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 املوجود على هذه الصفحة؛ وهذه مبادرة من منظمة األغذية والزراعة (QR) ميكن االطالع على هذه الوثيقة ابستخدام رمز االستجابة السريعة
 لبيئة.للتقليل إىل أدىن حّد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة ل

 http://www.fao.org وميكن االطالع على واثئق أخرى على املوقع التايل:
 
 

A 

 األمساك مصايد جلنة
 اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك

 الدورة السابعة عشرة

 2019نوفمرب/تشرين الثاين  29-25فيغو، إسبانيا، 

 املسؤولية االجتماعية يف سالسل القيمة السمكية
 

 موجز

 حتدد هذه الوثيقة العملية والعمل املستقبلي الذي ستضطلع به املنظمة، يف ما يتعلق بوضع إطار توجيهي بشأن املسؤولية
االجتماعية يف سالسل قيمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا يتماشى مع والية املنظمة املوكلة من اللجنة 

، وتوصية األعضاء بشأن التوجيهات 2017ة للجنة مصايد األمساك يف عام الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابع
 .2018املستقبلية بشأن املسائل االجتماعية خالل دورة جلنة مصايد األمساك يف عام 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من قبل اللجنة الفرعية

  ملائية؛قيمة مصايد األمساك وتربية األحياء ابشأن إنشاء املسؤولية االجتماعية يف سالسل تشاطر اخلربات الوطنية 

 ل ة أصحاب املصلحة املتعددين، ومواصلة عمكتوصيات بشأن وضع مشروع التوجيهات، مبا يف ذلك مشار  تقدمي
 ذات الصلة وتطويرها؛ املالحقاملنظمة على أساس مشروع التوجيهات احلايل كإطار لوضع 

 ملالحقايف آليات لتوفري الدعم املايل ملواصلة العمل، مبا يف ذلك إمكانية إجراء مشاورات للخرباء لوضع  النظر. 
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 معلومات أساسية
 

)، ســلط األعضــاء الضــوء على 2016يف الدورة اخلامســة عشــرة للجنة الفرعية املختصــة بتجارة األمساك (أغادير،  -1
 1 .االجتماعية وظروف العمل يف هذا القطاعالقلق املتنامي إزاء الظروف 

 
، رحب األعضـــاء ألول مرة 2)2017ويف الدورة الســـادســـة عشـــرة للجنة الفرعية املختصـــة بتجارة األمساك (بوســـان،  -2

إبدراج االســتدامة االجتماعية على جدول األعمال. وأكد األعضــاء على أمهية املوضــوع وصــلته بســالســل القيمة يف مصــايد 
 وتربية األحياء املائية، وخاصة اإلقرار حبقوق اإلنسان وحقوق العمل ومحايتها على املستويني الوطين والدويل.األمساك 

 
إبعداد توجيهات بشــــــأن املســــــؤولية االجتماعية يف  ،3، يف دورهتا الثالثة والثالثنيوأوصــــــت جلنة مصــــــايد األمساك -3

ان وينبغي أن تعزز التوجيهات العمل الالئق واإلقرار حبقوق اإلنســـــســـــالســـــل قيمة مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية. 
وحقوق العمل يف مصـــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية. وأوصـــــــى األعضـــــــاء بوضـــــــع التوجيهات ابلتعاون مع أصـــــــحاب 

 املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك القطاع ورابطات العاملني يف جمال صيد األمساك.
 
، قادت إدارة مصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة مشــــاورة ســــنوية ألصــــحاب 2014واعتباراً من عام  -4

املصلحة املتعددين بعنوان "حوار فيغو بشأن العمل الالئق"، الذي يركز على فوائد تعزيز العمل الالئق يف مصايد األمساك 
ر واقرتاح اإلجراءات ذات األولوية من خالل تنفيذ األط وتربية األحياء املائية. ويهدف احلوار إىل مناقشــــــــة قضــــــــا� العمل

والصــــــــــــكوك القانونية الدولية والوطنية ذات الصــــــــــــلة من قبل احلكومات، والنقاابت، واملنظمات الدولية، واملنظمات غري 
 احلكومية، واجملتمع املدين، والقطاع، وغريها.

