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 األغذية والزراعة منظمة جوائز
 

 املوجز
 غري اجتماعاتهاليت ختص من خالل اآللية املعتمدة  ،املشاورات من عدًدا للمجلس املستقل الرئيس عقد 

من أجل  ،والية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر ناء علىب اإلقليمية، اجملموعات رؤساء ونواب رؤساء مع الرمسية
 األعضاء دعم االجتماعات، تلك سياق ويف. مةاجلوائز" يف املنظ من أجل منح"حتديد ظروف متسقة ومستدامة 

وطلبوا حتديد آليات متويل بديلة لضمان استدامة جوائز املنظمة. وقد  ،املنظمة جلوائز النقدية القيمة على احلفاظ
 للمنظمة.  اتيجيةمتسقة مع األهداف االست  علهاتعريف جوائز املنظمة جل النظر يف شجع األعضاء أيًضا إعادة

جمموعة جديدة  من أجل وضعلتوجيهات األعضاء،  استجابةً  اإلدارة، به تقدمت اقتاًحا الوثيقة هذه وتعرض 
االسم التجاري  تسخريعرب  ،والية املنظمة ضمنالعمل  إنعاشمن أجل  الستدامة،وا ملنهجيةاب اليت تتسم من جوائز املنظمة
 ،استاتيجية وأمهية مؤسسية صلة ذات مواضيع حول تتمحور اجلوائز من جديدة فئات مخس إنشاء حللمنظمة. وقد اقتر 

 صلتها.  واثقة واستمرار املنظمة جوائز استدامة تعزيز إىل هتدفو 
 والدورة الربانمج للجنة املائة بعد الثالثني لدورةبني امن قبل االجتماع املشتك  حاالقتا  هذ استعراض جرى وقد 

إىل  من مث رفعها دفمسبًقا هبإىل اجمللس الستعراضها  هذه الوثيقة رفعت قدو  .املالية للجنة املائة بعد والثمانني اخلامسة
 الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر من أجل املوافقة عليها.

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس
إىل  الستدامة،ملنهجية وااب تتسم اجمللس مدعو إىل النظر يف اقتاح إنشاء جمموعة جديدة من جوائز املنظمةإّن  

التوصيات  إسداء التوجيهات هبذا الشأن ورفعإىل االجتماع املشتك، و  صادرة عنجانب أي مالحظات ومشورة ذات صلة 
 حبسب ما يراه مناسًبا للموافقة عليها من جانب املؤمتر يف دورته الثانية واألربعني.

 :إىل الوثيقة هذه مضمون بشأن استفسارات أي توجيه ميكن
 Hak-Fan Lau السيد
 االتصاالت مكتب مدير
 +39 06570 51663 اهلاتف
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 أساسية معلومات -أوًل 

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

ملنح اجلوائز، مع األخذ يف االعتبار حالة األغذية والزراعة يف العامل، مبا يف ذلك اخليارات املتاحة للتخلص تدرجييًا من أقدم 
 1".نيواألربع الثانية دورته يف املؤمتر عليها يوافق لكي العملية هذه نتائجاجلوائز. وستحال 

املوضوع يف سياق اجتماعاته الشهرية غري الرمسية مع رؤساء هذا  بشأن مشاوراتاملستقل للمجلس  الرئيسعقد و  -2
 الثاينكانون /ويف يناير ،2019 الثاينتشرين /ونوفمرب األولتشرين /وأكتوبر أيلول/يف سبتمرب مونواهباجملموعات اإلقليمية 

قدم األعضاء مسامهاهتم يف مناسبات عديدة، و . 2021 شباط/ويف فرباير ،2020 األولتشرين /وأكتوبر شباط/وفرباير
 .خطي بشكلذلك  يف مبا
األعضاء  أيّد، 2020أكتوبر/تشرين األول  23يف  انعقد الذياملستقل للمجلس  لرئيسليف االجتماع غري الرمسي و  -3

سبيل  على وذلكحتديد مصادر بديلة لتمويل اجلوائز،  ضرورةعلى  اتفقواو  ،احلفاظ على العنصر النقدي جلوائز املنظمة
 ما يتعلق ابخليارات املختلفة يف ةمرونلديهم  أناملسامهات الطوعية. ويف هذا الصدد، أشار األعضاء إىل  خالل مناملثال 
 القياموائز، مبا يتماشى مع توجيهات األعضاء ومدخالهتم، مع اجل بشأنا وضعت إدارة املنظمة اقتاحً و تنفيذ ذلك.  لطريقة

