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 وجزامل

 من جوائز املنظمة املنهجية واملستدامة ةإنشاء جمموعة جديدمن إدارة املنظمة بشأن  املقدم االقرتاحتعرض هذه الوثيقة 
ما يتعلق بفعالية  يفلشواغل األعضاء  ويستجيب هذا االقرتاح .التجارية املنظمة عالمةالعملية اليت تعزز من أجل إنعاش 

املستقل للرئيس غري الرمسية  املشاوراتيف سياق املقدمة دخالت األعضاء مبسرتشد يلمنظمة، و لواستدامة اجلوائز احلالية 
دراسة إىل  املؤدية هذه الوثيقة أيًضا العملية املتوقعة وتعرض. 2021 شباط/فرباير 26واليت كان آخرها يف ، للمجلس

، من خالل املشاورات غري الرمسية مع األعضاء واالستعراض الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر واملوافقة عليهاالقرتاح يف 
  .الرائسيةألجهزة االذي تقوم به الرمسي 

 التوجيهات املطلوبة من االجتماع املشرتك

 ، حسب االقتضاء.إّن االجتماع املشرتك مدعو إىل توفري توجيهات

 مسودة املشورة

 إن االجتماع املشرتك:

 نح ملاليت أجراها الرئيس املستقل للمجلس بشأن حتديد شروط متسقة ومستدامة  ابلعملية التشاورية رّحب
 ؛اجلوائز

 بشأن إنشاء جمموعة جديدة من جوائز املنظمة املنهجية واملستدامة من أجل  ابقرتاح اإلدارةعلًما  وأخذ
 ؛يف جماالت تقع ضمن واليتها االمتيازلتحفيز التجارية  تعزيز عالمة املنظمة

  أمهية مؤسسية و صلة ذات يتمحور حول مواضيع  اجلوائز اجلديدة للمنظمةمفهوم وأعرب عن تقديره لكون
 ؛وبقائها جمديةة من أجل تعزيز استدامة جوائز املنظمة اسرتاتيجي

  الثانية  دورته إىل املؤمتر يف وإحالته جوائز جديدة للمنظمةبشأن إنشاء اقرتاح اإلدارة  أتييددعا اجمللس إىل و
 واألربعني.
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 معلومات أساسية -أوًال 

تنص اليت  توصيات اللجنة العامة املنبثقة عنه 2019يف عام  اليت انعقدت نياحلادية واألربع تهدور املؤمتر يف  أقرّ  -1
بعملية تشاورية شاملة هبدف حتديد شروط مّتسقة ومستدامة  أن يضطلع الرئيس املستقل للمجلسيتعني على " على أنه

تخلص تدرجيًيا من أقدم ملنح اجلوائز، مع األخذ يف االعتبار حالة األغذية والزراعة يف العامل، مبا يف ذلك اخليارات املتاحة لل
 1".نتائج هذه العملية لكي يوافق عليها املؤمتر يف دورته الثانية واألربعنياجلوائز. وستحال 

املوضوع يف سياق اجتماعاته الشهرية غري الرمسية مع رؤساء بشأن هذا  مشاوراتالرئيس املستقل للمجلس عقد و  -2
 كانون الثاين/ويف يناير ،2019 تشرين الثاين/ونوفمرب تشرين األول/وأكتوبر أيلول/يف سبتمرب مونواهباجملموعات اإلقليمية 

قدم األعضاء مسامهاهتم يف مناسبات عديدة، و . 2021 شباط/ويف فرباير، 2020 تشرين األول/وأكتوبر شباط/وفرباير
 .خطيبشكل ذلك  يف مبا

األعضاء  أيّد، 2020أكتوبر/تشرين األول  23يف  الذي انعقدلرئيس املستقل للمجلس ليف االجتماع غري الرمسي و  -3
على سبيل وذلك حتديد مصادر بديلة لتمويل اجلوائز،  ضرورةعلى اتفقوا و  ،احلفاظ على العنصر النقدي جلوائز املنظمة

 ةما يتعلق ابخليارات املختلف يف ةمرونأن لديهم املسامهات الطوعية. ويف هذا الصدد، أشار األعضاء إىل  من خاللاملثال 
القيام وائز، مبا يتماشى مع توجيهات األعضاء ومدخالهتم، مع اجلبشأن ا وضعت إدارة املنظمة اقرتاحً و تنفيذ ذلك.  لطريقة