 
اية االجتماعية، أيضاً العمل الالئق واحلم التابع للمنظمة ويشجع الرب�مج االسرتاتيجي للحّد من الفقر يف الريف -5

ويغطي جمموعة كبرية من األنشطة ذات الصلة يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. وابإلضافة إىل ذلك، أقّرت 
 .لظروف العمبني دون إبالغ ودون تنظيم و جلنة مصايد األمساك بوجود روابط بني الصيد غري القانوين 

 
، التزم األعضــــاء بعدم إمهال أحد يف تنفيذ أهداف التنمية 2030ومن خالل اعتماد خطة التنمية املســــتدامة لعام  -6

 املستدامة واالعرتاف بكرامة اإلنسان ابعتبارها أساسية لتحقيق هذه األهداف.
 
ملســــؤولية إطار توجيهي بشــــأن اويف ما يلي أهداف التنمية املســــتدامة ذات الصــــلة بعمل املنظمة احلايل يف وضــــع  -7

 االجتماعية يف سالسل القيمة يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية:
 

 : القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان؛1املستدامة  التنميةهدف  •
 ة املستدامة؛الزراع: القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملّسنة وتعزيز 2هدف التنمية املستدامة  •
 : حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات؛5هدف التنمية املستدامة  •

                                                      
1 i5580t.pdf-http://www.fao.org/3/a  
2 i8157t.pdf-http://www.fao.org/3/a  
3 http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5184en  

http://www.fao.org/3/a-i8157t.pdf
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5184en
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: تعزيز النمو االقتصــــــادي املطرد والشــــــامل للجميع واملســــــتدام، والعمالة الكاملة 8هدف التنمية املســــــتدامة  •
 واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع؛

 : احلد من انعدام املساواة داخل البلدان ويف ما بينها؛10هدف التنمية املستدامة  •
حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق : 14هدف التنمية املستدامة  •

 التنمية املستدامة؛
 .ية املستدامةالتنم: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل حتقيق 17هدف التنمية املستدامة  •
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 عملية إعداد توجيهات منظمة األغذية والزراعة بشأن املسؤولية االجتماعية
 يف سالسل قيمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

 
، ســـــلســـــلة من االجتماعات مع املنظمات 2018بدأت املنظمة، بعد حوار فيغو الذي انعقد يف إســـــبانيا يف عام  -8

 ن أجل مناقشة إعداد هذه التوجيهات وتعزيز التعاون بشأ�ا. الدولية األخرى م
 
، عقدت املنظمة أربعة "حوارات" يف مجيع أحناء العامل (أغادير، وبروكســــــــــل، وروما، وشــــــــــنغهاي) 2019ويف عام  -9

ياء أصحاب املصلحة املعنيني يف قطاع مصايد األمساك وتربية األح للحصول على املدخالت والتعليقات واالقرتاحات من
توجيهات. وشـــــــــــارك يف احلوارات املمثلون عن النقاابت، واحلكومات، واملنظمات غري املشـــــــــــروع األول للاملائية، بشـــــــــــأن 

 مات.احلكومية، واألوساط األكادميية، واجملتمع املدين، والقطاع، واملنظمات الدولية، وغريها من املنظ
 

وكان احلدث األول الذي نظمته املنظمة هو "حوار أغادير بشأن التتبع واملسؤولية االجتماعية يف سالسل القيمة  -10
يف  Halieutis، خالل الدورة اخلامســــــــــة ملعرض 2019فرباير/شــــــــــباط  22يف مصــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية"، يف 

شـــــاركاً من القطاع، واحلكومات، واألجهزة التنظيمية، واملؤســـــســـــات اإلقليمية، م 38املغرب. وكان حداثً إقليمياً، حضـــــره 
واجملتمع املدين، واملنظمات املهنية. وســــــــــّهل هذا احلدث إجراء نقاش مفتوح من أجل تســــــــــليط الضــــــــــوء على التحد�ت 

دم املشـــــــاركون تها. وقمن منظور إقليمي، ومعاجل الســـــــمكيةابلقضـــــــا� االجتماعية يف ســـــــالســـــــل القيمة  قةالرئيســـــــية املتعل
 مدخالت واقرتاحات إلدراجها يف مشروع التوجيهات.

