
 
 

 

 2022 (IYAFA)الدول�ة للمصا�د الحرف�ة وت���ة األح�اء المائ�ة السنة 
ة  قمة المصا�د الصغ�ي

 
 

 2022سبتم�ب  2-3-4
ا إ�كونوم�ا ،  ، روما ، إ�طال�ا Largo Dino Frisullo ، snc ، 00153 سيتا د�ل أل�ت

 

 لامعأ لودج
 2022سبتم�ب  2اليوم: 

 
 مظنملا ةسلجلا ت�قوتلا

ة �ةغرفة كب�ي ن ك�ة) (اإلنجل�ي تغال�ة والع���ة وال�ت  والفر�س�ة واإلسبان�ة وال�ب

9 
 -صباحا

 مساءً  6

 فالحو المح�طات والمسطحات المائ�ة الداخل�ة: الح�اة
 مع الطب�عة (عن ط��ق الدعوة فقط)

 حول مصا�د األسماك IPCأعضاء مجموعة عمل 

 -مساءً  6

 مساءً  10

ي 
 أغسطس) 31العشاء (الحجز مطلوب �ن

 للس�ادة ع� الطعام (مفتوحة)موس��ت 
ي عال�ي من تنظ�م ما�ش اند فيوز

 حفل موس��ت

 
 وصف الجلسة

 
 فالحو المح�طات والمسطحات المائ�ة الداخل�ة: الع�ش مع الطب�عة (عن ط��ق الدعوة فقط)

 )IPCالمنظم: لجنة التخط�ط الدول�ة للس�ادة ع� الغذاء (
ن من لجنة مصا�د األسماك  IPCالوصف: يود ف��ق عمل  ي بمصا�د األسماك أن ينتهز فرصة النسخة الخامسة والثالثني المعين
امن مع عام  ن ي تقام بال�ت ي جميع أنحاء  IYAFAاليت

ودعوة شبكات  العالم،لالحتفال بحركات الص�ادين ع� نطاق صغ�ي �ن
ة، والسكان  ،مختلفة من مجتمعات مصا�د السمك�ة الصغ�ي ن ي روما قبل  SSFعمال وشباب  األصليني

لحضور تجمع عال�ي �ن
كة حول الموضوعات الحاسمة ذات COFIلجنة مصا�د األسماك ( ). الغرض من هذا الحدث هو بناء وجهات نظر مش�ت

وتأ��د الدور الذي �مكن أن تلعبه  التضامن،ك خلق مساحة متقار�ة من وكرامتهم وكذلالص�ادين ع� نطاق صغ�ي الصلة ب
الخطوط المرتكزة ع� الناس لتقي�م تنف�ذ  SSFحركات مصا�د األسماك لتغي�ي نظام المصا�د العال�ي و�طالق "منهج�ة 

ي والقض
ي س�اق األمن الغذائئ

ة النطاق �ن " كأداة اء ع� الفقر التوجيه�ة الطوع�ة لضمان استدامة مصا�د األسماك صغ�ي
 . SSFلتع��ز إجراءات الدعوة وأصوات حركات 

 TBCالمنسق: 
 TBCالمقدمون: مدير الجلسة: 

 IPC (S ،s.mori@croceviaterra.itجهة االتصال: لجنة التخط�ط الدول�ة للس�ادة الغذائ�ة (
 
 
 
 

 www.onlinedoctranslator.com -مترجم من اإلنجلیزیة إلى العربیة  

mailto:s.mori@croceviaterra.it
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 2022سبتم�ب  3اليوم: 
 
 

 مظنملا ةسلجلا ت�قوتلا
 

ةغرفة   ك�ة)( كب�ي تغال�ة والع���ة وال�ت �ة والفر�س�ة واإلسبان�ة وال�ب ن  اإلنجل�ي
 

9 
 صباحا

ح�ب وتبادل وجهات النظر من منظمات  مصا�د ال�ت
ة النطاق  األسماك صغ�ي

ي التصن�ف 
أعضاء مجموعة العمل المعن�ة بمصا�د األسماك �ن

اءات؛الدو�ي  ي ال تنت�ي إ�  لل�ب ة اليت منظمات المصا�د الصغ�ي
اع اءات االخ�ت  التصن�ف الدو�ي ل�ب

 

11 
 صباحا

مبادرات لدعم تنف�ذ الخطوط التوجيه�ة الطوع�ة 
ي 

ة النطاق �ن ن مصا�د األسماك المستدامة صغ�ي لتأمني
ي والقضاء ع� الفقر

 س�اق األمن الغذائئ

 (الفاو) ومنظمة األغذ�ة والزراعة لألمم المتحدة 
 )ICSFالتجمع الدو�ي لدعم عمال الص�د (