إنشاء جمموعة جديدة من  بشأناقتاح إدارة املنظمة  فّصلتر وثيقة  رفعت وقد املنظمة وأهدافها. واليةراعاة مب ذاته الوقت يف
بني إىل االجتماع املشتك  للمنظمة، ةالتجاري العالمةإنعاش العملية اليت تعزز  أجل منجوائز املنظمة املنهجية واملستدامة 

  .املالية للجنة املائة بعد والثمانني اخلامسة والدورة الربانمج للجنةالثالثني بعد املائة  لدورةا

 اإلدارة اقرتاح -اثنًيا

 ضمن تقع جماالت يف االمتياز لتحفيز التجاريةاجملموعة اجلديدة من جوائز املنظمة إىل تعزيز عالمة املنظمة  هتدف -4
 منأهداف املنظمة  حتقيقمن خالل اجلوائز، ابإلجنازات العظيمة يف  االعتاف، إىلالوقت ذاته  يفأيًضا  هتدفو  ؛واليتها
 .التجارية تهاعالم تعزيزأجل 

 يفوستعزز  ؛دعم األنشطة الرامية إىل حتقيق أهداف املنظمة أجل منشركاء املنظمة  زيحتفهذه اجلوائز يف  وستفيد -5
جهود املنظمة الرامية إىل زايدة بروز  لتعزيزأداة  وستكون اجلوائز اجلديدة مبثابة .ذاهتااملنظمة  صورة الشركاء إجنازاتاملقابل 
للجهات  ابً جذ أكثر جعلهااألعضاء، و  إىل ابلنسبةاملنظمة  قيمة لزايدة أداة ستكون ،وابلتايل وبناء الشراكات؛ املنظمة

 .ملوظفيها فائدةاملاحنة وأكثر 
 وابلتايل، ؛استاتيجيةأمهية و مؤسسية  صلةحول مواضيع ذات  للمنظمةاجلديدة جلوائز املقتحة ا مفهوم ويتمحور -6

 مبا يتماشى مع توجيهات املؤمتر يف دورته احلادية واألربعني. جمدية وبقائهانظمة امل جوائزإىل تعزيز استدامة  هتدففهي 
أخرى يف إطار  إضافية، وأربع جوائز الرئيسية املنظمة أبطالجائزة اجلوائز السنوية اجلديدة املقتحة من  وتتكون -7

منظمة اليت للاإلجناز واالبتكار واملوظفون. وهتدف هذه اجلوائز إىل االستعاضة عن اجلوائز احلالية و الشراكة الفئات التالية: 
 وائزاجل منجمموعة  إنشاء هبدف وذلكمن ميزانية الربانمج العادي، متويلها  ويتماملديرين العامني السابقني  اسم علىترسمى 

                                                      
 .8الفقرة  ،للمؤمتريف الدورة احلادية واألربعني  اللجنة العامة الجتماع الرابع لتقريرا  1



CL 166/15 3 

يف الوقت الراهن متويال كامل من مسامهات األعضاء من  اليت متّولأما اجلوائز احلالية  .كوالتماس واالتساق ةنهجيابمل تتسم
 ةلالعامني السابقني واملمو  يرينابملدتيمًنا  ةااملسم هذه لمنظمةلقائمة اجلوائز احلالية  إنو  .2يتم احلفاظ عليهاخارج امليزانية فس

 ذه الوثيقة. هب األول امللحقيف إلغاؤها، ترد  اليت يقتحو  العادي الربانمج خالل من
 الشراكةيف كل فئة من فئات  مربرًا، ذلك يكون عندما ، لعدد أقصاه عشرة متلقنيمنح اجلوائز اجلديدة سنوايً وستر  -8
على  اإلدارةعن املؤلفة من ممثلني عن األعضاء و  ،االختيار نومن شأن هذا احلد األقصى أن مينح جلا اإلجناز واالبتكار.و 

جلان االختيار اليت  تكوين عضويةمبا يف ذلك  ،تهاوعملي االختيار معايري أما. إليها حيتاجون قد اليت املرونة ،حد سواء
 . امللحق الثاينفتد يف  ،األعضاء قبل من شاركةاملع تستتب