 املنظمة وأهدافها.والية راعاة يف الوقت ذاته مب

إنشاء جمموعة جديدة من جوائز املنظمة املنهجية واملستدامة بشأن هذه الوثيقة اقرتاح إدارة املنظمة  تعرضو  -4
فيما يتعلق بفعالية ويستجيب هذا االقرتاح لشواغل األعضاء . التجارية إنعاش العملية اليت تعزز عالمة املنظمة أجل من

للرئيس املستقل يف سياق االجتماعات غري الرمسية املقدمة دخالت األعضاء رتشد مبيسلمنظمة، و لواستدامة اجلوائز احلالية 
 هذه الوثيقة أيًضا العملية املتوقعة وتعرض. 2021 شباط/فرباير 26يف الذي ُعقد ، مبا يف ذلك االجتماع األخري للمجلس
الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر واملوافقة عليه، من خالل املشاورات غري الرمسية مع األعضاء دراسة االقرتاح يف  إىلاملؤدية 

 ألجهزة الرائسية.الذي تقوم به اواالستعراض الرمسي 

 اقرتاح اإلدارة -اثنًيا

الت تقع ضمن لتحفيز االمتياز يف جماالتجارية تعزيز عالمة املنظمة إىل ديدة من جوائز املنظمة اجلموعة هتدف اجمل -5
من أهداف املنظمة  حتقيقاالعرتاف، من خالل اجلوائز، ابإلجنازات العظيمة يف إىل يف الوقت ذاته هتدف أيًضا و  ؛واليتها
 .التجارية تهاعالمتعزيز أجل 

يف ؛ وستعزز دعم األنشطة الرامية إىل حتقيق أهداف املنظمة من أجلز شركاء املنظمة يحتفيف هذه اجلوائز وستفيد  -6
جهود املنظمة الرامية إىل ز�دة بروز  لتعزيزأداة  وستكون اجلوائز اجلديدة مبثابة .ذاهتاصورة املنظمة  إجنازات الشركاءاملقابل 
اًب للجهات جذأكثر جعلها األعضاء، و  ابلنسبة إىلاملنظمة  لز�دة قيمة أداة ، ستكونوابلتايل وبناء الشراكات؛ املنظمة

 ملوظفيها.فائدة املاحنة وأكثر 

                                                      
 .8، الفقرة للمؤمتريف الدورة احلادية واألربعني  اللجنة العامة التقرير الرابع الجتماع  1
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وابلتايل،  ؛اسرتاتيجيةأمهية و مؤسسية صلة حول مواضيع ذات للمنظمة اجلديدة جلوائز املقرتحة ويتمحور مفهوم ا -7
 مبا يتماشى مع توجيهات املؤمتر يف دورته احلادية واألربعني. وبقائها جمديةنظمة املجوائز إىل تعزيز استدامة هتدف فهي 

أخرى يف إطار إضافية ، وأربع جوائز الرئيسية املنظمةأبطال جائزة اجلوائز السنوية اجلديدة املقرتحة من وتتكون  -8
منظمة اليت للاإلجناز واالبتكار واملوظفون. وهتدف هذه اجلوائز إىل االستعاضة عن اجلوائز احلالية و الشراكة الفئات التالية: 

وائز من اجلجمموعة  هبدف إنشاءوذلك من ميزانية الرب�مج العادي، ويتم متويلها املديرين العامني السابقني اسم على ُتسمى 
منح اجلوائز ذه الوثيقة. وستُ هب 1امللحق لمنظمة يف ل. وترد قائمة هذه اجلوائز احلالية كواالتساق والتماس ةنهجيتتسم ابمل

 اإلجناز واالبتكار.الشراكة و  لعدد أقصاه عشرة متلقني يف كل فئة من فئات اجلديدة سنو�ً 

، مبا ابرزة على مدار السنة احتفاالتخالل  ،حاالت منح جوائز املنظمة اجلديدة يف دورة سنوية وسيجري عرض -9
 لكل جائزة. التوقيت املقرتح ويرد يف القسم أد�ه يوم األغذية العاملي. فعالياتو  هاجملسو املنظمة مؤمتر دورات يف ذلك إابن 