 

احة غداء 12:30  مساءا اس�ت
 

ة   مساًء) 5-2( الحجمالدورات المواز�ة: أمثلة إقل�م�ة والحصول ع� خدمات لمصا�د األسماك صغ�ي
 

 

ةغرفة   ك�ة) كب�ي تغال�ة والع���ة وال�ت �ة والفر�س�ة واإلسبان�ة وال�ب ن  (اإلنجل�ي
 

ي البحر األب�ض حوار  م 2
ة �ن مصا�د األسماك الصغ�ي

التعلم من التجارب السابقة  والبحر األسود: المتوسط 
كة إلعطاء صوت لصغار الص�ادين  و�شك�ل رؤ�ة مش�ت

ي البحر األب�ض المتوسط 
اللجنة العامة لمصا�د األسماك �ن

)GFCM والمبادرة البح��ة المتوسط�ة التابعة للصندوق العال�ي (
) ن�ابة عن "أصدقاء البحر األب�ض WWF-MMI(للطب�عة 

 المتوسط". 
 

ة  �ة -غرفة صغ�ي ن   اللغة اإلنجل�ي
 م 2
 

ة  ت: الس�اساالجسور مـد  ومصا�د األسماك صغ�ي
ي منطقة جنوب غرب المح�ط الهندي

 النطاق �ن
�ة من أجل الطب�عة (  SWIO) و WWFالصندوق العال�ي للح�اة ال�ب

Tuna  

ا�ة SSFومجتمعات الحكومات المحل�ة  م 3 : تع��ز ال�ش
كة  الحق�ق�ة لإلدارة المش�ت

  نادر

 موندوس مار�س SSFأف��ق�ا: تع��ز تنف�ذ إرشادات  م 4
 
 

ي -جاز�بو  ن   إنجل�ي
ي تدعم صمود مصا�د  م 3 الوصول إ� الخدمات المال�ة اليت

ة النطاق  األسماك وت���ة األح�اء المائ�ة صغ�ي
الشبكة العالم�ة لبناء  -والزراعة  مبادرة تدعمها منظمة األغذ�ة

ة إ� الخدمات  القدرات ل��ادة وصول مصا�د األسماك الصغ�ي
، صندوق الدفاع عن البيئة  CAFI SSF،( Rareالمال�ة (شبكة 

)EDF( 

 

احة 5   مساء اس�ت
 المواضيعالجلسات المواز�ة: الغوص العميق 

 
 

ةغرفة   �ة والفر�س�ة واإلسبان�ة  كب�ي ن ك�ة)(اإلنجل�ي تغال�ة والع���ة وال�ت   وال�ب
5:30 
 مساءا

 

نحو خطط العمل اإلقل�م�ة  - SSFتنف�ذ إرشادات 
 األخرى

 )ICSFالتجمع الدو�ي لدعم عمال الص�د (
 

ة  �ة -غرفة صغ�ي ن   اللغة اإلنجل�ي



 
 

5:30 
 مساءا

ة    (الفاو)منظمة األغذ�ة والزراعة لألمم المتحدة  حوار -مصا�د األسماك المحل�ة الصغ�ي

6:30 
 مساءا

إمكان�ة الوصول إ� معاي�ي االعتماد الحال�ة لمصا�د 
ة النطاق  األسماك صغ�ي

  األزهار

ي -جاز�بو  ن   إنجل�ي
5.30 
 مساءً 

ي المح�ي 
ي األمن الغذائئ

ة ودورها �ن   OCEANA المصا�د الصغ�ي

6:30 
 مساءا

ي مصا�د األسماك 
المرأة وتكنولوج�ا ما بعد الحصاد �ن

ة  األف��ق�ة الصغ�ي
  منظمة األغذ�ة والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)

  إغالقم 8

 
 أوصاف الجلسة

 
ة ح�ب وتبادل وجهات النظر من منظمات المصا�د الصغ�ي  ال�ت

ي ال تنت�ي إ� التصن�ف الدو�ي  المنظم:  ة اليت أعضاء مجموعة العمل المعن�ة بمصا�د األسماك ؛ منظمات المصا�د الصغ�ي
اع اءات االخ�ت  ل�ب

كة حول  SSFو IPCالوصف: تق��ر عن النتائج الرئ�س�ة لليوم السابق. ستقدم حركات  تحد�اتها العالم�ة ورؤاها المش�ت
ي تركز ع� الناس لتقي�م تنف�ذ  SSF"منهج�ة  IPCالموضوعات الحاسمة ذات الصلة ببقاء الناس وكرامتهم. س�قدم  اليت