مبا  ،ابرزة على مدار السنة احتفاالت خالل ،حاالت منح جوائز املنظمة اجلديدة يف دورة سنوية عرض وسيجري -9
 لكل جائزة. التوقيت املقتح ويرد يف القسم أدانه .العاملي األغذية يوم فعالياتو  هاجملسو  املنظمة مؤمتر دوراتيف ذلك إابن 

 اليت تندرج ا مع توجيهات األعضاء، يرقتح احلفاظ على القيمة النقدية جلميع اجلوائز اجلديدة ابستثناء تلكشيً امتو  -10
ن أجل دعم ومجائزة يف الفئات األخرى. على  لحصولنظمة لامل يفيف فئة املوظفني، أو حيث يتم اختيار موظف أو فريق 

مبسامهات طوعية من األعضاء واجلهات املاحنة  ،لذلك صندوق استئماين جديد خمصصاستدامة اجلوائز، يرقتح إنشاء 
األخرى، مبا يف ذلك الكياانت احلكومية الدولية واملؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين وكياانت القطاع اخلاص، مبا يتماشى 

 ابملسامهات على النحو الواجب. التنويهسيتم و القطاع اخلاص.  اخنراطلمنظمة بشأن تعبئة املوارد و لالتوجيهية  اخلطوطمع 
 اوصغريً  امهمً  ابعدً  بوصفهااحلالية ملكافآت والجوائز ل املخصصةعلى موارد الربانمج العادي  فاظاحلمن املتوخى و  -11

النحو املشار إليه  وعلىامليزانية. خارج  منمن موارد أساسي  بشكلجوائز املنظمة اجلديدة اليت ستمول إىل  ابلنسبة
إضافة إىل و دوالر أمريكي.  95 000احلالية من الربانمج العادي  لجوائزل املخصصةموال األإمجايل  يبلغ، األولامللحق  يف

يقل  ما تبلغ 2021-2020برانمج العمل وامليزانية للفتة ذلك، فإن التكاليف املقدرة املتعلقة ابلسفر واليت مت تضمينها يف 
 هجمموع اجلوائز ما يف متويل وسيبلغ احلد األقصى ملسامهة ميزانية الربانمج العادي مستقبال دوالر أمريكي. 30 000 عن بقليل
تقتح اإلدارة وقف و . لككذ  املعالنياألزواج واألبناء من  املرافقنياجلوائز احلالية سفر  وتكفلدوالر أمريكي.  ألف 125 000

، شخص كلدوالر أمريكي ل 500 1يبلغ متوسط كلفة السفر و . فقطاألزواج و  الفائزينتكاليف سفر  تغطيةو هذه املمارسة 
 الثالث املاضية. املالية الفتاتدورات لالفعلية  النفقاتبناًء على 

 والزراعة األغذية ملنظمةاجلديدة  اجلوائز -اثلثًا

 األغذية والزراعة منظمة أبطال جائزة
الدورة العادية للمؤمتر أو أثناء الدورة العادية  خالل إما ،سنوايً  األغذية والزراعة منظمة أبطالجائزة منح  سيتم -12

 اتللمسامه اتقديرً  املنظمة مستوى علىأعلى جائزة  هذهستكون و األوىل للمجلس يف السنوات اليت ال يعقد فيها املؤمتر. 
أهداف التنمية  األهداف العامة للمنظمة، مبا يف ذلك حتقيقحتقيق  حنو التقدم بعجلة الدفع أجل منواملتميزة  املهمة

د قيمتها يدحت يتمأو األفراد. وس ،جيوز منح اجلائزة بشكل أساسي لألعضاء واملؤسساتو . 2030 خلطة عام املستدامة

                                                      
 سويسرا متوهلا اليت املستدامة والزراعة لألغذية الدولية االبتكار وجائزة سيكاليت متوهلا املك غامارغريتا ليزارا ميدالية مثل  2
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دوالر أمريكي.  50 000اجلائزة  قيمة تقوم أنمن املقتح و لمنظمة. لالنقدية مبا يتناسب مع وضعها ابعتبارها اجلائزة األوىل 
 دوالر أمريكي. 25 000حالية  جوائزثالث قيمة  تبلغ، لإليضاحو 

 للشراكةاألغذية والزراعة  منظمة جائزة
من قبل األعضاء  هابعمل لنهوضلابلتعاون املميز مع املنظمة  للشراكةوالزراعة  األغذيةمنظمة  جائزة ستعتف -13