 اليت تندرج األعضاء، يُقرتح احلفاظ على القيمة النقدية جلميع اجلوائز اجلديدة ابستثناء تلكا مع توجيهات شيً امتو  -10
ن أجل دعم ومجائزة يف الفئات األخرى. لحصول على نظمة ليف امليف فئة املوظفني، أو حيث يتم اختيار موظف أو فريق 

مبسامهات طوعية من األعضاء واجلهات املاحنة  ،لذلك استدامة اجلوائز، يُقرتح إنشاء صندوق استئماين جديد خمصص
األخرى، مبا يف ذلك الكيا�ت احلكومية الدولية واملؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين وكيا�ت القطاع اخلاص، مبا يتماشى 

 و الواجب.ابملسامهات على النح التنويهسيتم و القطاع اخلاص. اخنراط لمنظمة بشأن تعبئة املوارد و لالتوجيهية  اخلطوطمع 

 اوصغريً  امهمً  ابعدً بوصفها احلالية ملكافآت والجوائز ل املخصصةعلى موارد الرب�مج العادي  فاظاحلمن املتوخى و  -11
وعلى النحو املشار إليه امليزانية. من خارج من موارد بشكل أساسي جوائز املنظمة اجلديدة اليت ستمول ابلنسبة إىل 

إضافة إىل ذلك، و دوالر أمريكي.  95 000احلالية من الرب�مج العادي لجوائز املخصصة لموال األإمجايل  يبلغ، 1امللحق  يف
بقليل يقل ما تبلغ  2021-2020بر�مج العمل وامليزانية للفرتة فإن التكاليف املقدرة املتعلقة ابلسفر واليت مت تضمينها يف 

تقرتح اإلدارة وقف و . لككذ  املعالنياألزواج واألبناء املرافقني من اجلوائز احلالية سفر  وتكفلدوالر أمريكي.  30 000 عن
تغطية تكاليف سفر األزواج من مصادر مع من الرب�مج العادي، فقط جلوائز اب الفائزينتكاليف سفر تغطية و هذه املمارسة 
الفرتات دورات لالفعلية  النفقات، بناًء على كل شخصدوالر أمريكي ل 500 1يبلغ متوسط كلفة السفر و طوعية بديلة. 

 الثالث املاضية. املالية

 ملنظمة األغذية والزراعةاجلوائز اجلديدة  -اثلثًا

 األغذية والزراعة منظمة أبطالجائزة 

الدورة العادية للمؤمتر أو أثناء الدورة العادية  خالل إما، سنو�ً  األغذية والزراعة منظمة أبطالجائزة سيتم منح  -12
 اتللمسامه اتقديرً  على مستوى املنظمةأعلى جائزة هذه ستكون و األوىل للمجلس يف السنوات اليت ال يعقد فيها املؤمتر. 

ف التنمية األهداف العامة للمنظمة، مبا يف ذلك حتقيق أهداحتقيق  حنوالتقدم  من أجل الدفع بعجلةواملتميزة  املهمة
د قيمتها يديتم حتأو األفراد. وس ،جيوز منح اجلائزة بشكل أساسي لألعضاء واملؤسساتو . 2030 خلطة عام املستدامة

دوالر أمريكي.  50 000اجلائزة  أن تقوم قيمةمن املقرتح و لمنظمة. لالنقدية مبا يتناسب مع وضعها ابعتبارها اجلائزة األوىل 
 دوالر أمريكي. 25 000جوائز حالية ثالث تبلغ قيمة ، لإليضاحو 
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 للشراكةمنظمة األغذية والزراعة جائزة 

من قبل األعضاء  هالنهوض بعمللابلتعاون املميز مع املنظمة  للشراكةاألغذية والزراعة جائزة منظمة ستعرتف  -13
دين ، فضًال عن اجملتمع املالبحوثكيا�ت األكادميية أو  كيا�ت الأو املنظمات الدولية أو  وكاالت األمم املتحدة األخرى وأ

ُتمنح هذه اجلائزة وس ة.املنابر اإلعالمية لتغطيتها املتميزة لقضا� األغذية والزراعالقطاع اخلاص، مبا يف ذلك  كيا�تأو  
 ما يتعلق أبصحاب املصلحة من غري الدول، سيتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة يفو الدورة األوىل للمجلس.  يفسنوً� 

يُقرتح حتديد اجلائزة و . إىل احلد األدىن لسمعةاملساس ابخماطر من تقليل الوذلك هبدف حمتمل،  متلقٍ  كلحيال  املعتادة 
 .جلائزةاب فائز دوالر أمريكي لكل 10 000 مببلغ

