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ميدالية مارغريتا ليزاراغا
موجز
مينح املدير العام بناء على اقرتاح اجمللس ميدالية مارغريتا ليزاراغا كل سنتني لشخص أو منظمة متيّزت يف تطبيق
مدونة الس ل ل لللول بش ل ل لل(ا الص ل ل لليد الرا ل ل لليد (املدونةي .وعقدت تنة اختيار ال ائز يدالية مارغريتا ليزاراغا 2019-2018
اجتم ل للاعل ل لا هل ل للا يف روم ل للا يف  12يوليو/متوز  2018وات ق ل للا ب ل للات ل للاع على أا ُمتنح اتل ل لائزة لسل ل ل ل ل ل ل ين ل للة الب وث
 Dr Fridtjof Nansenيف النرويج.
اإلجراء المقترح اتخاذه من جانب المجلس



إا اجمللس مدعو إىل القيام ا يلي:
إقرار ترايح س ينة الب وث  Dr Fridtjof Nansenوالتوصية نح امليدالية من قبل املدير العام خالل ح ل
لتوزيع اتوائز يعقد قبل  31ديسمرب/كانوا األول .2019
ميكن توجيه أي است سارات عن مضموا هذه الوثيقة إىل:
السيد
األول عن مصايد األمسال
املسؤول ّ
إدارة مصايد األمسال وتربية األحياء املائية
الربيد اتلكرتوينHiromoto.Watanabe@fao.org :
Hiromoto Watanabe

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،(QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
MX587/A

2

CL 160/LIM/5

أنش ل ل لل( مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف دورته التاس ل ل للعة والعش ل ل لرين الن انعقدت يف نو مرب/تش ل ل لرين الثاين
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وجب قراره رقم  97/18ميدالية مارغريتا ليزاراغا .ومينح املدير العام هذه اتائزة مرة كل س ل ل ل ل ل للنتني بناء على اقرتاح اجمللس
لش للخص أو منظمة متيزت يف تطبيق مدونة الس لللول بش لل(ا الص لليد الرا لليد الص للادرة عن املنظمة .ومتنح هذه اتائزة تكرميا
للراحلة الدكتورة مارغريتا سللاوالليدو ليزاراغا ،مسللؤولة االتصللال األوىل ألغرا املصللايد يف منظمة األغذية والزراعة ،تقديرا
للدور احلاسل ل ل للم الذي اضل ل ل للطلعا به يف الرتويج للمدونة ولعمليفا املثمر يف ال مصل ل ل للايد األمسال طوال ما يناهز األربعني
عاما ،ضال عن التزاميفا الراسخ بالرتويج لقطاع مصايد األمسال ،خاصة يف البلداا النامية.
1997

وقد اجتمعا تنة اختيار ال ائز بامليدالية ،املؤل ة من املدير العام املس للاعد تدارة مص للايد األمسال وتربية األحياء
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ورأَس االجتماع نائب
املائية ومكتب الدورة الثالثة والثالثني للجنة مص ل ل ل ل ل للايد األمسال ،يف روما يوم  12يوليو/متوز َ .2018
املدير العام (لشؤوا املناخ واملوارد الطبيعيةي ،ممثال املدير العام.
واسللتعرضللا تنة االختيار الرتاللي ات الثالثة عن رتة السللنتني  2019-2018الن اقرتحيفا األعضللاء يف اللجنة ال احصللة
املخصصة ،مع مراعاة ضرورة أا يكوا املر ّاح قد أثبا ما يلي:





تقدمي مسامهة بارزة وعملية ومستمرة يف تطبيق املدونة؛
حتقيق نتائج ملموسة؛
مستمر وليس مبادرة ملرة واحدة؛
أا تكوا النتائج احملققة حصيلة جيفد
ّ
أا تكوا النتائج احملققة قادرة على إحراز ت(ثريات مضاع ة/حت يزية.

وات ق للا اللجن للة ب للات للاع على منح ج للائزة م للارغريت للا ليزاراغ للا عن ال رتة
-3
 Dr Fridtjof Nansenيف النرويج.

2019-2018

لسل ل ل ل ل ل ل ين للة الب وث

ووقع االختيار على س ل ينة الب وث  Dr Fridtjof Nansenتقديرا ألنش للطتيفا الرامية إىل تعزيز اتيفود اتقليمية
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والقطرية احملددة خل ض ال قر وتعزيز املعارف وهتيئة الظروف املواتية للمسللاعدة على حتقيق األمن الئذائي و لن عن طريق
وضل للع نظم إدارة مسل للتدامة ملصل للايد األمسال ،وحتديدا من خالل تطبيق هنج النظام اتيكولوجي يف مصل للايد األمسال ،وهو
املدونة األس ل ل ل للاس ل ل ل للية .على مدى أكثر من أربعني عاما ،ق ّدما سل ل ل ل ل ينة الب وث Dr Fridtjof Nansen
أحد أهداف ّ
املسللاعدة للبلداا النامية يف ال الب وث اخلاصللة صللايد األمسال وإدارهتا ،وقد مت تداللني أحدث سل ينة يف عام .2017
وقد اضللطلعا الس ل ينة بدور وري يف إرسللاء التعاوا والثقة يف ال الب وث اخلاصللة صللايد األمسال وإدارهتا يف البلداا
املعنية ،وكاا هلا ت(ثري حت يزي لس ل ل للائر األنش ل ل للطة اتقليمية والدولية الرامية إىل دعم مص ل ل للايد األمسال الرال ل ل ليدة .وتتبوأ هذه
الس ل ينة ال ريدة من نوعيفا ض للمن نطا التنمية الدولية ،الص للدارة يف األنش للطة الن فري تن يذها يف ال مص للايد األمسال
والب وث البيئية الب رية ،وقد أقاما ص ل للالت حامسة بني العلوم وعملية ص ل للنع القرار ،مبيّنة بذلن أنه ينبئي لعملية ص ل للنع
القرار أا تس ل للرتا ل للد وتس ل للتنري دائما بب وث عالية اتودة .وقد أا ل لليد بس ل ل ل ينة الب وث هذه بوص ل ل ل يفا لية ريدة للتعاوا
واس ل ل للت داث املعارف وتش ل ل للاركيفا يف األقاليم النامية وال س ل ل لليما يف أ ريقيا .وبالتاا ،قد كانا مس ل ل للامهة سل ل ل ل ينة الب وث
املدونة مسامهة مميّزة وعملية وملموسة ومستدامة و ّ زة أيضا.
 Dr Fridtjof Nansenيف تطبيق ّ

