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 املؤمتر
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2021 

 والزراعة اقرتاح بشأن شروط منح جوائز منظمة األغذية
 

 (2021مايو/أاير  1-أبريل/نيسان  26مقتطف من تقرير الدورة السادسة والستني بعد املائة للمجلس )

 1جوائز منظمة األغذية والزراعة

 ، كما أنه:جوائز منظمة األغذية والزراعةبعنوان  CL 166/15 اجمللس ابلوثيقة رّحب -42
ابملشاورات اليت عقدها الرئيس املستقل للمجلس مع األعضاء من أجل حتديد شروط متسقة ومستدامة  رّحب (أ)

 ؛ملنح اجلوائز يف سياق اجتماعاته غري الرمسية مع رؤساء اجملموعات اإلقليمية ونواهبم
يتضااامن أساااةامات وأشاااار أن أّن اق اإل اإلدارة ا اج وجموعة جديدة من جوائز املنظمة املنةجية واملساااتدامة  (ب)

األعضاء وقد ُصمم حول مواضيع جمدية من الناحية املؤسسية وذات أمهية اس اتيجية بغرض جعل هذه اجلوائز 
  ؛هامة بقدر أكرب واإلعالء من شأن عالمة املنظمة التجارية

ء ا ارجة وأشااااار أن أنه ساااايتم اإلبقاء على اجلوائز املوجودة حاليلا واملمولة ابلكامل من مسااااامهات األعضااااا (ج)
 عن امليزانية؛

 2امللحق على املعايري واإلجراءات املتبعة يف عملية ال شااااايح وا تيار النائزين ابجلوائز على  و ما جاء يف  وأثىن (د)
 ؛[املرفق طيه كملحق ،]CL 166/15ابلوثيقة 

ب (ه)  ابق اإل وضاااااااااااااااع حاااد أقملاااااااااااااااى ملساااااااااااااااتو  التمويااال املقبااال  الل ف ة السااااااااااااااانتني جلوائز املنظماااة وبل   ورحاااّ
 دوالر أمريكي من امليزانية العادية؛ 125 000قدره 

  املؤمتر يف دورته الثانية واألربعني إبقرار اق اإل اإلدارة بشأن جمموعة جديدة من جوائز املنظمة. وأوصى (و)
                                                      

   11PV//166CLو PV/7 CL/166 قتانوالوثي CL 166/8من الوثيقة  15والنقرة  CL 166/15الوثيقة   1

http://www.fao.org/


2 C 2021/LIM/14 

 

 امللحق

 واإلجراءات املقرتحة لتقدمي الرتشيحات واختيار الفائزين جبوائز املنظمةاملعايري 

: األعضااااااااااااااااء، واملؤساااااااااااااااساااااااااااااااات، واألفراد، واملنظمات الدولية/اإلقليمية، وا ي ات األكادميية األهلية لنيل اجلوائز -1
خمتلف ل شااااااااااااااايحةم لنيل البحثية، وجمموعات اجملتمع املدين، وهي ات القطاع ا اج وموظنو املنظمة مجيعةم مؤهلون  أو

اجلوائز تبعلا جملموعة من املعايري احملددة، تقديرلا ملساااااامهتةم املتمّيزة يف سااااابيل أعطاء دفع لبلول األهدال الشااااااملة للمنظمة، 
( جائزة أبطال 1وسااااااااااااتتوىع اجلوائز على الن ات التالية: ). 2030وا يف ذلك حتقيق  طة أهدال التنمية املسااااااااااااتدامة لعا  

وهي أرفع جائزة يف املنظمة مُتنح لألعضااااااااااااااااء أو ملثليةم تقديرلا ملساااااااااااااااامهتةم يف تننيذ والية املنظمة بشاااااااااااااااكل عا ؛ املنظمة 
وجائزة اإلجناى اليت مُتنح يف قطاعات وبرامج خمتلنة تتعلق  (3جائزة الشاااااااااااااااراكة تقديرلا للتعاون املتمّيز على املنظمة؛ )و  (2)

 مُتنح تقااديرلا لالبتكااار الالفااال يف جماااالت واقعااة ضااااااااااااااامن نطاااق واليااة املنظمااة؛ ( وجااائزة االبتكااار اليت4بعماال املنظمااة؛ )
 وجائزة املوظنني تقديرلا للكناءة واإلجناى االستثنائيني يف  دمة املنظمة.  (5)
نح : اجلائزة هي كناية عن شااةادة تتضاامن وصاانلا إلجناىات النائز هبا أضااافة أن جائزة نقدية. ولن متُ طبيعة اجلائزة -2

 أي جائزة نقدية ملوظني املنظمة يف أي ف ة من الن ات. 
أعضااااء فريق القيادة الرئيساااي  خمملاااملاااة على مساااتو  اإلدارات بر ساااة أحد فاحملاااةتتون جلنة : ا تيار النائزين -3

س املسااااتقل أعداد قائمة خمتملاااارة ابملرشااااحني. وتتون ا تيار النائزين جلنة ا تيار بر سااااة املدير العا  وعضااااوية كل من الرئي
 للمجلس ورئيس جلنة املالية ورئيس جلنة الربانمج. 

قااا  أثناااء انعقاااد املؤمتر أو اجمللس أو يو  األغااذيااة العاااملي و/أو : جيري تقاادا اجلوائز  الل حناال يُ منح اجلوائز -4
 سو  ذلك من فعاليات ابرىة. 