 دينامل اجملتمع عن فضاًل  ،البحوث كياانتأو   األكادميية الكياانتأو املنظمات الدولية أو  األخرى املتحدة األمم وكاالت وأ
وسترمنح هذه اجلائزة  .ةوالزراع األغذية لقضااي املتميزة لتغطيتها اإلعالمية املنابرالقطاع اخلاص، مبا يف ذلك  كياانتأو  

يتعلق أبصحاب املصلحة من غري الدول، سيتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة  ما يفو الدورة األوىل للمجلس.  يف سنوايً 
يرقتح حتديد اجلائزة و . إىل احلد األدىن لسمعةاب املساسخماطر  منتقليل الهبدف  وذلكحمتمل،  متلق   كل  حيالاملعتادة 

 .جلائزةاب فائز دوالر أمريكي لكل 10 000 مببلغ

 لإلجنازاألغذية والزراعة  منظمة جائزة
 املتعلقةاملهنية احملددة يف خمتلف القطاعات والربامج  ابإلجنازات إلجنازلمنظمة األغذية والزراعة  جائزة ستعتف -14

، مثل مصايد األمساك والغاابت امكثفً  عماًل فيها املنظمة  تؤديبعمل املنظمة، مع إيالء االعتبار الواجب للمجاالت اليت 
ذلك  يف سيتم منحها ألي كيان أو فرد، مباو ، على سبيل املثال ال احلصر. ااتتوالنب تاحليواان صحةو واملناخ واألراضي واملياه 

، على سبيل املثال، للتعاون الفين املتميز أو العمل اإلنساين على املستوى القطري )على غرار موظفيهااملنظمة أو  أفرقة
هذا العام  من بدًءاخالل االحتفاالت السنوية بيوم األغذية العاملي،  اجلائزةهذه  وسترمنحاحلالية(.  سن. ر. بجائزة 

 .على اجلائزة دوالر أمريكي لكل حائز 10 000اجلائزة  قيمة تكون أنيرقتح و (. 2021 األولتشرين /أكتوبر 15)

 لالبتكاراألغذية والزراعة  منظمة جائزة
اجملاالت  يف الالمعة االبتكارات بشأنجملموعة واسعة من الفائزين  لالبتكارمنظمة األغذية والزراعة  جائزةستمنح  -15
، والغذائيةالزراعية  النظمميكن أن يشمل ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، االبتكارات يف و والية املنظمة. ضمن  تقع اليت

ومناذج  ،اإلنتاج املستدامة مثل الزراعة البيئية، واالبتكار يف ممارسات التكنولوجيا البيولوجّيةالتقدم يف  أوجهوالزراعة الرقمية، و 
 يناملستفيديف فئة  ويندرجمن غري الدول.  الشركاء أو األعضاء حدميكن منح اجلائزة ألو وما إىل ذلك.  ،األعمال اجلديدة

للشركاء وثلثًا اجلوائز  هذه ثلثا سيرمنحو ، جوائز عشركل عام املمنوحة   اجلوائز جمموع يبلغو املنظمة أو موظفيها.  أفرقةأيًضا 
 تكون أنيرقتح و منح هذه اجلائزة سنواًي خالل الدورات العادية الثانية للمجلس. وستر املنظمة أو موظفيها.  ألفرقة واحًدا
 على جوائز نقدية. أفرقتهالن حيصل موظفو املنظمة أو و . ابجلائزة فائزدوالر أمريكي لكل  10 000اجلائزة  قيمة

 للموظفنياألغذية والزراعة  منظمة جائزة
لفعالية واإلجناز االستثنائيني يف خدمة املنظمة. ل تقديرًا املنظمة ألفرقة جائزة املنظمة للموظفنيمنح ستر  -16
ينبض  موظفأفضل و شاب موظف أفضل جائزيتلألفراد، مثل  استحداثها مت اليتجوائز املوظفني  أيًضا زةاجلائ شملتوس
 سنويحفل سيتم منح هذه اجلوائز يف و . اجلوائز من اوغريه ،األغذية والزراعة نظمةأفضل ممثل مل جائزةو  ،الشباب حبيوية قلبه

 .يف هذه الفئة نقدية جوائزلن تكون هناك و . وظفنيامل تكرميأجل  منتوزيع جوائز املنظمة لخمصص 
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 وعملياته الختيار معايري -رابًعا

وهي تستند إىل املعايري والعمليات احلالية  .ديدةجلوائز اجلا خيص ما يف هوعمليات املقتحة معايري االختيار الثاين امللحق يف ردت
عن  اخلروجال تقتح إدارة املنظمة و  .3خمتلفةوافق عليها املؤمتر من خالل قرارات  واليت األول امللحقحبسب ما ترد يف 