 لإلجنازمنظمة األغذية والزراعة جائزة 
املتعلقة املهنية احملددة يف خمتلف القطاعات والربامج ابإلجنازات  إلجنازلجائزة منظمة األغذية والزراعة ستعرتف  -14

، مثل مصايد األمساك والغاابت امكثفً عمًال فيها املنظمة  تؤديبعمل املنظمة، مع إيالء االعتبار الواجب للمجاالت اليت 
ذلك  يف كيان أو فرد، مبا  سيتم منحها أليو ، على سبيل املثال ال احلصر. ااتتوالنب تصحة احليوا�و واملناخ واألراضي واملياه 

، على سبيل املثال، للتعاون الفين املتميز أو العمل اإلنساين على املستوى القطري (على غرار موظفيهااملنظمة أو  أفرقة
هذا العام  بدًءا منخالل االحتفاالت السنوية بيوم األغذية العاملي،  اجلائزةهذه وسُتمنح احلالية).  ب. ر. سنجائزة 

 .على اجلائزة دوالر أمريكي لكل حائز 10 000اجلائزة  قيمة أن تكونيُقرتح و ). 2021 تشرين األول/أكتوبر 15(

 لالبتكارمنظمة األغذية والزراعة جائزة 

اجملاالت  يف الالمعةاالبتكارات بشأن جملموعة واسعة من الفائزين  لالبتكارجائزة منظمة األغذية والزراعة ستمنح  -15
، والغذائيةالزراعية النظم ميكن أن يشمل ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، االبتكارات يف و والية املنظمة. تقع ضمن اليت 

ومناذج  ،، واالبتكار يف ممارسات اإلنتاج املستدامة مثل الزراعة البيئيةالتكنولوجيا البيولوجّيةالتقدم يف أوجه والزراعة الرقمية، و 
 يناملستفيدويندرج يف فئة من غري الدول.  حد األعضاء أو الشركاءميكن منح اجلائزة ألو وما إىل ذلك.  ،األعمال اجلديدة

للشركاء وثلًثا اجلوائز  هذه سُيمنح ثلثاو ، عشر جوائزكل عام اجلوائز املمنوحة  جمموع يبلغ و املنظمة أو موظفيها. أفرقة أيًضا 
 أن تكونيُقرتح و منح هذه اجلائزة سنوً� خالل الدورات العادية الثانية للمجلس. وستُ املنظمة أو موظفيها.  ألفرقةواحًدا 

 على جوائز نقدية. أفرقتهالن حيصل موظفو املنظمة أو و . فائز ابجلائزةدوالر أمريكي لكل  10 000اجلائزة  قيمة

 للموظفنيمنظمة األغذية والزراعة جائزة 

لفعالية واإلجناز االستثنائيني يف خدمة املنظمة. املنظمة تقديرًا لألفرقة  جائزة املنظمة للموظفنيمنح ستُ  -16
موظف ينبض أفضل و شاب موظف أفضل جائزيتلألفراد، مثل  اليت مت استحداثهاجوائز املوظفني أيًضا زة اجلائ شملتوس

 سنويحفل سيتم منح هذه اجلوائز يف و . ا من اجلوائزوغريه ،األغذية والزراعة نظمةمل أفضل ممثلجائزة و  ،الشباب قلبه حبيوية
 .يف هذه الفئة نقديةجوائز لن تكون هناك و . وظفنيامل تكرميمن أجل توزيع جوائز املنظمة لخمصص 



6 JM 2021.1/3 

 معايري االختيار وعملياته -رابًعا

عن املمارسات  اخلروجال تقرتح إدارة املنظمة و جلوائز احلالية. ما خيص ا يف هوعملياتمعايري االختيار  1 رد يف امللحقت -17
مبجرد أن يتخذ املؤمتر قرارًا بشأن جمموعة من اجلوائز اجلديدة يف الفئات و املنظمة. كانت جيدة ابلنسبة إىل احلالية اليت  

ديدة، وفًقا لروح قرار املؤمتر من فئات اجلوائز اجلمتت املوافقة عليها، ستضع اإلدارة معايري وعمليات مفصلة لكل فئة  اليت
 املمارسات اجليدة احلالية. إىلا واستنادً 
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 األغذية والزراعة منظمةملؤمتر وائز احلالية اجل: 1امللحق 

 اجلائزة عملية االختيار اإلطار الزمين املعايري األهلية املتلقي قرار املؤمتر اجلائزة

جائزة 
 سن ر. ب.

