاد الزراعي وللخدمات يف جماالت ااملتكامل التوفري خالل 

 

الفقر براثن للخروج من  مستدامًا تيح سبيالي الذي تعتمده نموذجالعلى مدى عدة عقود أن هذه الرابطة وأثبتت - 8

لبلدان لمنوذجا اعتباره بمجة إمكانات ينطوي على هو ونساء ح يف جمال متكني الانجبالنهجها  تكللكما . واجلوع

 .أحناء العاملخمتلف األخرى، ومصدر إهلام للتعاونيات واملنظمات الشعبية األخرى يف 
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 األوروبية املفوضية

 

 املفوضية إعالن بعق ،1118 األول كانون/ديسمرب يف (EUFF) األوروبي لالحتاد التابع األغذية مرفق أنشئو- 9

 إطار يف يورو مليار 3 بقيمة يةغذألل مرفق توفري عزمها نع ،1118 متوز/يوليو يف الثماني جمموعة قمة خالل األوروبية،

 .غذيةاأل أسعار ارتفاع ألزمة ستجابةالا

 

 ناميا بلدا 49 يف شخص مليون 29 من أكثر عيش كسب سبل نيحتس إىل واهلائلة السريعة االستجابة هذه وأدت - 31

 .الصغرية احليازات ألصحاب الزراعي اإلنتاج حتسني خالل من األساسب

 

 اجتاه مسار كسر على للمساعدة املاحنة للجهات رئيسي برنامج أول األوروبي لالحتاد التابع األغذية مرفق وكان - 33

 ،لذلك نتيجةو .السياسي األعمال جدول يف متدنية مرتبة الغذائي واألمن الزراعة خالهلا تحتلا سنة 41 من أكثر دام

 اماختياره يتزايدو والتنمية لنموا اسرتاتيجيات وضعل انطلقم البلدان من العديد يف جمددا الغذائي واألمن الزراعة باتت

 .الدولية اإلمنائية للمساعدة أولويات امباعتباره


