
March 2021 CL 166/LIM/4 

 

 www.fao.orgميكن االطالع على الواثئق على موقع املنظمة 
NE894/A 

 

A 

 

 اجمللس
 الدورة السادسة والسّتون بعد املائة

 2021أبريل/نيسان  26-30

 ميدالية مارغريتا ليزاراغا

 
 وجزامل

مينح املدير العام بناًء على اقرتاح اجمللس ميدالية مارغريتا ليزاراغا كل سنننننتخ لأننننظم  مت منظمة تيبزق م ونةيق مدمت ة 
اجتماًعا هلا  2021-2020السننلوب بأننلص الاننيد الرملننيد .املدمت ة جل متعادق انة افتيار الاائز ميدالية مارغريتا ليزاراغا 

نح ااننننننائز  للسننننننننننننننينننننند  2021كننننننا وص ال ننننننا  يننننننناير  15 يوم   Margaret Nakato متاوااننننننع علىنننننناع على  ص تل
 من صندمتق كاووسي لتنمية املر   م  متغنداجل

 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس
 اجمللس مدعو إىل الايام ما يلي: صب إ
   إقرار ورملنننيح السنننيدMargaret Nakato لتنمية املر   م  متغندا، متالتوصنننية منح امليدالية  من صنننندمتق كاووسننني

  جل2021كا وص األمتل ديسمرب  31من قةل املدير العام فالل حال لتوزيع ااوائز يعاد قةل 

 ميكن ووجيه  ي استاساراق بألص مضموص هذه الوثياة إىل:
 Hiromoto Watanabeالسيد 

 كةري املسؤمتلخ عن ماايد األمساب
 ماايد األمساب ملعةة

 Hiromoto.Watanabe@fao.orgلكرتمت : الربيد ال

http://www.fao.org/home/ar/
mailto:Hiromoto.Watanabe@fao.org
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 1997  أنننننننل مؤتر منظمة األغذية متالزراعة م دمتروه التاسنننننننعة متالعأنننننننرين الن ا عادق م  و مرب وأنننننننرين ال ا   -1
ليزاراغاجل متمينح املدير العام هذه ااائز  مر  كل سنننننننننننننننتخ بناًء على اقرتاح اجمللس ميدالية مارغريتا  97 18موجب قراره رقم 

 انظمةجل متتنح هذه ااائز  وكرميً لأننننظم  مت منظمة تيبزق م ونةيق مدمت ة السننننلوب بأننننلص الاننننيد الرملننننيد الاننننادر  عن امل
ض املاننايد م منظمة األغذية متالزراعة، واديرًا للراحلة الدكتور  مارغريتا سننامتملننيدمت ليزاراغا، مسننؤمتلة االواننال األمتىل ألغرا

للدمتر احلاسم الذي اضنلعع به م الرتمتيج للمدمت ة متلعملها امل مر م جمال ماايد األمساب طوال ما يناهز األربعخ عاًما، 
  ضاًل عن التزامها الراسخ علرتمتيج لاناع ماايد األمساب، فاصة م الةلداص الناميةجل

فتيار الاائز عمليدالية، املؤلاة من مدير ملعةة ماايد األمساب متمكتب الدمتر  الرابعة متال الثخ متقد اجتمعع انة ا -2
 جل متورَ س االجتمنناع بئننب املنندير العننام، ي اًل املنندير العننامجل2021يننناير  كننا وص ال ننا   15للجنننة ماننننننننننننننناينند األمسنناب، يوم 

الن اقرتحها األعضنناء م اللجنة الااحاننة  2021-2020 متاسننتعرضننع انة االفتيار الرتملننيثاق ال الثة عن  رت  السنننتخ
 املظااة، مع مراعا  ضرمتر   ص يكوص املرملبح قد  ثةع ما يلي:

 وادمي مسامهة عرز  متعملية متمستمر  م ونةيق املدمت ة؛ 
 حتايق  تائج ملموسة؛ 
 ص وكوص النتائج احملااة حايلة جهد مستمرب متليس مةادر  ملر  متاحد ؛  
  النتائج احملااة قادر  على إحراز أتثرياق مضاعاة حتايزيةجلمت ص وكوص 

 
 Margaret للسننننننننننننننينند  2021-2020متاوااننع اللجنننة علىنناع على منح جننائز  مننارغريتننا ليزاراغننا عن الارت   -3

Nakato من صندمتق كاووسي لتنمية املر   م  متغنداجل 
واديرًا لنجاحها م ونظيم عمل النسناء م جمتمعاق صنيد األمساب ليتمكبن  Nakatoمتمتقع االفتيار على السنيد   -4

من العمل مًعا، متوزمتيدهنب عملعارف متاملهاراق، متتكينهنب من احلاننننننننننننننول على التدريب متالنااال إىل األسننننننننننننننواق متاال تااع 
  تةوب ص مكا ًة مركزيًة علتكنولوجياجل متكا ع النتيجة  ص  صننننننننةح صننننننننوق النسنننننننناء مسننننننننموًعا بأننننننننكل  كرب، مت  وعزيز دمترهنب 

رؤية متوتم ل بانننناتهنب عامالق اربكاق ملةادراق التثوبل متالت يري، متكاص لذلر ماثر مضنننناعاة على اجملتمع األمتسننننع  ناقًاجل 
ا من  جل حتسننخ م  Nakatoالسننيد   تكخ النسنناء العامالق م إ تاا األغذية، ال لتثسننخ حيافنب  ثسننب، بل  يضننً

م طليعة الأننننركاء الذمي سننننامهوا م متضننننع متونايذ  Nakatoت ذية م اجملتمعاق أبكملهاجل متكا ع السننننيد  إ تاا األغذية متال
 م سننياق األمن ال ذائي متالاضنناء على الاار النناقاخلنوط التوجيهية النوعية لضننماص اسننتدامة ماننايد األمساب الانن ري  

متقدمت  م الية للأنننناعق م ماننننايد األمساب الانننن ري   معلبمةمت جل متهي ملهمة متإجيابية متملنننن و ة،  اخلنوط التوجيهية النوعية.
دق الاياد  الااعلة متكل هذه الانننننااق مساق هامة لاائد  وسننننناهم م حتايق اسنننننتدامة مانننننايد األمسابجل  -النناق متجتسنننننب

 عبالة متمرتابنة  م مأاريع النناق لدعم النساء متالرجال م ماايد األمساب الا ري  Nakatoالن  ظهرفا السيد   متاملتاا ية
دعوفا الةلي ة  متوأننننننكبل جلةمتالعاملي ةالقليميايق احمللية مت على املسننننننتو  طائاة متنوبعة من  صننننننثاح املاننننننلثةمع  عالملننننننرتاب

متعلتايل،  إص  متالتثسننننننننننننننخجل حتايز للت يريمتالتجارح، مانننننننننننننندر إهلام مت  رفامتالواضننننننننننننننثة، إىل جنب ا اتاحها م وةادل املع
اجل متبرزق كذلر السننيد   مسننامهتها م ونةيق املدمت ة كةنلة من   Nakatoعرز  متعملية متملموسننة متمسننتدامة، متحتايزية  يضننً

،  سنننننننننننامهع م إبراز 2020فالل االحتااالق بيوم األغذية العاملي لعام  غذية لدى منظمة األغذية متالزراعةبخ  بنال األ
 جلتدامةا ال يتجز  من النظم ال ذائية املسقناع ماايد األمساب ععتةاره جزءً 