 ملوظفنيافائدة ل 67/33القرار 
خالل امليدانيني 

مهامهم  أتدية
 القطرية

ميداين  وظفترشيح أي م جيوز
ر�مج بيف إطار أي  يعملنظمة امل يف

خالل من الربامج اليت تديرها املنظمة 
 .بشأ�ا اجلائزة منحاليت ستُ  واتالسن

ويشمل ذلك موظفي املشاريع 
امليدانيني الدوليني، واملوظفني الفنيني 
الوطنيني، وموظفي املنظمة العاملني 

ة يف مكاتبها اإلقليمية واإلقليمي
الفرعية، وممثلي املنظمة. ويف هذا 

يف من هم ملوظفني ابالسياق، يقصد 
يف ظروف استثنائية، الفئة املهنية. و 

قد تستند الرتشيحات إىل اخلدمة 
سُينظر لسنة اليت ا املضطلع هبا قبل

من أجل ، إما بشأ�ا منح اجلائزةيف 
ال  مدة يف املضطلع هباخلدمة ا

فرتة السنتني السابقة اترخيها  يتجاوز
أن اجلائزة  مع(يف هذه احلاالت، 

جدول للا ُمتنح لسنة حمددة وفقً 
سيتم اإلشارة فإنه اجلائزة، نح مل الزمين

مت فيها التنويه السنة اليت  إىل
اإلجنازات  من أجل ألداء)، أواب

 . ويف احلالة األخرية، الالعامة املهنية
من هذه  زءمن االضطالع جب بد

 خالل فرتة السنتني احلالية.اخلدمة 

قد قدم  املرشحة/املرشحينبغي أن يكون 
البلدان  أو يف النهوض ابلبلد متميزة مسامهة

ال سيما يف ميدان التنمية ا،  فيه عّني يتال
ي. الزراعية والريفية املستدامة أو األمن الغذائ

وجيب أن تكون هذه املسامهة حمددة 
بوضوح، وميكن أن تكون على شكل 

يف جماالت الزراعة أو مصايد ابتكارات فنية 
أو حتسينات مؤسسية ؛ األمساك أو احلراجة

أو إدارية؛ أو اكتشاف موارد جديدة 
خالل البحوث أو الدراسات  من

االستقصائية أو التحقيقات األخرى؛ أو 
بية وحبثية؛ أو حتقيق إنشاء مؤسسات تدري

إجنازات يف أي مهمة من املهام الكثرية 
 .نظمةاألخرى اليت يكلَّف هبا موظفو امل

 ُمتنح جائزة واحدة
كل سنة من فرتة 

ُمتنح  أي السنتني،
جائزة واحدة 

. سنةلكل 
وجود  حال يفو 

جائزة مشرتكة، 
قسم اجلائزة بني تُ 

 الفائزين.

 .الفين فرزلاب ةالفنياإلدارة ضطلع ت
السيد رئيس اللجنة  جلنة الفرز:

Thomas ئب املدير العام� ،
على  ونن املساعدو العام وناملدير و 

القيادة فريق و  ،املستوى اإلقليمي
 .نظمةيف امل الرئيسي

دير العام يرأسها امل جلنة االختيار:
السيد وتتألف من أمني اجلوائز 

Thomas ئب املدير العام� ،
والرئيس املستقل للمجلس، 

 .جلنة الرب�مج وجلنة املالية ورئيسي
مت تبسيط العملية جلميع قد و 

نظام  ستحداثوذلك اب ،اجلوائز
لكرتوين ونظام بسيط اإلتصويت لل

يعتمد  درجاتلوضع الوشفاف 
 أدت وقد. املرجحعلى املتوسط 

 سري حتسني إىل العملية هذه
 كبري  اخنفاض أفضى إىل مما العمل،

 والتكاليف املوظفني عدد يف
 أمانة وتتوىل. الصلة ذات التشغيلية

 العملية. إدارةنظمة يف امل اجلوائز

شهادة تصف إجنازات  •
املوظفني امليدانيني و/أو 

 جائزة.
قدرها  نقديةجائزة  •

دوالر أمريكي  000 5
العام، أي ما جمموعه  يف

 دوالر أمريكي. 10 000
رحلة ذهااًب وإ�اًب إىل  •

هبا من  يرتبطروما وما 
سفر لفائدة التكاليف 

متلقي اجلائزة 
واألطفال الزوج/الزوجة و 

الصغار الذين ال ميكن 
دون رعاية يف من تركهم 

 مقر العمل.
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 جائزة 
 أ. ه بورما

 للصحافيني الذين 75/1القرار 
جنحوا يف توجيه 

انتباه اجلمهور إىل 
مواضيع األمن 

 الغذائي.