 
وُعقد "حوار بروكســــــيل حول ســــــالســــــل القيمة املســــــؤولة اجتماعياً يف مصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية" يف  -11

، يف بلجيكا. وكان احلدث مفتوحاً وحضره أكثر 2019، خالل معرض املأكوالت البحرية العاملي لعام 2019مايو/أ�ر  8
ان، تقدمي اخلطوط العريضة ملشروع التوجيهات، اليت وضعها استشار�ن خارجي ومتثل الغرض الرئيسي يفمشاركاً.  80من 

. وشارك ةومناقشة اخلربات وتبادهلا يف ما يتعلق ابلقضا� االجتماعية يف سالسل قيمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائي
يف النقاش ممثلون عن القطاع، والنقاابت، واجلمعيات، واملنظمات غري احلكومية، واملؤســــــــــــــســــــــــــــات، واملنظمات الدولية، 

 واملنظمات األخرى، وقدموا مدخالت جلعل التوجيهات أكثر مشوًال وقوة.
 

يف إيطاليا. وركز احلدث  2019يونيو/حزيران  20إىل  19وكان حوار روما مبثابة حدث اســــــــــــــتمر ملدة يومني من  -12
مشاركاً هذا احلدث. ومتثل اهلدف  25على النقاابت العمالية واملنظمات غري احلكومية العاملية والقطاع، وحضر أكثر من 

الرئيســـي للحوار يف حتديد الثغرات احملتملة املفقودة يف مشـــروع التوجيهات. و�قش املشـــاركون املشـــاكل الرئيســـية ملختلف 
مصــايد األمساك صــغرية احلجم، ومصــايد األمساك الكبرية احلجم/مصــايد األمساك رعية لســالســل القيمة (أي القطاعات الف

 الصناعية، وأنشطة ما بعد الصيد، وسيناريوهات "ماذا لو") من خالل مناقشات مجاعية ديناميكية.
 

اي للمحيطات. ومجع احلدث يف الصــني، بدعم من جامعة شــنغه 2019يوليو/متوز  4و 3وُعقد حوار شــنغهاي يف  -13
وات ذات الصــلة يف مناقشــة القضــا� والفج خبرياً من خلفيات خمتلفة يف ســالســل القيمة. ومتثل الغرض الرئيســي 11ما بني 
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(مثل اإلنتاج،  مكيةالســمبشــروع التوجيهات. ومت تقســيم املشــاركني إىل جمموعات ملناقشــة ثالثة جماالت يف ســالســل القيمة 
 وأنشطة ما بعد الصيد، وسيناريوهات "ماذا لو")، ابستخدام نفس النموذج الديناميكي كما يف حوار روما.

 
وعالوة على ذلك، شــــــــاركت املنظمة يف أحداث ومؤمترات وحلقات عمل أخرى تتعلق ابملســــــــألة االجتماعية يف  -14

ات جلنة ومشلت هذه األحداث اجتماع قيقة اليت يتعني معاجلتها.جمال مصــــــايد األمساك، من أجل تناول مجيع الفروق الد
 قطاع جمموعة اللغة املشــــرتكة بشــــأن األخالقيات يفمصــــايد األمساك يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــادي، و 

ة ملية بشأن استدامة األغذي، ومؤمتر األمساك السادس يف بولندا، واملبادرة العاSEAFISHاملأكوالت البحرية التابعة ملنظمة 
اهليئة العامة ملصـــــــايد أمساك البحر األبيض املتوســـــــط، وندوة اجمللس االســـــــتشـــــــاري لألســـــــاطيل اليت تبحر ومؤمتر البحرية، 