 املنظمة. جيدة ابلنسبة إىل  كانتاملمارسات احلالية اليت  

                                                      
 1/2019و 1/2011و 2/93و 1/75و 33/67القرارات   3
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 املمولة من خالل برانمج العمل وامليزانية األغذية والزراعة منظمة ملؤمتراحلالية  وائزاجل: 1 امللحق
 اجلائزة الختيار عملية الزمين اإلطار املعايري األهلية املتلقي املؤمتر قرار اجلائزة
جائزة 

 سن ر. ب.
 ملوظفنيا فائدةل 67/33القرار 

 خاللامليدانيني 
مهامهم  أتدية

 القطرية

ميداين  وظفترشيح أي م جيوز
 رانمجبيف إطار أي  يعملنظمة امل يف

 خاللمن الربامج اليت تديرها املنظمة 
. بشأهنا اجلائزة منحاليت ستر  واتالسن

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

يف مكاتبها اإلقليمية واإلقليمية 
الفرعية، وممثلي املنظمة. ويف هذا 

 يفهم  من ملوظفنيابالسياق، يقصد 
يف ظروف استثنائية، و . املهنية الفئة

قد تستند التشيحات إىل اخلدمة 
 سيرنظرلسنة اليت ا قبل هبا املضطلع

 أجل من، إما بشأهنا اجلائزة منح يف
 اليف مدة  هبا املضطلعخلدمة ا

فتة السنتني السابقة اترخيها  يتجاوز
أن اجلائزة  مع)يف هذه احلاالت، 

نح لسنة حمددة وفقً  جدول لل امتر
سيتم اإلشارة  فإنهاجلائزة،  نحمل الزمين

 التنويه فيها متالسنة اليت  إىل
ألداء(، أو من أجل اإلجنازات اب

. ويف احلالة األخرية، العامة املهنية
هذه  من زءجب االضطالع منبد  ال

 اخلدمة خالل فتة السنتني احلالية.

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

ال سيما يف ميدان التنمية  ا، فيه عنّي يتال
. يالزراعية والريفية املستدامة أو األمن الغذائ

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

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

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

االستقصائية أو التحقيقات األخرى؛ أو 
إنشاء مؤسسات تدريبية وحبثية؛ أو حتقيق 

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

نح جائزة واحدة  متر
فتة كل سنة من 

نح  السنتني، أي متر
جائزة واحدة 

. سنةلكل 
وجود  حال يفو 

جائزة مشتكة، 
قسم اجلائزة بني تر 

 الفائزين.

 .الفين فرزلاب ةالفني اإلدارة ضطلعت
اللجنة السيد  رئيس جلنة الفرز:

Thomas العام املدير انئب ،
على  ونن املساعدو العام وناملدير و 

القيادة  فريقو  ،املستوى اإلقليمي
 نظمة.امل يف الرئيسي

العام  ديريرأسها امل :الختيار جلنة
 السيدوتتألف من أمني اجلوائز 

Thomas العام املدير انئب، 
والرئيس املستقل للمجلس، 

 جلنة الربانمج وجلنة املالية. ورئيسي
مت تبسيط العملية جلميع  قدو 

نظام  ستحداثاب وذلك ،اجلوائز
لكتوين ونظام بسيط اإلتصويت لل

يعتمد  الدرجات لوضعوشفاف 
 أدت وقد. املرجحعلى املتوسط 

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

 والتكاليف املوظفني عدد يف
 أمانة وتتوىل. الصلة ذات التشغيلية

 .العملية إدارةنظمة امل يف اجلوائز

 إجنازات تصف شهادة 
أو /و امليدانيني املوظفني

 .جائزة
 قدرها  نقدية جائزة

دوالر أمريكي  000 5
أي ما جمموعه  العام، يف

 دوالر أمريكي. 10 000
 ذهااًب وإاياًب إىل  رحلة

هبا من  يرتبطروما وما 
 لفائدة سفرالتكاليف 

 اجلائزة متلقي
 واألطفالالزوجة /الزوجو 

الصغار الذين ال ميكن 
 يف رعاية دون منتركهم 

 .العمل مقر
 



CL 166/15 7 

 

  جائزة
 بورما ه. أ

للصحافيني الذين  75/1 القرار
جنحوا يف توجيه 

انتباه اجلمهور إىل 
مواضيع األمن 

 الغذائي.