 جمموعة منن أو و الصحفي
أو املكتوبة الصحافة يف (الصحفيني 

من كل أحناء  التلفزيون أو اإلذاعة)
عن طريق يساعدون العامل الذين 
انتباه اجلمهور  تركيزعملهم على 

كل األغذية ا اجلوانب اهلامة ملشعلى 
 قما يتعل يف العامل، ال سيما يف

 ابلتنمية الزراعية والريفية.

جنحوا يف توجيه انتباه  لصحافيني الذينل
 اجلمهور إىل مواضيع األمن الغذائي.

جائزة واحدة كل 
 يف حالسنتني. و 

وجود جائزة 
قسم مشرتكة، تُ 

اجلائزة بني 
 الفائزين.

 فرزلاب ةالفنياإلدارة ضطلع ت
 .الفين

السيد رئيس اللجنة  جلنة الفرز:
Thomas ئب املدير العام� ،

على  ونن املساعدو العام وناملدير و 
القيادة فريق و  ،املستوى اإلقليمي

 .نظمةيف امل الرئيسي
دير العام يرأسها امل جلنة االختيار:

السيد وتتألف من أمني اجلوائز 
Thomas  ،ئب املدير العام�

والرئيس املستقل للمجلس، 
لجنة الجلنة الرب�مج و  ورئيسي

 .نظمةيف امل اجلوائز أمانةو ، املالية
جلميع  مت تبسيط العمليةوقد 

نظام  ابستحداثوذلك  ،اجلوائز
لكرتوين ونظام بسيط اإلتصويت لل

يعتمد  لوضع الدرجاتوشفاف 
 أدت وقد. املرجحعلى املتوسط 

 سري حتسني إىل العملية هذه
 اخنفاض أفضى إىل مما العمل،

 والتكاليف املوظفني عدد يف كبري
 وتتوىل. الصلة ذات التشغيلية

 إدارةنظمة يف امل اجلوائز أمانة
 العملية.

شهادة شخصية و/أو •
 جائزة.

 قدرها نقديةجائزة •
 دوالر أمريكي. 10 000 
رحلة ذهااًب وإ�اًب إىل •

هبا من  يرتبطروما وما 
تكاليف السفر لفائدة 

 متلقي اجلائزة.



JM 2021.1/3 9 

جائزة 
 اصوم إدوار

 للمؤسسات اليت 93/2القرار 
حققت أثًرا فعلًيا 
يف التنفيذ الفعال 

ملشاريع برامج 
التعاون التقين 

 منظمةالتابع لل

ذت أي مؤسسة وطنية أو إقليمية نفّ 
بكفاءة خاصة مشروًعا مموًال من 

منظمة. للالتابع  التقينبر�مج التعاون 
املشاريع بعني االعتبار اجلائزة  وأتخذ

اليت مت تنفيذها خالل فرتة السنتني 
 املؤمتر.انعقاد سبقت  اليت

الصادر عن  93/2قرار الروح  انطالًقا من
ينبغي للمؤسسة الفائزة أن تكون  املؤمتر،

مموًال من بر�مج  ذت مشروًعامؤسسة نفّ 
 :تكونأن ، و ذا طابع منوذجي التعاون

ساعدت على تعبئة املوارد بسرعة أو  )أ(
 ؛بكفاءة حلاالت الطوارئاستجابت 

قامت بسد فجوة حرجة وجنحت و/أو   )ب(
 الفنيةيف الوفاء ابحتياجات املساعدة 

القصرية األجل اليت ال ميكن الوفاء هبا 
 ؛ابستخدام مصادر الدعم األخرى

ققت نواتج وخمرجات مستدامة حو/أو  )ج(
ذات أتثري حتفيزي خاص، مثل ز�دة 
تعبئة أموال االستثمارات، وإجراءات 