ملســافات طويلة بشــأن العمل والبعد االجتماعي ملصــايد األمساك املســتدامة، وكذلك اجتماعات املنظمة مثل ورشــة العمل 
 االستدامة االجتماعية يف مصايد األمساك.  يف كوستاريكا بشأن

 
وابإلضــــــــــافة إىل ذلك، أعدت املنظمة مشــــــــــاورة عامة عرب اإلنرتنت، مما أاتح مشــــــــــروع التوجيهات للتعليقات  -15

للمنظمة، وبقيت مفتوحة ملدة شـــهر  GLOBEFISH 4قع واالقرتاحات. وُنشـــرت املشـــاورة عرب اإلنرتنت من خالل مو 
. وجنحت املشــاورة عرب اإلنرتنت يف الوصــول إىل أصــحاب املصــلحة املعنيني الذين مل 2019ونصــف خالل صــيف عام 

شـــــخص لكي يتســـــجلوا يف املشـــــاورة، وتلقت  1 000يتمكنوا من حضـــــور حوارات املنظمة. ودعت املنظمة أكثر من 
مشـــرتكاً. ومتت مراجعة التعليقات الواردة على املنصـــة من أجل تضـــمني املدخالت  57تعليقاً ومشـــاركة  750أكثر من 

 يف مشروع التوجيهات.
 

 ابختصار، أوضحت النتائج واالستنتاجات الرئيسية للمشاورات أنه ينبغي على التوجيهات: -16
 

ينبغي أن  ، وأنهع"أن تكون عملية وبســــيطة مع األخذ بعني االعتبار أنه "ال يوجد منط واحد يناســــب اجلمي •
 ومفهومة من قبل مجيع األطراف ذات الصلة؛ واضحةتكون 

 أن تكون ذات صلة جبميع اجلهات الفاعلة املشاركة يف سالسل القيمة؛ •
 أن متيز بني الصيد على نطاق صغري والصيد الصناعي؛ •
 أن تراعي الفروق الثقافية والتقليدية؛ •
 املرأة وز�دة مشاركتها يف السياسات وصنع القرار؛أن تدرك أمهية دور املرأة، وأن تضمن بروز  •
 أن أتخذ بعني االعتبار عمالة األطفال وعمالة املهاجرين والشمولية اجلنسانية يف جمال منفصل؛ •
 أن تشمل جتار التجزئة؛ •
 أن تساعد القطاع على أن يصبح أكثر شفافية على طول سالسل القيمة؛ •
 التتبع احلالية؛أن يكون لديها روابط واضحة مببادرات  •
أن تســـــاعد مجيع اجلهات الفاعلة املشـــــاركة يف ســـــالســـــل قيمة مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا يف  •

 ذلك الشركات واحلكومات، على حتسني وضمان ممارسات وظروف أفضل للعمل.
  

                                                      
4 www.globefish.org  
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 بشأن املسؤولية االجتماعية إطار املنظمة التوجيهي
 وتربية األحياء املائيةيف سالسل قيمة مصايد األمساك 

 
متشياً مع والية املنظمة واملدخالت الواردة من أصحاب املصلحة خالل املشاورات، هتدف التوجيهات اليت جيري  -17

 إعدادها إىل أن تكون عملية وشاملة.
 

وتنقســـم التوجيهات املقرتحة إىل جزأين. اجلزء األول عام وأفقي ويذكر ابملبادئ املقبولة دولياً وغريها من القضـــا�  -18
، وهو إطار ســـيحدد املبادئ واحلدود لوضـــع 1القابلة للتطبيق أفقياً عرب ســـالســـل القيمة. ويرد هذا اجلزء األول يف امللحق 

 اجلزء الثاين وتطويره.
 