.  SSFلتع��ز إجراءات الدعوة وأصوات حركات  " كأداةSSFالمبادئ التوجيه�ة  ي واإلقل��ي والعال�ي  ع� المستوى الوطين
 TBCالمنسق: 
 TBCالمقدم: 

 IPC( s،s.mori@croceviaterra.itجهة االتصال: لجنة التخط�ط الدول�ة للس�ادة الغذائ�ة (
 

ي س�اق األمن مبادرات لدعم تنف�ذ 
ة النطاق �ن ن مصا�د األسماك المستدامة صغ�ي الخطوط التوجيه�ة الطوع�ة لتأمني

ي والقضاء ع� الفقر
 الغذائئ

 ) ومنظمة األغذ�ة والزراعةICSFالدو�ي لدعم عمال األسماك ( عالتجم المنظمون: 
ي س�اق 

ة الحجم �ن ن مصا�د األسماك المستدامة الصغ�ي الوصف: ستتذكر الجلسة ب��جاز الخطوط التوجيه�ة الطوع�ة لتأمني
ي والقضاء ع� الفقر (

) والدعم الرئ��ي ذي الصلة لتنف�ذها من خالل منظمة األغذ�ة والزراعة. باإلضافة SSFاألمن الغذائئ
وع �قودە  ذلك،إ�  از�ل وغانا والهند و�ندون�س�ا SSF )2018-2020 لتنف�ذ إرشادات ICSFستدرس نتائج م�ش ي ال�ب

) �ن
ن و��النكا وتا�الند وفيتنام. بناًء ع�  ي تواجه مجتمعات  ذلك،وم�انمار والفلبني ستحدد القضا�ا والتحد�ات الرئ�س�ة اليت

ة النطاق ضمن نهج قائم ع� حقوق  وتناقش الحاجة إ� تط��ر آل�ات وعمل�ات ومؤسسات فعالة  ان،اإل�سالص�د صغ�ي
ة  .  النطاق،ذات صلة بمصا�د األسماك الحرف�ة الصغ�ي ن  ال س�ما ف�ما يتعلق الص�ادين وعمال األسماك الضعفاء والمهمشني

ا،المنسق: ف�ف�ان سول�س   ICSF عضو، ر�ف�ي
؛ ن�كول فرانز  ICSF، مدير برنامج Venugopalan Nottankandath؛  ICSF التنف�ذي،المدير  ماثيو،المقدم: سيباست�ان 

 لينا و�ستلوند ، منظمة األغذ�ة والزراعة و، منظمة األغذ�ة والزراعة ؛ 
ن   ICSFوس�فاجا ناير ، تنف�ذ�ة برامج ،  ICSFمساعد برامج ،  م�لز،المقرران: إل�ي

 @ICSF  icsf.neticsf ، مكتب  Venugopalan Nottankandathجهة االتصال: 
 

ي البحر األب�ض المتوسط 
ة �ن  والبحر األسود: حوار مصا�د األسماك الصغ�ي

كة إلعطاء صوت لصغار الص�ادين  التعلم من التجارب السابقة و�شك�ل رؤ�ة مش�ت
ي البحر األب�ض المتوسط 

 ) والمبادرة البح��ة المتوسط�ة التابعةGFCM(المنظمون: الهيئة العامة لمصا�د األسماك �ن
 ) ن�ابة عن "أصدقاء البحر األب�ض المتوسط". WWF-MMIللصندوق العال�ي للطب�عة (

mailto:s.mori@croceviaterra.it


 
 

ي لديها الوصف: منطقة البحر األب�ض المتوسط  والبحر األسود ف��دة من نوعها من ح�ث أنها المنطقة العالم�ة الوح�دة اليت
ة ( ي تحدد أول��ات واضحة و�جراءات ملموسة SSF-RPOAخطة عمل إقل�م�ة مخصصة لمصا�د األسماك الصغ�ي ) اليت

ي س�اق االحتفال بالسنة الدول�ة للمصا�د الحرف�ة وت���ة األح�اء المائ�ة  SSFلتنف�ذ إرشادات 
. �ن ع� المستوى اإلقل��ي

2022 )IYAFA،(  ي تنف�ذ برنامج تهدف هذە
مع  ،RPOA-SSFالجلسة إ� تقي�م المبادرات المقدمة والتقدم المحرز �ن

ا لروح إطار عمل  تم تصور الجلسة  ،IYAFAو  SSFو�رشادات  RPOA-SSFدراسة األول��ات واالحت�اجات المستقبل�ة. وفق�
ي  SSFع� أنها حوار مفت�ح مع منظمات 

