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المناخ. ویرجى من المندوبین والمراقبین تقدیم نسخھم حیاد المنظمة والمساھمة في  طُبعت ھذه الوثیقة بأعداد محدودة للحد من التأثیر البیئي لعملیات

 www.fao.org  إلى االجتماعات وتجنب طلب نسخ إضافیة. تتوفر معظم وثائق اجتماعات المنظمة على شبكة اإلنترنت على العنوان

A 

 

لشراكة ل الجمعية العامة
 العالمية من أجل التربة

 

   
 
 

السادسة الدورة  

8201 حزیران/یونیو 13-11 روما،  

 للتربة العالمیة جلینكا جائزة حول تقریر 
 

وفقًا للخصائص وعملیة منح الجائزة  2019 - 2016الثالث  للفترات جائزة جلینكا العالمیة للتربةأُنشئت 
. 2016 أیار/مایو 25إلى  23من  العامة جمعیةللالمفاھیم المعتمدة خالل الدورة الرابعة  المبینة في مذكرة

الدعم تلقت  –كونستانتین دي جلینكا العالم الروسي  على اثرسمیت والتي  - بأن ھذه الجائزة جدیر بالذكر
كرم وتأمریكي. دوالر  15000ومبلغ جلینكا المالي األولي من االتحاد الروسي. وتتكون من میدالیة 

األفراد والمنظمات التي ساھمت قیادتھا وأنشطتھا في تعزیز وتنفیذ اإلدارة المستدامة للتربة في مناطق 
  مختلفة من العالم.

عام لل، والجائزة األولى الناجحة 2015السنة الدولیة للتربة لعام  باالستفادة من زخم التوعیة الذي حققتھ
الثانیة وفیة بشكل خاص لواحد من األھداف الرئیسیة لتشجیع لمیة للتربة جائزة جلینكا العا، كانت 2016

مات مباشرة في الحفاظ ، مع مساھالعمل المیداني ممارسةي التربة على جمیع أصحاب المصلحة وممارس
 ، وزیادة األمن الغذائي العالمي وتخفیف حدة الفقر.على البیئة

 30الشركاء في  من قبلتقدیم لنھائي لمع موعد  2017 تموز /یم الترشیحات في یولیوبعد الدعوة إلى تقد
للمعاییر  ، تمت مراجعة التعیینات الست عشرة التي تم استالمھا لتقییم االمتثال2017 أیلول /سبتمبر

تماًما مع المتطلبات. تم تكلیف لجنة  باتفاقھم، تم الحكم على أحد عشر ترشیًحا الموضوعة. وبناًء علیھ
لحكومیة الدولیة مجموعة الخبراء الفنیة ا التي تتألف من رئیس او، لینكا العالمیة للتربةار جائزة جاختی

اإلقلیمیة  ، ورؤساء شراكات التربةشراكة العالمیة من أجل التربةللالعامة  جمعیة، ورئیس الالمعنیة بالتربة
ة أداة التصنیف التي وضعتھا تقییم المرشحین بمساعدلإلیھم  الموكلة، بأداء المھام ودون اإلقلیمیة التسع

األمانة. ثم تم اختیار الفائز بالجائزة ودعوتھ لحضور حفل توزیع الجوائز خالل االحتفال بالیوم العالمي 
 للتربة في المقر الرئیسي للمنظمة.

الرابطة األرجنتینیة للمنتجین في الزراعة المباشرة " ھي المنظمة غیر الحكومیة: 2017ة الفائز بجائز
Directa rae Productores en SiembAsociación Argentina dU38T" (Aapresid)  " االستدامة

من األرجنتین ، لنشرھا الفعال لممارسات إدارة التربة  "sustentabilidad sin frontera   بدون حدود
الجائزة إلى السید بیدرو  ،، نائبة المدیر العام للمنظمةمنطقة. سلمت ماریا ھیلینا سیمیدوالمستدامة في ال

الواجب بالجھود التي تبذلھا ھذه المنظمة غیر الحكومیة  التقدیر). وتم فیدیو( Aapresid، رئیس فیغنو
، كمساھمة ألرض من خالل مكافحة تآكل التربة) على اSSMلتعزیز ممارسات اإلدارة المستدامة للتربة (

 مباشرة في األمن الغذائي في أمریكا الالتینیة وخارجھا.
 

http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/glinka-world-soil-prize/glinka-2017/en/
https://www.youtube.com/watch?v=F-c-o4nPhyM&feature=youtu.be
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مخصصة، إنترنت للمنظمة حة ، من خالل صفتربةجائزة جلینكا العالمیة لل، ستكون 2018في عام 
الیوم العالمي ، عنصراً مھماً في حملة استخدام وسائل التواصل االجتماعي، ووتغطیة إعالمیة واسعة

ومن المأمول أن تقوم نقاط االتصال الوطنیة / حزیران  ویونیفي نھایة  للترشیحات. وستصدر دعوة للتربة
 مزید من نشرھا.الوالشركاء ب

خطة اتصاالت من أجل رفع مستوى الوعي لدى جمیع أصحاب الشراكة العالمیة من أجل التربة د أمانة تع
 .Glinkaالمصلحة بوجود جائزة 

 
 لشراكة العالمیة من أجل التربةلإجراء مقترح من قبل الجمعیة العمومیة 

 العامة في: جمعیةقد ترغب ال 
قب لحفل والبرنامج المرت 2017لعام  العالمیة للتربة جائزة جلینكااإلحاطة علما بالنجاح في تنظیم • 

 ؛2018توزیع الجوائز لعام 
إلى  والتي ستقدم 2018جائزة جلینكا العالمیة للتربة لعام  خطة عملوالتعلیق على استعراض • 
 ؛العامة جمعیةال
من التقدیمات وتض أكثر شموالً دعوة الشركاء إلى نشر الدعوة لتقدیم الترشیحات حتى تكون العملیة • 
 ؛ن مختلف مناطق العالمم
 حالیاً  حیث أنھا( 2018دعوة شركاء الموارد إلى المساھمة المالیة في تنفیذ ھذه المبادرة بعد عام • 

 برعایة االتحاد الروسي لفترة محدودة).
 