والتغيريات على املتابعة الواسعة النطاق، 
 ؛صعيد السياسات واملؤسسات

سامهت يف تعزيز قدرات البلدان و/أو  )د(
املستفيدة لضمان عدم تكرار الفجوة 
احلرجة واملشكلة اليت يواجهها البلد أو 
ضمان حلها بفعالية على املستوى 

يوجه اهتمام وس .الوطين أو اإلقليمي
خاص لطبيعة اإلجنازات واستدامتها 

ا، واآلاثر التحفيزية وإمكانية تكراره
تولِّدها مقارنة ابملدخالت املقدَّمة  اليت

 من بر�مج التعاون التقين.

جائزة واحدة كل 
 يف حالسنتني. و 

وجود جائزة 
قسم مشرتكة، تُ 

اجلائزة بني 
 الفائزين.

 .الفين فرزلاب ةالفنياإلدارة ضطلع ت
السيد رئيس اللجنة  جلنة الفرز:

Thomas ئب املدير العام� ،
على  ونن املساعدو العام وناملدير و 

القيادة فريق و  ،املستوى اإلقليمي
 .نظمةيف امل الرئيسي

دير العام يرأسها امل جلنة االختيار:
السيد وتتألف من أمني اجلوائز 

Thomas  ،ئب املدير العام�
والرئيس املستقل للمجلس، 

لجنة الجلنة الرب�مج و  ورئيسي
 .نظمةيف امل اجلوائز وأمانة، املالية
مت تبسيط العملية جلميع وقد 
نظام  ابستحداثوذلك  ،اجلوائز

لكرتوين ونظام بسيط اإلتصويت لل
يعتمد  لوضع الدرجاتوشفاف 

 أدت وقد. املرجحعلى املتوسط 
 سري حتسني إىل العملية هذه

 كبري  اخنفاض أفضى إىل مما العمل،
 والتكاليف املوظفني عدد يف

 أمانة وتتوىل. الصلة ذات التشغيلية
 العملية. إدارةنظمة يف امل اجلوائز

شهادة شخصية و/أو •
 جائزة.

 قدرها نقديةجائزة •
 دوالر أمريكي. 25 000 
رحلة ذهااًب وإ�اًب إىل •

هبا من  يرتبطروما وما 
تكاليف السفر لفائدة 

 متلقي اجلائزة.
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جائزة 
 ضيوف جاك

مؤسسة فرد أو أي  1/2011القرار 
وطنية أو إقليمية 

 عامليةأو 

مؤسسة وطنية أو إقليمية  فرد أو أي
أو عاملية قدمت مسامهة كبرية يف 

خالل  حتسني األمن الغذائي العاملي
انعقاد فرتة السنتني اليت سبقت 

 .املؤمتر

الصادر  1/2011انطالًقا من روح القرار 
الفرد أو املؤسسة ُيشرتط يف  ،املؤمتر عن

 ما يلي:الفائزة 
ألسباب  ةمناسب تإجراء حتليال )أ(

انعدام األمن الغذائي، والنجاح يف الدعوة 
تدابري متسقة مت األخذ هبا اختاذ إىل 

وتطبيقها على نطاق واسع من جانب 
احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين و/أو 

املؤسسات اخلاصة من خالل برامج هتدف 
 ؛إىل مكافحة اجلوع وسوء التغذية

تعبئة املوارد والقيام بدور رائد و/أو  )ب(
 تنفيذ برامج واسعة النطاق ملكافحة يف

ا ا واضحً اجلوع وسوء التغذية حتقق أثرً 
 .اومستدامً 

جائزة واحدة كل 
 يف حالسنتني. و 

وجود جائزة 
قسم مشرتكة، تُ 

 اجلائزة بني الفائزين.