ي األول��ات والتحد�ات  المنطقة،�ن
مما يتيح لص�ادي المنطقة مساحة للتفك�ي �ن

ن  RPOA-SSFوالفرص واالحت�اجات المستقبل�ة ومناقشتها مواصلة تنف�ذ  ك قوي بني ي المنطقة وضمان وجود صوت مش�ت
�ن

 ص�ادي المنطقة. 
ي ،  GFCM-FAO، مسؤولة مصا�د األسماك للقضا�ا االجتماع�ة واالقتصاد�ة ،  كارسونالمقدم: آنا   ، وماركو كوستانتيين

 البح��ة، مبادرة البحر األب�ض المتوسط  WWFالمدير اإلقل��ي ، مصا�د األسماك ، 
ي anna.carlson@fao.org جهات االتصال: آنا كارلسون  mcostantini@wwfmedpo.orgوماركو كوستانتيين

 
ي منطقة جنوب غرب المح�ط الهندي

ة النطاق �ن  بناء الجسور: الس�اسة ومصا�د األسماك صغ�ي
�ة من أجل الطب�عة (  SWIO Tuna) و WWFالمنظمون: الصندوق العال�ي للح�اة ال�ب

ي جنوب غرب المح�ط 
ي الوال�ات الساحل�ة �ن

ي التغذ�ة  الهندي،الوصف: �ن
ة مساهمة مهمة �ن تقدم مصا�د األسماك الصغ�ي

ة سيئة اإلدارة  ي وسبل الع�ش المستدامة وتخف�ف حدة الفقر ، ومع ذلك تظل مصا�د األسماك الصغ�ي
واألمن الغذائئ

ي االحت�اجات المح ات�ج�ات والقطاع مهمش. س�قدم الحدث الجانيب ددة للمنطقة وسيوفر منصة للنقاش حول االس�ت
كة والمشاركة  ن البحث والس�اسة واإلجراءات ولعرض أمثلة ح�ث نجحت أسال�ب اإلدارة المش�ت واآلل�ات لسد الفجوة بني

ن المعلومات و�دارة مصا�د األسماك وحما�ة الموائل األساس�ة  ي تحسني
 ومعالجة قضا�ا ما بعد  لألسماك،�شكل ج�د �ن

 الحصاد والتجارة. 
 Bosco Ignas Haule - TUNA Tanzania، Mucavele Junior Temoteo - SWIOTUNAالمقدمون: 

(FOSCAMC)، Doreen Simiyu - SWIOTUNA 
 mhonig@wwfmedpo.org االتصال: مار�ا هونيغ

 
كةSSFالحكومات المحل�ة ومجتمعات  ا�ة الحق�ق�ة لإلدارة المش�ت  : تع��ز ال�ش

 Rare المنظم: 
ي 

ة النطاق �ن ي مصا�د األسماك صغ�ي
الوصف: ا�تشف ك�ف �مكن للحكومات المحل�ة وقادتها العمل مع الجهات الفاعلة �ن

كة الفعالة والعادلة. س�شارك رؤساء بلد�ة  ن اإلدارة المش�ت رؤ�تهم لمصا�د األسماك  Coastal 500مجتمعاتهم لتمكني
ن  بعد ذلك وجهة نظرهم ، بهدف  نالص�ادو نحو إدارة أ��� استدامة. سيتبادل الساحل�ة وك�ف �عملون مع ص�اديهم المحليني

كة.   أفضل لإلدارة المش�ت
ً

ك ل��ف�ة أن �كون قادة الحكومات المحل�ة أبطا�  الوصول إ� فهم مش�ت
 المقدمون: 

ي شبكة  كالفان،الم�� دين�س   •
 Pangingisda Natin Gawing Tamaممثل المنظمات غ�ي الحكوم�ة �ن

)PaNaGaT ن ، وهو تحالف من منظمات الص�ادين والمنظمات المحل�ة والدول�ة غ�ي ال��ح�ة وغ�ي ي الفلبني
) �ن

ي تعمل ع� إدارة مصا�د األسماك والحفاظ ع� المح�طات  ؛الحكوم�ة اليت
؛ ؛Coastal 500ممثل  • ن ي ، الفلبني

ا ر�سور�سيون ، عمدة ، بلد�ة ب�الر ، مقاطعة سور�جاو د�ل نورئت ن  ل�ي
از�ل  ؛Coastal 500ممثل  • ن بورخ�س ، ماجالها�س باراتا ، ال�ب  العمدة مارلني