 من جمموعةن أو و الصحفي
 أو املكتوبة الصحافة يفالصحفيني )

من كل أحناء  (اإلذاعة أو التلفزيون
طريق  عن يساعدونالعامل الذين 

انتباه اجلمهور  تركيزعملهم على 
 األغذية كلا ملش اهلامة اجلوانب على

 قيتعل ما يف سيما ال العامل، يف
 ابلتنمية الزراعية والريفية.

للصحافيني الذين جنحوا يف توجيه انتباه 
 اجلمهور إىل مواضيع األمن الغذائي.

 كل  واحدة جائزة
يف حال و . سنتني

وجود جائزة 
قسم مشتكة، تر 

اجلائزة بني 
 الفائزين.

 فرزلاب ةاإلدارة الفني تضطلع
 .الفين

رئيس اللجنة السيد  جلنة الفرز:
Thomas العام املدير انئب ،

على  ونن املساعدو العام وناملدير و 
القيادة  فريقو  ،املستوى اإلقليمي

 نظمة.امل يف الرئيسي
يرأسها املدير العام  :الختيار جلنة

وتتألف من أمني اجلوائز السيد 
Thomas املدير العام،  انئب

والرئيس املستقل للمجلس، 
لجنة الورئيسي جلنة الربانمج و 

 .نظمةامل يف اجلوائز أمانةو  ،املالية
مت تبسيط العملية جلميع  وقد

نظام  ابستحداث وذلك ،اجلوائز
لكتوين ونظام بسيط اإلتصويت لل

يعتمد  الدرجات لوضعوشفاف 
 أدت وقد. املرجحعلى املتوسط 

 سري حتسني إىل العملية هذه
 اخنفاض إىل أفضى مما العمل،

 والتكاليف املوظفني عدد يف كبري
 وتتوىل. الصلة ذات التشغيلية

 إدارةنظمة امل يف اجلوائز أمانة
 .العملية

أو /و شخصية شهادة•
 .جائزة

 قدرها نقدية جائزة•
 دوالر أمريكي. 10 000 
ذهااًب وإاياًب إىل  رحلة•

هبا من  يرتبطروما وما 
تكاليف السفر لفائدة 

 متلقي اجلائزة.



8 CL 166/15 

 

 جائزة
 اصوم إدوار

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

ملشاريع برامج 
التعاون التقين 

 منظمةلل التابع

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

منظمة. لل التابع التقينبرانمج التعاون 
املشاريع االعتبار  بعنياجلائزة  وأتخذ

اليت مت تنفيذها خالل فتة السنتني 
 املؤمتر. انعقاداليت سبقت 

الصادر عن  93/2 قرارالروح  من انطالقًا
ينبغي للمؤسسة الفائزة أن تكون  املؤمتر،

ممواًل من برانمج  مشروًعا ذتمؤسسة نفّ 
 :تكون أنو  ،ذا طابع منوذجي التعاون

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

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

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

ققت نواتج وخمرجات مستدامة حأو /و (ج)
خاص، مثل زايدة ذات أتثري حتفيزي 

تعبئة أموال االستثمارات، وإجراءات 
املتابعة الواسعة النطاق، والتغيريات على 

 ؛صعيد السياسات واملؤسسات
سامهت يف تعزيز قدرات البلدان أو /و (د)

املستفيدة لضمان عدم تكرار الفجوة 
احلرجة واملشكلة اليت يواجهها البلد أو 
ضمان حلها بفعالية على املستوى 

يوجه اهتمام وس أو اإلقليمي.الوطين 
خاص لطبيعة اإلجنازات واستدامتها 
وإمكانية تكرارها، واآلاثر التحفيزية 

تولِّدها مقارنة ابملدخالت املقدَّمة  اليت
 من برانمج التعاون التقين.

 كل  واحدة جائزة
 يف حالو . سنتني

وجود جائزة 
قسم مشتكة، تر 

اجلائزة بني 
 الفائزين.

