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A 

 المجلس

 والخمسون بعد المائة الخامسةالدورة 

 2016ديسمبر/كانون األول  9-5روما، 

 ليزاراغا مارغريتا ميدالية

 
 موجز

 
 اجمللددددد  اقددددد ا  علدددددى بندددددا  العدددددام املددددددير مينحهدددددا الدددددي ليزاراغدددددا  مارغريتدددددا مبيداليدددددة الفدددددائز اختيدددددار جلندددددة عقددددددت 

 بتدددداري  رومدددا يف هلدددا اجتماعددددا   الرشددديد  الصددديد بشدددد   السدددلو  مدوندددة تطبيددددق يف متيّدددزت منظمدددة أو لشددددخ  سدددنتن كدددل
ددددددن  أ  علددددددى باإلمجدددددداع واتفقدددددد  2016 متددددددو /يوليو 14  احليددددددة البحريددددددة املددددددوارد حفدددددد  جلنددددددة إىل 2017-2016 جددددددائزة متم
 .أس اليا يف مقرها يوجد الي أنتاركتيكا يف

 المجلس قبل من اتخاذه المقترح اإلجراء
 

 :إىل مدعوّ  اجملل  إ ّ  
 

 خددال  العددام املدددير قبددل مددن امليداليددة مبددن  التوصددية وإىل أنتاركتيكددا يف احليددة البحريددة املددوارد حفدد  جلنددة ترشددي  إقددرار 
 .2017 األو  كانو /ديسمرب 31 قبل ينظم خاص حفل

 :إىل الوثيقة هذه مضمو  عن استفسارات أي توجيه ميكن
 

 Hiromoto Watanabe  السيد
 األمسا  مصايد عن األو  املسؤو 

 املائية األحيا  وتربية األمسا  مصايد إدارة
 55252 06570 39+: اهلاتف

  



2 CL 155/LIM/6 

 الثددداي تشدددرين/نوفمرب شدددهر يف انعقددددت الدددي والعشدددرين التاسدددعة دورتددده يف والزراعدددة األغذيدددة منظمدددة مدددؤمتر أنشددد  -1
 بندددددا  سددددنتن كددددل  مدددددرة اجلددددائزة هددددذه العدددددام املدددددير وميددددن . ليزاراغدددددا مارغريتددددا ميداليددددة  18/97 رقدددددم قددددراره مبوجدددد   1997
 ومتددن . املنظمدة عدن الصدادرة الرشديد الصدديد بشد   السدلو  مدوندة تطبيدق يف متيددزت منظمدة أو لشدخ  اجمللد  اقد ا  علدى
 تقدديرا   الفداو  يف املصدايد ألغدرا  األوىل االتصدا  مسدؤولة ليزاراغدا  ساوشيدو مارغريتا الدكتورة للراحلة تكرميا   اجلائزة هذه
 األربعددن يندداهز مددا طددوا  األمسددا  مصددايد جمددا  يف املثمددر ولعملهددا للمدونددة الدد وي  يف بدده اضددطلع  الددذي احلاسددم للدددور
 .النامية البلدا  يف خاصة األمسا   مصايد لقطاع بال وي  الراس  التزامها عن فضال   عاما  
 
 األحيدا  وتربيدة األمسدا  مصدايد إلدارة املسداعد العدام املدير من املؤلفة بامليدالية  الفائز اختيار جلنة اجتمع  وقد -2

 .2016 متدددددددددددو /يوليو 14 يدددددددددددوم رومدددددددددددا يف األمسدددددددددددا   مصدددددددددددايد للجندددددددددددة والثالثدددددددددددن الثانيدددددددددددة الددددددددددددورة ومكتددددددددددد  املائيدددددددددددة
 .العام املدير ممثال    (الطبيعية املوارد شؤو  منسق) العام املدير نائ  االجتماع سأ  ور  
 
 األعضددددددا  اق حهددددددا الددددددي 2017-2016 السددددددنتن فدددددد ة عددددددن الثالثددددددة ال شدددددديحات االختيددددددار جلنددددددة واستعرضدددددد  -3
 :يلي ما أثب  قد املرّش  يكو  أ  ضرورة مراعاة مع املخصصة  الفاحصة اللجنة يف
 

 املدونة؛ تطبيق يف ومستمرة وعملية بار ة مسامهة تقدمي •
 ملموسة؛ نتائ  حتقيق •
 واحدة؛ ملرة مبادرة ولي  مستمرّ  جهد حصيلة احملققة النتائ  تكو  أ  •
 .حتفيزية/مضاعفة ت ثريات إحرا  على قادرة احملققة النتائ  تكو  أ  •

 
 املدوارد حفد  جلندة إىل 2017-2016 الفد ة عدن ليزاراغددددا مارغريتدا جدائزة مدن  علددددى باإلمجددددداع اللجنددة اتفق  وقد -4

 .أس اليا يف مقرها يوجد الي أنتاركتيكا يف احلية البحرية
 
 املعاهددة منطقدة يف وإدارهتدا احليدة البحريدة املدوارد صدو  سدبيل يف جبهودهدا اع افدا اللجندة هذه على االختيار ووقع -5
 للبيئددددددددددة واملراعيددددددددددة الوقائيددددددددددة باملقاربددددددددددة يتعلددددددددددق مددددددددددا يف خاصددددددددددة املدونددددددددددة  مددددددددددع يتماشددددددددددى مبددددددددددا( اجلنددددددددددوي احملددددددددددي  أي)
تدذى منوذجدا   إجنا اهتدا وتمعتدرب. الرشديد واستخدامها للموارد البيئي الصو  بن توا   حتقيق أجل من اللجنة اتبعتها الي  بده ُيم
 وبالتدداي. األمسددا  مبصدايد املعنيددة األخددرى اإلقليميدة األجهددزة إىل بالنسددبة حدافز مفعددو  لدده يكدو  وقددد املشددا ة املبدادرات يف

 ملموسدددة وعمليدددة مميدددزة مسدددامهة السدددلو  مدوندددة تطبيدددق يف أنتاركتيكدددا يف احليدددة البحريدددة املدددوارد حفددد  جلندددة مسدددامهة تمعتدددرب
 .أيضا   وحتفيزية ومستدامة