ي   tbhanti@rare.orgاالتصال: تانماترا بهانيت
 

 SSFأف��ق�ا: تع��ز تنف�ذ إرشادات 
 المنظم: موندوس مار�س

ن مرة تلو األخرى أن  ي جميع أنحاء القارة. ومع ذلك ، يتبني
ة لضغط شد�د �ن الوصف: تتعرض مصا�د األسماك الصغ�ي

 و�س
ً

ن ، رجا� ي المشاركة والعمل�ات التشاور�ة حاسمة لنجاح حاالت الدفاع عن حقوق وسبل ع�ش الص�ادين الحرفيني
اًء ، �ن

ي واألسواق 
ي ، الوصول إ� األرا�ن

مواجهة التحد�ات المتعددة ، من ندرة الموارد والحاجة إ� ترتيبات عادلة نحو التعا�ن

https://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/small-scale-fisheries/rpoa-ssf
mailto:anna.carlson@fao.org
mailto:mcostantini@wwfmedpo.org
mailto:tbhanti@rare.org


 
 

ي تع��ز قدرات 
ة �ن ات المبا�ش ي السنغال لتوف�ي  SSFواالئتمان والخدمات االجتماع�ة. ستقدم هذە الجلسة بعض الخ�ب

�ن
ي بلدان أف��ق�ة أخرى. سيتم  ،SSFخالل أ�اد�م�ة  من SSFالدعم التشغ��ي إلرشادات 

ا �سج تجارب العمل �ن ول�ن أ�ض�
ي مصا�د األسماك بالنسبة للص�ادين ومنظماتهم. 

ي �ن  توضيح فائدة الوسائل التعل�م�ة حول نهج النظام اإل�كولو�ب
 د. كورن�ل�ا إي.ن��نمقدم: 

 info@mundusmaris.orgد. كورن�ل�ا إي.ن��ن اتصال: 
 

ة النطاقالوصول  ي تدعم صمود مصا�د األسماك وت���ة األح�اء المائ�ة صغ�ي
 إ� الخدمات المال�ة الئت

ة  -المنظمون: مبادرة تدعمها منظمة األغذ�ة والزراعة  الشبكة العالم�ة لبناء القدرات ل��ادة وصول مصا�د األسماك الصغ�ي
 )EDF، صندوق الدفاع عن البيئة CAFI SSF،( Rare )إ� الخدمات المال�ة (شبكة 

ة ومجتمعات ت���ة األح�اء المائ�ة  الوصف: �عد الوصول إ� الخدمات المال�ة لمصا�د األسماك البح��ة والداخل�ة الصغ�ي
ة ( ا لتنم�ة المصا�د الصغ�ي � ا كب�ي ). تدرك أهداف التنم�ة المستدامة بوض�ح ك�ف أن الوصول إ� موارد مصا�د SSFتحد��

ي ت���ة األح�اء المائ�ة مهمان للقضاء ع� األسم ن التغذ�ة ،  الفقر،اك ودعم صغار الص�ادين ومنت�ب ي ، وتحسني
واألمن الغذائئ

ي العد�د من الخصائص 
ك �ن ة �ش�ت واألمن االقتصادي ، والوصول إ� الخدمات المال�ة. لوحظ أن مصا�د األسماك الصغ�ي

ة و  كة مع زراعة أصحاب الح�ازات الصغ�ي ي المش�ت
ومع ذلك ف�ي تتمتع ببعض العنا� الف��دة  اآلخر،التم��ل ال���ن

ي تواجهها.  التجار�ة،وخصائص األعمال  ي ذلك المخاطر اليت
ي تعمل بها بما �ن  وسلسلة الق�مة اليت

ي يواجهها قطاع مصا�د األسماك  ي ضوء التحد�ات اليت
ة،�ن حول أهم�ة االئتمان والتم��ل  عرضا CAFI-SSFس�قدم  الصغ�ي

ن ، و�ع�ي نظرة ثاقبة حول ك�ف�ة عمله ، و�ناقش نماذج تقد�م الخدمات المال�ة ودراسات الحالة األص غر وخدمات التأمني
امج المنفذة بنجاح لـ  كاء SSFحول ال�ب ،. ستشارك الشبكة مشاركتها مع ال�ش ن امج بناء  اإلقل�ميني والمبادرات المتعلقة ب�ب

ن بقطاع م . القدرات ألصحاب المصلحة المرتبطني  صا�د األسماك وت���ة األح�اء المائ�ة ع� نطاق صغ�ي
  Suchitra Upare، CAFI -SSFالمقدم: 

 ssf@fao.org-cafi وSuchitra Upare Suchitra.Upare@fao.orgجهات االتصال: 
 

 نحو خطط العمل اإلقل�م�ة األخرى - SSFتنف�ذ إرشادات 
 )ICSFالتجمع الدو�ي لدعم عمال الص�د (المنظم: 