 .الفين فرزلاب ةاإلدارة الفني تضطلع
رئيس اللجنة السيد  جلنة الفرز:

Thomas العام املدير انئب ،
على  ونن املساعدو العام وناملدير و 

القيادة  فريقو  ،املستوى اإلقليمي
 نظمة.امل يف الرئيسي

يرأسها املدير العام  :الختيار جلنة
وتتألف من أمني اجلوائز السيد 

Thomas املدير العام،  انئب
والرئيس املستقل للمجلس، 

لجنة الورئيسي جلنة الربانمج و 
 .نظمةامل يف اجلوائز وأمانة ،املالية
مت تبسيط العملية جلميع  وقد

نظام  ابستحداث وذلك ،اجلوائز
لكتوين ونظام بسيط اإلتصويت لل

يعتمد  الدرجات لوضعوشفاف 
 أدت وقد. املرجحعلى املتوسط 

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

 والتكاليف املوظفني عدد يف
 أمانة وتتوىل. الصلة ذات التشغيلية

 .العملية إدارةنظمة امل يف اجلوائز

أو /و شخصية شهادة•
 .جائزة

 قدرها نقدية جائزة•
 دوالر أمريكي. 25 000 
ذهااًب وإاياًب إىل  رحلة•

هبا من  يرتبطروما وما 
تكاليف السفر لفائدة 

 متلقي اجلائزة.
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 جائزة
 ضيوف جاك

أو مؤسسة  فردأي  1/2011 القرار
وطنية أو إقليمية 

 أو عاملية

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

خالل  حتسني األمن الغذائي العاملي
 انعقادفتة السنتني اليت سبقت 

 .املؤمتر

 الصادر 1/2011من روح القرار  انطالقًا
الفرد أو املؤسسة يف  يرشتط ،املؤمتر عن

 :يلي ماالفائزة 
ألسباب  ةمناسب تإجراء حتليال (أ)

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

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

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

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

ا ا واضحً اجلوع وسوء التغذية حتقق أثرً 
 .اومستدامً 

 كل  واحدة جائزة
 يف حالو . سنتني

وجود جائزة 
قسم مشتكة، تر 

 اجلائزة بني الفائزين.

 فرزلاب ةاإلدارة الفني تضطلع
 .الفين

رئيس اللجنة السيد  جلنة الفرز:
Thomas العام املدير انئب ،

على  ونن املساعدو العام وناملدير و 
القيادة  فريقو  ،املستوى اإلقليمي

 نظمة.امل يف الرئيسي
يرأسها املدير العام  :الختيار جلنة

وتتألف من أمني اجلوائز السيد 
Thomas املدير العام،  انئب

والرئيس املستقل للمجلس، 
 ورئيسي جلنة الربانمج وجلنة املالية.

مت تبسيط العملية جلميع  وقد
نظام  ابستحداث وذلك ،اجلوائز

لكتوين ونظام بسيط اإلتصويت لل
يعتمد  الدرجات لوضعوشفاف 

 أدت وقد. املرجحعلى املتوسط 
 سري حتسني إىل العملية هذه

 اخنفاض إىل أفضى مما العمل،
 والتكاليف املوظفني عدد يف كبري

 وتتوىل. الصلة ذات التشغيلية
 إدارةنظمة امل يف املؤمتر جوائز أمانة

 .العملية

 أو /و شخصية شهادة
 .جائزة

 قدرها  نقدية جائزة
دوالر  25 000

 أمريكي.
 ذهااًب وإاياًب إىل  رحلة

هبا من  طيرتبروما وما 
تكاليف السفر لفائدة 

 متلقي اجلائزة.

غرازاينو  جائزة
 سيلفا دا

 من ةمنظم 1/2019 القرار
تمع اجمل منظمات

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 من  انطالقًا
املنظمة  مبقدور يكونأن  نبغييعن املؤمتر 

 :يلي مبا القيامالفائزة 

 كل  واحدة جائزة
 يف حالو . سنتني

وجود جائزة 
قسم مشتكة، تر 

 فرزلاب ةاإلدارة الفني تضطلع
 .الفين

أو /و شخصية شهادة•
 .جائزة
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أفضل ممارسات 
على  التامالقضاء 

 اجلوع

خالل فتة السنتني  على اجلوع
 .سبقت املؤمتر اليت

 أهنا أشركت اجملتمعات احمللية  إثبات
وأصحاب املصلحة املعنيني وهتدف إىل 

حتسني حياة الناس واالستجابة 
 نبغيي كماالحتياجاهتم وحقوقهم.  

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

 فكرة مبتكرة أو هنج جديد  عرض
تنفيذها من أجل  مت ،سياسة فريدة أو

على اجلوع وأهداف  التامحتقيق القضاء 
 التنمية املستدامة.