 فرزلاب ةالفنياإلدارة ضطلع ت
 .الفين

السيد رئيس اللجنة  جلنة الفرز:
Thomas ئب املدير العام� ،

على  ونن املساعدو العام وناملدير و 
القيادة فريق و  ،املستوى اإلقليمي

 .نظمةيف امل الرئيسي
دير العام يرأسها امل جلنة االختيار:

السيد وتتألف من أمني اجلوائز 
Thomas  ،ئب املدير العام�

والرئيس املستقل للمجلس، 
 .جلنة الرب�مج وجلنة املالية ورئيسي

جلميع مت تبسيط العملية وقد 
نظام  ابستحداثوذلك  ،اجلوائز

لكرتوين ونظام بسيط اإلتصويت لل
يعتمد  لوضع الدرجاتوشفاف 

 أدت وقد. املرجحعلى املتوسط 
 سري حتسني إىل العملية هذه

 اخنفاض أفضى إىل مما العمل،
 والتكاليف املوظفني عدد يف كبري

 وتتوىل. الصلة ذات التشغيلية
 إدارةنظمة يف املاملؤمتر  جوائز أمانة

 العملية.

شهادة شخصية و/أو  •
 جائزة.

قدرها  نقديةجائزة  •
دوالر  25 000

 أمريكي.
رحلة ذهااًب وإ�اًب إىل  •

هبا من  طيرتبروما وما 
تكاليف السفر لفائدة 

 متلقي اجلائزة.

غراز�نو جائزة 
 سيلفا دا

ة من منظم 1/2019القرار 
تمع منظمات اجمل

دين هلا إجنازات امل
كبرية يف تعزيز 

تمع اجمل من منظمات أي منظمة
عاملية القليمية أو اإلوطنية أو الدين امل

قدمت مسامهة كبرية يف حتسني 
 التام األمن الغذائي العاملي والقضاء

الصادر  06/2019قرار الروح انطالًقا من 
املنظمة  يكون مبقدورأن  نبغيي املؤمترعن 

 :القيام مبا يليالفائزة 

جائزة واحدة كل 
 يف حالسنتني. و 

ة وجود جائز 
قسم مشرتكة، تُ 

 فرزلاب ةالفنياإلدارة ضطلع ت
 .الفين

شهادة شخصية و/أو •
 جائزة.
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أفضل ممارسات 
على التام القضاء 

 اجلوع

خالل فرتة السنتني  على اجلوع
 .سبقت املؤمتر اليت

أ�ا أشركت اجملتمعات احمللية  إثبات •
وأصحاب املصلحة املعنيني وهتدف إىل 

حتسني حياة الناس واالستجابة 
 نبغييكما الحتياجاهتم وحقوقهم.  

أهداف التنمية تعزز املسامهة يف حتقيق  أن
 على اجلوع. التام والقضاء املستدامة

فكرة مبتكرة أو �ج جديد  عرض •
تنفيذها من أجل  مت ،سياسة فريدة أو

على اجلوع وأهداف التام حتقيق القضاء 
 التنمية املستدامة.

لتكيف مع سياقات أخرى اة يقابل إبداء •
 (مثل املدن أو البلدان أو املناطق).

أن يكون هناك من الناحية املثالية  وينبغي
ابتكارات مماثلة  تقد أهلم ادليل على أ�

يف مؤسسات القطاع العام األخرى داخل 
بلد أو منطقة معينة أو على املستوى 

 العاملي.
بعض األدلة  تعرضهتا مبادر إظهار أن  •

 على أتثريها يف حتسني حياة الناس.

اجلائزة بني 
 الفائزين.

 

السيد رئيس اللجنة  جلنة الفرز:
Thomas ئب املدير العام� ،

على  ونن املساعدو العام وناملدير و 
القيادة فريق و  ،املستوى اإلقليمي

 .نظمةيف امل الرئيسي
دير العام يرأسها امل جلنة االختيار:

السيد وتتألف من أمني اجلوائز 
Thomas  ،ئب املدير العام�

والرئيس املستقل للمجلس، 
لجنة الجلنة الرب�مج و  ورئيسي

 .املالية
مت تبسيط العملية جلميع وقد 

نظام  ابستحداثوذلك  ،اجلوائز
لكرتوين ونظام بسيط اإلتصويت لل

يعتمد  لوضع الدرجاتوشفاف 
 أدت وقد. املرجحعلى املتوسط 

 سري حتسني إىل العملية هذه
 اخنفاض أفضى إىل مما العمل،

 والتكاليف املوظفني عدد يف كبري
 وتتوىل. الصلة ذات التشغيلية

 .العملية إدارةنظمة امل جوائز أمانة

 قدرها نقديةجائزة •
 دوالر أمريكي. 25 000 
رحلة ذهااًب وإ�اًب إىل •

هبا من  يرتبطروما وما 
تكاليف السفر لفائدة 

 متلقي اجلائزة.

 