ي آس�ا و�ف��ق�ا 
ة �ن كز هذە المناقشة الجماع�ة ع� تنف�ذ المبادئ التوجيه�ة الخاصة بمصا�د األسماك الصغ�ي الوصف: س�ت

ي وأم��كا  ي القضا� الالتين�ة،ومنطقة البحر ال�ار�يب
ي إطار حقوق اإل�سان وحقوق الح�ازة. ستنظر المناقشة �ن

ا ال س�ما �ن
ي حما�ة حقوق 

ي  اإل�سان،والعقبات والتحد�ات الرئ�س�ة �ن
والدفاع عن حقوق الح�ازة لصغار الص�ادين ومجتمعات الص�د �ن

ن �شكل خاص ع� تأث�ي االقتصاد األزرق ع� مصا�د األسماك  ك�ي س�اق مصا�د األسماك البح��ة والداخل�ة. سيتم دراسة ال�ت
ة النطاق. باإلضافة إ�  ة  سيتم ذلك،صغ�ي تقي�م آثار تغ�ي المناخ والظواهر الج��ة المتطرفة ع� مجتمعات الص�د صغ�ي

ي مصا�د األسماك من ح�ث وصولهن 
ي تواجهها النساء �ن ا ع� التحد�ات اليت النطاق. ستسلط المناقشة الجماع�ة الضوء أ�ض�

ي عمل�ات صنع القرار. كما تهدف المناقشة إ� 
ي دور منظمات المصا�د إ� الموارد واألسواق ومشاركتهن �ن

النظر �ن
ي إدارة مصا�د األسماك ، وأهم�ة العمل الالئق. سوف �ستكشف  )؛(الجمع�ات والتعاون�ات

الالمرك��ة / تف��ض السلطات �ن
 . SSFمناقشات المجموعة ك�ف �مكن لخطط العمل اإلقل�م�ة أن تعزز تنف�ذ إرشادات 

ا ، عضو ،   ICSFالمنسق: ف�ف�ان سول�س ر�ف�ي
 . ICSFم: سيباست�ان ماثيو ، المدير التنف�ذي ، المقد

ن م�لز ، مساعد برامج ،   ICSFوس�فاجا ناير ، تنف�ذ�ة برامج ،  ICSFالمقرران: إل�ي
 ICSF  icsf@icsf.net ، مكتب  Venugopalan Nottankandathجهة االتصال: 

 
ة  حوار - مصا�د األسماك المحل�ة الصغ�ي

 المنظم: الفاو
 الوصف: تهدف هذە الجلسة إ� توف�ي مساحة لـ

o ة الحجم ي تواجه مصا�د األسماك المحل�ة الصغ�ي  فهم أفضل للمساهمات والتحد�ات اليت
ا ع� األقل ع� مصا�د األسماك  ي تعتمد ح�اتها جزئ�� ة؛مناقشة احت�اجات وفرص الشعوب األصل�ة اليت  الصغ�ي

mailto:cafi-ssf@fao.org
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o  الصلة؛تبادل الحلول واألسال�ب ذات 
o  .ص�اغة التوص�ات الرئ�س�ة لمتابعة اإلجراءات من قبل مختلف أصحاب المصلحة 

لمان الصا�ي ؛ يون فرنانديز الر�نوا ، منظمة األغذ�ة والزراعة ي لوا ، شعب المولو. ب�سكا ن�الس ، عضو ال�ب ؛  المقدمون: ك��ست�انا ساييت
ث إسك��ار ، منظمة األغذ�ة والزراعةن�كول فرانز ، منظمة  ن  األغذ�ة والزراعة ول�ي

�ث إسك��ار ن   Liseth.EscobarAucu@fao.orgجهة االتصال: ل�ي
 

ة النطاق  إمكان�ة الوصول إ� معاي�ي االعتماد الحال�ة لمصا�د األسماك صغ�ي
 Fauna & Flora Internationalالمنظم: 

ة.  الوصف: تهدف الجلسة إ� استكشاف األدوات واألسال�ب المتاحة لدعم تع��ز سالسل تور�د مصا�د األسماك الصغ�ي
ا �س� تط��ر نظام السوق التشار�ي ( بنجاح  Fauna & Flora International) الذي استخدمته PMSDسوف نقدم نهج�

ي جميع أنحاء 
ي عدد من المواقع �ن

ي من هذە العمل�ة. يتمثل أحد ومناقشة االس  العالم،�ن
ي تأئت تنتاجات والتوص�ات اليت

