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 المؤتمر
 الدورة الحادية واألربعون

 2019يونيو/حزيران  29-22روما، 

 جائزة جوزيه غرازيانو دا سيلفا للقضاء التام على الجوع (مشروع قرار)
 

 موجز
 
                             ً                                                           عقد الرئيس املســــــــتقل للمجلس، بناًء على الطلب الصــــــــادر عن اجمللس يف دورته احلادية والســــــــتني بعد املائة  

ً          (يرد أدنـاه مقتطف من تقرير اجمللس)، اجتمـاعـًا غري رمسي       2019            أبريـل/نيســـــــــــــــان     12   إىل    8                     املنعقـدة خالل الفرتة من                                         
                                          وثيقة، يعرض على املؤمتر للنظر فيه واعتماده.                              ملناقشة مشروع قرار، ملحق هبذه ال      2019             يونيو/حزيران     17  يف 

 
 : )    2019            أبريل/نيسان     12 - 8                                                      مقتطف من تقرير الدورة احلادية والستني بعد املائة للمجلس ( 
 

                                                                              ً                 اجمللس على اقرتاح إنشـــاء جائزة جوزيه غرازيانو دا ســـيلفا للقضـــاء التام على اجلوع إقرارًا مبســـامهته البارزة       وافق -  34
 .          يف هذا اجملال

 
ّ                                                              اجمللس من الرئيس املستقّل للمجلس عقد مشاورات غري رمسية مع رؤساء اجملموعات اإلقليمية ونواهبم       وطلب  -  35                     

                                                                                          ُ         ّ لصــــــياغة مشــــــروع قرار يقرتح إنشــــــاء جائزة جوزيه غرازيانو دا ســــــيلفا للقضــــــاء التام على اجلوع، على أن يُعرض من مثّ 
                     على املؤمتر العتماده.

 من جانب اللجنة العامة للمؤتمراإلجراءات المقترح اتخاذها 
 
                                                                        قد ترغب اللجنة العامة للمؤمتر يف املوافقة على مشروع القرار الوارد يف امللحق. 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Mario Lubetkinالسيد 

 مدير الديوان
 مكتب املدير العام

 54595 06570 39+اهلاتف: 
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 الملحق
 2019القرار .../ مشروع

 جائزة جوزيه غرازيانو دا سيلفا
 

            إن المؤتمر،
 

ّ  إذ يقّدر ّ                                                                                            ما قّدمه الربوفيســـــور جوزيه غرازيانو دا ســـــيلفا إىل املنظمة، على مدى واليتيه كمدير عام للمنظمة، من خدمات             
ٍ                           جليلة يف النهوض برؤية املنظمة املتمثلة يف إجياد عامل خاٍل من اجلوع ومجيع أشـــــــــكال ســـــــــوء ال                         تغذية، ال ســـــــــيما أثناء فرتة                                                  

  ّ                                                                                                         ختّللتها حتديات تغري املناخ واشــــــــــــــتداد املخاطر الطبيعية، واهلجرة الداخلية والعاملية وتزايد عدد األزمات املمتدة والكوارث 
           والنزاعات؛

 
ّ  وإذ يــــذّكر                      وحتـــــت قيـــــادة الربوفيســــــــــــــور       2006                                                         بـــــأن إقليم أمريكـــــا الالتينيـــــة والبحر الكـــــارييب قـــــد التزم، يف عـــــام         

                                                     واملمثل اإلقليمي إلقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب،                                                        يه غرازيانو دا ســيلفا بصــفته املدير العام املســاعد للمنظمة    جوز 
  ؛    2025                                              مببادرة اإلقليم اخلاصة بالقضاء على اجلوع حبلول عام 

 
                                    يف عملية إصــــــالح حتويل للمنظمة، باالســــــتناد       2012                                                     بأن املدير العام جوزيه غرازيانو دا ســــــيلفا قد شــــــرع يف عام          ّ وإذ يقرّ 

                                                                                                 إىل ركائز الالمركزية وجدول أعمال اسرتاتيجي ينطوي على مخسة أهداف رئيسية، يتعلق أوهلا بالقضاء على اجلوع؛
 

ّ  وإذ يشـــــــّدد                           وأهدافها للتنمية املســــــــتدامة       2030                            ، خطة التنمية املســــــــتدامة لعام     2015                             على أن البلدان اعتمدت، يف عام         
    ً                                          هدفًا، واليت يتعلق الثاين منها بالقضاء على اجلوع؛    17             البالغ عددها 

 
ّ  وإذ يقّر                                                                                                        بالتزام الربوفيســور جوزيه غرازيانو دا ســيلفا القوي بإصــالح وبناء أســاس موجه حنو حتقيق النتائج ويتســم بالفعالية       

                       والكفاءة لرؤية املنظمة؛
 

ّ                                      انه للربوفيســــــــــــــور جوزيه غرازيانو دا ســــــــــــــيلفا ملا قّدمه من خدمات مميزة للمنظمة، وملا حتلى به             عن عميق امتن          وإذ يعرب                                            
ٍ                       من تفاٍن ثابٍت برؤية القضاء على اجلوع      ٍ       : 

 
ّ  يقّرر  ) 1 (                                                                                           ختصــيص "جائزة جوزيه غرازيانو دا ســيلفا للقضــاء التام على اجلوع " لتكون إشــادة مســتمرة بالربوفيســور     

                                                           أجـل االعرتاف جبهوده النـاجحـة لتحقيق هـدف القضـــــــــــــــاء التـام على اجلوع                             جوزيـه غرازيـانو دا ســــــــــــــيلفـا من
            اجملتمع املدين؛    من                                     من خالل املشاركة النشطة للجهات الفاعلة 

                                                                                        على أن تكون أحكام جائزة جوزيه غرازيانو دا ســـــيلفا للقضـــــاء التام على اجلوع وشـــــروطها على النحو        يوافق  ) 2 (
 :     التايل

                                                                  اجلائزة من شــــــهادة تعرض إجنازات اجلهة الفائزة وميدالية منقوش عليها اســــــم   ن      ّ ســــــتتكوّ                طبيعة اجلائزة:    (أ)
                                               دوالر أمريكي تقـدم إىل منظمـة من منظمـات اجملتمع املدين     25     000                           هذه اجلهـة وجائزة نقـدية مببلغ 

  ّ                                                             حّققت إجنازات كربى يف النهوض بأفضل املمارسات يف جمال القضاء على اجلوع؛
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                                                                  يتم اختيار الفائزين بواســطة جلنة تضــم الرئيس املســتقل للمجلس ورئيس جلنة    :       باجلائزة                 اختيار الفائزين    (ب)
                                                                        ً                 الربنامج ورئيس جلنة املالية برئاســــة املدير العام. وســــتختار اللجنة املرشــــحني انطالقًا من قائمة تضــــعها 

ّ                    جلنة فرز خمّصصة مشرتكة بني اإلدارات          . 

                                                            كل دورة عادية للمؤمتر اجلائزة إىل الفائز أو ممثل املؤســـســـة الفائزة  ُ   ِّ                 ســـُيســـلِّم املدير العام يف               منح اجلائزة:    (ج)
                                                                                    الذي ســــتتم دعوته إىل املقر الرئيســــي للمنظمة يف روما حلضــــور حفل تســــليم اجلائزة، وتتحمل املنظمة 

 .      اليومي        املعيشة                     تكاليف السفر والبدل
 

 )2019... يونيو/حزيران  (اعتمد يف
 