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

أن يكون هناك الناحية املثالية  منوينبغي 
ابتكارات مماثلة  تقد أهلم ادليل على أهن

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

 العاملي.
 بعض األدلة  تعرض هتامبادر أن  إظهار

 على أتثريها يف حتسني حياة الناس.

اجلائزة بني 
 الفائزين.

 

رئيس اللجنة السيد  جلنة الفرز:
Thomas العام املدير انئب ،

على  ونن املساعدو العام وناملدير و 
القيادة  فريقو  ،املستوى اإلقليمي

 نظمة.امل يف الرئيسي
يرأسها املدير العام  :الختيار جلنة

وتتألف من أمني اجلوائز السيد 
Thomas املدير العام،  انئب

والرئيس املستقل للمجلس، 
لجنة الورئيسي جلنة الربانمج و 

 املالية.
مت تبسيط العملية جلميع  وقد

نظام  ابستحداث وذلك ،اجلوائز
لكتوين ونظام بسيط اإلتصويت لل

يعتمد  الدرجات لوضعوشفاف 
 أدت وقد. املرجحعلى املتوسط 

 سري حتسني إىل العملية هذه
 اخنفاض إىل أفضى مما العمل،

 والتكاليف املوظفني عدد يف كبري
 وتتوىل. الصلة ذات التشغيلية

 .العملية إدارةنظمة امل جوائز أمانة

 قدرها نقدية جائزة•
 دوالر أمريكي. 25 000 
ذهااًب وإاياًب إىل  رحلة•

هبا من  يرتبطروما وما 
تكاليف السفر لفائدة 

 متلقي اجلائزة.
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  واختيارهم الزراعة األغذية منظمة جلوائز املرشحني لتسمية املقرتحة واإلجراءات املعايري: الثاين امللحق

األعضييياء واملؤسيييسيييات واألفراد واملنظمات الدولية/اإلقليمية واهليئات األكادميية  ترشييييح جيوز: نيل جائزةل األهلية -1
على  جلوائزنيييل امنظميية األغييذييية والزراعيية ل واملوظفني يفأو البحثييية، وجمموعييات اجملتمع املييدين وهيئييات القطيياع اخليياص 

بتنفيذ األهداف العامة  تقدمال يف ائيةجمموعة من املعايري احملددة، لقاء مسييييييييييييييامهاهتم االسييييييييييييييتثن لىبناء عاختالفها، وذلك 
 جائزة( 1). وسييييييييييييوف تكون اجلوائز عن الفئات التالية: 2030للمنظمة، مبا يف ذلك حتقيق خطة التنمية املسييييييييييييتدامة لعام 

 لقاء مسيييييييامهتهم يف حتقيق والية املنظمة بصيييييييورة عامة؛ ملمثليهم أو لألعضييييييياء مؤسيييييييسيييييييية جائزة أرفع وهي ،أبطال املنظمة
يف خمتلف القطاعات والربامج املتعلقة بعمل  ،اإلجنازئزة وجا( 3التعاون االسيييييييتثنائي مع املنظمة؛  لقاء الشيييييييراكة،ئزة وجا( 2)

قيياء ل ،ئزة املوظفنيجيياو ( 5يف اجمليياالت املشييييييييييييييموليية بوالييية املنظميية؛  املميزة االبتكييارات لقيياء االبتكييار،ئزة وجييا( 4)املنظميية؛ 
 يف خدمة املنظمة.  االستثنائية جنازاهتمإو  فعاليتهم

 نحمتر  ال النقدية اجلوائز أن غري. نقدية وجائزة الفائز إجنازات صيييييييييييييفت شيييييييييييييهادة من اجلائزة تتألف: اجلائزة طبيعة -2
 يف املنظمة، إىل أي فئة انتموا. موظفنيلل
 القيادة فريق من عضيييو أسيييهاير  املرشيييحني معنية بفرز تقوم جلنة خمصيييصييية مشيييتكة بني اإلدارات :الفائزين اختيار -3

من املرشيييييحني. وسييييييتم اختيار الفائزين من قبل جلنة لالختيار يرأسيييييها املدير العام  هنائية قائمة يف املنظمة بوضيييييع الرئيسيييييي
 الرئيس املستقل للمجلس ورئيس جلنة املالية ورئيس جلنة الربانمج.  ضموت
 وغري العاملي األغذية يومو/أو اجلوائز: تقدم اجلوائز يف إطار حفل يقام خالل دورة املؤمتر و/أو اجمللس،  تسييييييييييليم -4

 من مناسبات مرموقة.  ذلك