ي يتم  ن الص�ادين من الحصول ع� سعر أع� لألسماك اليت ي تمكني
الجوانب الرئ�س�ة لضمان اإلدارة المستدامة ط��لة األجل �ن

ا ما ُ�ستشهد بالشهادة كأداة لتع��ز الق�مة السوق�ة لمنتجات المأ�والت  ل�ن التكال�ف  البح��ة، ص�دها �شكل مستدام. غالب�
ا أمام صغار الص�ادين. سنناقش معاي�ي االعتماد المتاحة  ي المراحل المبكرة أثبتت باستمرار أنها �شكل حاجز�

المرتفعة �ن
ة ( ة ،SSFلمصا�د األسماك الصغ�ي ي ال يتم فيها تلب�ة احت�اجات المصا�د الصغ�ي  ) ، واستكشاف األما�ن اليت
ي بينبو ، منظمة المقدمون: هانا ر�تشاردسو 

 ، Fauna & Flora International ، Urs Baumgartnerن / صو�ن
Ekolibrium 

ي بينبو
 flora.org-Sophie.Benbow@faunaاالتصال: صو�ن

 
ي المح�ي 

ي األمن الغذائئ
ة ودورها �ن  المصا�د الصغ�ي

 OCEANAالمنظم: 
ور�ة للتغذ�ة وأنظمة  ي توف�ي ص�د األسماك  الغذاء،الوصف: تعت�ب األسماك �ن

ا �ن ا محور�� و�لعب صغار الص�ادين دور�
. �سلط اإلحصاءات العالم�ة الضوء بوض�ح ع� هذا الدور:  ة مخصصة 95-90المح�ي ٪ من مصا�د األسماك الصغ�ي

ي (البنك  ،لالستهالك الب�ش ة بكم�ات أ��ب من األسماك الغذائ�ة للب�ش ) ، وأسهم مصا�د ا2012 الدو�ي ألسماك الصغ�ي
ن ( ة النطاق Teh and Pauly ، 2018مقارنة بالص�ادين الصناعيني ٪ ع� األقل من 40) ، وتوفر مصا�د األسماك الصغ�ي

ا �حددان  OCEANA). س�قدم موظفو 2022المص�د العال�ي (منظمة األغذ�ة والزراعة ،  هما مؤخر� أهم تق����ن تم ��ش
ي 

ة �ن ي وسبل الع�ش و�سلطان الضوء ع� دور مصا�د األسماك الصغ�ي
رعة لألمن الغذائئ ن مصا�د األسماك واألنواع المس�ت

ي كال البلدين ، ومناقشة 
ة النطاق �ن ن وش��ي ، ومشاركة مشاركتنا مع مصا�د األسماك صغ�ي ي الفلبني

ي المح�ي �ن
األمن الغذائئ

ة. التدخالت الس�اس�ة المحتملة لحما�ة و   ظ�فة مصا�د األسماك الصغ�ي
ي ، أوش�انا ار أستييت ن  المقدمون: سون�ا شاران ، أوشينا ، ر�ا يراي فروسارد ، أوش�انا ، س�ي

 ssharan@oceana.orgاالتصال: سون�ا شاران
 

ة ي مصا�د األسماك األف��ق�ة الصغ�ي
 المرأة وتكنولوج�ا ما بعد الحصاد �ن

 المنظم: الفاو
ي 

ي اقتصاد القارة وسبل ع�شها ، ح�ث تمثل حوا�ي  أف��ق�ا،الوصف: �ن
ة �ن ٪ من إجما�ي 44�ساهم مصا�د األسماك الصغ�ي

ن طن من المص�د من الم�اە البح��ة ، بق�مة  3٪ من إجما�ي ق�مة المص�د ، وتنتج أ��� من 48، و كم�ات المص�د   4.8ماليني
ا أ���  ة أ�ض� . تضمن مصا�د األسماك الصغ�ي ا  200من  مل�ار دوالر أم���ي ي و�شكل مصدر�

ي من ح�ث األمن الغذائئ
مليون أف���ت

ا  ي ع� هذا القطاع باعتبارە مصدر رزقهم األسا�ي  10ح�ث �عتمد  للتوظ�ف،أساس��
ن أف���ت ا آخ��ن  90وماليني

�
مليون

ي جميع هذە 
ات�ج�ة. �ن همة المرأة تعت�ب مسا االعتبارات،�عتمدون ع� ص�د األسماك كجزء من سبل ع�شهم المتنوعة إس�ت

ة ألنها �شكل ما �قرب من نصف القوة  ي هذا القطاع كب�ي
ف بها. لطالما كان  العاملة،�ن ا غ�ي مرئ�ة وغ�ي مع�ت ومع ذلك ف�ي غالب�

