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(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

www.fao.org 

 

A 

 

 اجمللس
 

 بعد املائة اخلمسونالدورة 

 4112 كانون األول/ديسمرب 5-1روما، 

 ميدالية مارغريتا ليزاراغا

 

 موجز
 

 اجمللس  بناء على اقرتاح املدير العامليزاراغا، اليت مينحها  مارغريتاعقدت جلنة اختيار الفائز مبيدالية 

 هلا يف روما بتاريخ كل سنتني لشخص أو منظمة متّيزت يف تطبيق مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، اجتماعًا

جلماعة العمل املعنية بوقف الصيد غري  1025-1024واتفقت باإلمجاع على أن ُتمنح جائزة  1024 حزيران/يونيو 21

 .القانوني يف بوتسوانا

 اجمللس املقرتح اختاذه من قبلاإلجراء 
 

من قبل  التوصية مبنح امليدالية وإىلنية بوقف الصيد غري القانوني عمجاعة العمل املإّن اجمللس مدعّو إىل إقرار ترشيح 

 .1025ديسمرب/كانون األول  12املدير العام خالل حفل خاص ينظم قبل 

 الوثيقة إىل:ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه 

 Hiromoto Watanabeالسيد 

 املسؤول األول عن مصايد األمساك 

 إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

 55252 06570 39+اهلاتف: 
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أنشأ مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف دورته التاسعة والعشرين اليت انعقدت يف شهر نوفمرب/تشرين الثاني  -2

ليزاراغا. ومينح املؤمتر هذه امليدالية بناء على اقرتاح اجمللس  مارغريتا، ميدالية 21/91، مبوجب قراره رقم 2991

ساوشيدو ليزاراغا، مسؤولة االتصال األوىل ألغراض املصايد يف الفاو، تقديرًا للدور  مارغريتاتكرميًا للراحلة الدكتورة 

ولعملها املثمر يف جمال مصايد األمساك طوال ما يناهز األربعني عامًا،  احلاسم الذي اضطلعت به يف الرتويج للمدونة

 فضاًل عن التزامها الراسخ بالرتويج لقطاع مصايد األمساك، خاصة يف البلدان النامية.

 

وقد اجتمعت جلنة اختيار الفائز بامليدالية، املؤلفة من املدير العام املساعد إلدارة مصايد األمساك وتربية  -1

. ورأس 1024 حزيران/يونيو 21للجنة مصايد األمساك، يف روما يوم  احلادية والثالثنياألحياء املائية، ومكتب الدورة 

 ممثاًل املدير العام. (،املوارد الطبيعيةاالجتماع نائب املدير العام )

 

اليت اقرتحها األعضاء يف  1025-1024واستعرضت جلنة االختيار الرتشيحات الثالثة عن فرتة السنتني  -1

 ثبت ما يلي:أاللجنة الفاحصة، مع مراعاة ضرورة أن يكون املرّشح قد 
 

 تقديم مساهمة بارزة وعملية ومستمرة يف تطبيق املدونة؛ 

 حتقيق نتائج ملموسة؛ 

 تكون النتائج احملققة حصيلة جهد مستمّر وليس مبادرة ملرة واحدة؛ أن 

 .أن تكون اجلهود املبذولة قادرة على إحراز تأثريات مضاعفة/حتفيزية 

 

مجاعة  إىل 1025-1024ليزاراغـــا عن الفرتة  مارغريتاوقد اتفقت اللجنــة باإلمجـــــاع علـــى منح جائزة  -4

 غري القانوني يف بوتسوانا. العمل املعنية بوقف الصيد

 

ممتاز ملا ميكن حتقيقه لوقف الصيد غري القانوني دون  اعرتافا مبثال أفريقياجلماعة ووقع االختيار على هذه  -5

إبالغ ودون تنظيم من خالل تبيان أنه ميكن حتقيق الكثري مع وجود موارد ضئيلة نسبيا عن طريق إقامة الشبكات 

ون ود غبشكل جيد وتبادل املعلومات والتعاون اإلقليمي والدولي وااللتزام القوي بوقف الصيد غري القانوني دون إبال

وبالتالي فقد كانت مساهمة هذه  تنظيم. ويعترب هذا اإلجناز منوذجا ملبادرات مشابهة له تأثري حتفيزي يف مناطق أخرى.

 اجلماعة يف تطبيق مدونة السلوك مساهمة مميزة وعملية ملموسة ومستدامة وحتفيزية.