ن  ي تحسني
ض أن استخدام النساء للتكنولوج�ات �ساهم �ن منح المرأة القدرة ع� احتضانها و�شارك  القطاع،ُ�ف�ت

ُ
ط أن ت ��ش

ي استخدامها 
ي عقد ما بعد الحصاد مثل المعالجة بنشاط �ن

ح�ث �شكل  والتجارة،المستدام. و�صدق هذا �شكل أ��ب �ن
ن األسماك مع إدخال  ي مجال تجه�ي

ات المتنوعة للنساء األف��ق�ات �ن ي الخ�ب
النساء األغلب�ة. هذە الجلسة �ي فرصة للتفك�ي �ن
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ن ظروف عملهم وسبل  ة. سيتبادل البعض ك�ف ساعدتهم التقن�ات ع� تحسني ي مصا�د األسماك الصغ�ي
التكنولوج�ا �ن

ي تقن�ات ما بعد الحصاد. و�صدق هذا �شكل  ي تبين
ي واجهتها النساء �ن كز آخرون باألحرى ع� التحد�ات اليت ع�شهم. وس�ي

ي عقد ما بعد الحصاد مثل المعالجة 
ات ح� والتجارة،أ��ب �ن ي الخ�ب

ث �شكل النساء األغلب�ة. هذە الجلسة �ي فرصة للتفك�ي �ن
ة. سيتبادل البعض  ي مصا�د األسماك الصغ�ي

ن األسماك مع إدخال التكنولوج�ا �ن ي مجال تجه�ي
المتنوعة للنساء األف��ق�ات �ن

كز آخرون باألحرى ع� التحد ن ظروف عملهم وسبل ع�شهم. وس�ي ي واجهتها ك�ف ساعدتهم التقن�ات ع� تحسني �ات اليت
ي عقد ما بعد الحصاد مثل المعالجة والتجارة ، ح�ث �شكل 

ي تقن�ات ما بعد الحصاد. و�صدق هذا �شكل أ��ب �ن ي تبين
النساء �ن

ن األسماك مع إدخال  ي مجال تجه�ي
ات المتنوعة للنساء األف��ق�ات �ن ي الخ�ب

النساء األغلب�ة. هذە الجلسة �ي فرصة للتفك�ي �ن
ي 

ن ظروف عملهم وسبل التكنولوج�ا �ن ة. سيتبادل البعض ك�ف ساعدتهم التقن�ات ع� تحسني مصا�د األسماك الصغ�ي
ي تقن�ات ما بعد الحصاد.  ي تبين

ي واجهتها النساء �ن كز آخرون باألحرى ع� التحد�ات اليت  ع�شهم. وس�ي
 Micheline Dion (CAOPA) - (TBC) Editrudith Lukanga (AWFISHNET) - (TBC) Sowe Alieuالمقدمون: 

ي غامب�ا) 
 )TBC( -(جمع�ة الص�ادين �ن

 Aina.Randrianantoandro@fao.orgAina Liantsoa Randrianantoandroجهة االتصال: 
 
 

 2022سبتم�ب  4اليوم: 
 

 متحدثال موض�علا ت�قوتلا
ا  9  -صباح�

12:30 
 مساءا

 وقت االجتماعات
 

ةغرفة   �ة والفر�س�ة واإلسبان�ة  كب�ي ن ك�ة)(اإلنجل�ي تغال�ة والع���ة وال�ت  وال�ب
 الفاو SSFحوار قمة  م 4

مساءا  5:30
- 

 مساءً  10

 IYAFAحفل استقبال احتفال 
2022 

حفل استقبال وموس��ت من الهيئة العامة لمصا�د أسماك البحر األب�ض المتوسط 
)GFCM( 

 
 SSFحوار قمة 

ي ضوء 
و�سلط الضوء ع� وجهات النظر حول تنف�ذ  SSF، ستشارك هذە الجلسة النتائج الرئ�س�ة لقمة  IYAFA 2022�ن

ي مجال األسماك والحركات SSFإرشادات 
ن �ن ن صغار الص�ادين والعاملني . يهدف هذا الحوار الم�� إ� تع��ز التعاون بني

ي والمنظمات غ�ي الحكوم�ة والمؤسسات الحكوم�ة الدول�ة والحكومات. وسيتبادلون وجهات 
ومنظمات المجتمع المدئن

اتهم ووجهات نظرهم حول ك�ف�ة تنف�ذ إرشادات  ي ضوء إلب SSFنظرهم وخ�ب
ا ، ال س�ما �ن ي قدم�

الغ الطرق البناءة للم�ن
COFI 35  .والحوار الس�ا�ي المستمر 