الثاين فلم تتم صــــــياغته بعد. ومع ذلك، ســــــيتكون من مالحق توضــــــح مواصــــــفات األنشــــــطة الرئيســــــية أما اجلزء  -19
لســـــالســـــل القيمة يف مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية. وابإلضـــــافة إىل ذلك، ينبغي أن �خذ كل ملحق يف االعتبار 

دل للعمال املهاجرين. ويف ما يلي امللحقات جوانب عمالة األطفال، واملســـــاواة بني اجلنســـــني واإلنصـــــاف، واإلدماج العا
 اليت سيتم إعدادها، وفقاً للمدخالت اليت وردت من املشاورات:

 
 الصيد الصغري النطاق؛ •
 الصيد الصناعي؛ •
 إنتاج تربية األحياء املائية؛ •
 التجهيز؛ •
 التوزيع؛ •
 البيع ابلتجزئة.و  •

 
من  ،تدابري وأدوات تكميلية وحمددة لتيســــري االمتثال، ابالســــتناد إىل الصــــكوك الدولية القائمة اتقرفوســــتوفر امل -20

 أجل ضمان املسؤولية االجتماعية.
 

ونظراً ألن اجلزء األول يهدف إىل اتباع �ج كلي لســـــــالســـــــل القيمة، فإن اجلزء الثاين ســـــــيكون عملياً ومبســـــــطاً،  -21
طة يف ســــالســــل القيمة الســــمكية من أجل أن تكون مفيدة ومفهومة جلميع اجلهات وســــريكز على الطبيعة احملددة لألنشــــ

 الفاعلة املعنية، بغض النظر عن احلجم والقدرة واملعرفة.
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 1امللحق 
 

 التوجيهات بشأن املسؤولية االجتماعية يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
 
 معلومات أساسية 1

تســهيل االلتزام ابملســؤولية االجتماعية يف مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية على طول  يهدف هذا الدليل إىل 1-1
ســالســل القيمة. وهو يركز على اجلهات الفاعلة وأنشــطتها بشــكل عملي. وتنشــأ هذه التوجيهات من املشــاورات املتعددة 

 مبوجب والية حمددة تلقتها من أعضاء املنظمة. السنوات اليت تقودها منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة)
 
، أجرت إدارة مصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة مشــــاورة ســــنوية ألصــــحاب 2014اعتباراً من عام  1-2

تربية و  املصــلحة املتعددين بعنوان "حوار فيغو بشــأن العمل الالئق"، تركز على فوائد تعزيز العمل الالئق يف مصــايد األمساك
األحياء املائية. وهتدف هذه احلوارات إىل مناقشــــــــة قضــــــــا� العمل واقرتاح اإلجراءات ذات األولوية من خالل تنفيذ األطر 
والصــــــــــــــكوك القانونية الدولية والوطنية ذات الصــــــــــــــلة من قبل احلكومات، والنقاابت، واملنظمات الدولية، واملنظمات غري 

 اع، وغريها.احلكومية، واجملتمع املدين، والقط
 
، ســـــــــلط األعضـــــــــاء الضـــــــــوء على القلق املتنامي إزاء الظروف االجتماعية وظروف العمل يف هذا 2016ويف عام  1-3

  .أغاديراليت عقدت يف الدورة اخلامسة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك ، خالل القطاع
 
ســان، الفرعية املختصــة بتجارة األمساك اليت ُعقدت يف بو  ويف الســنة التالية، خالل الدورة الســادســة عشــرة للجنة 1-4

جدول األعمال على االســتدامة االجتماعية. وأكد األعضــاء على أمهية هذه املواضــيع وصــلتها بســالســل  يف ركز بند حمدد
 القيمة السمكية، وخاصة اإلقرار حبقوق اإلنسان وحقوق العمل ومحايتها على املستويني الوطين والدويل.

 
إبعداد توجيهات بشـــــأن املســـــؤولية االجتماعية ابلتعاون مع ، أوصـــــت جلنة مصـــــايد األمساك 2018ويف دورة عام  1-5

 أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك القطاع ورابطات العاملني يف جمال صيد األمساك.
 
ســـــــلســـــــلة من احلوارات احملددة يف أغادير وبروكســـــــيل وروما  2019وابإلضـــــــافة إىل ذلك، أجرت املنظمة يف عام  1-6

هات صــياغة هذه التوجيهات من قبل جيف وشــنغهاي، إىل جانب مشــاورة على اإلنرتنت، للحصــول على مشــاركة متنوعة 
 فاعلة متعددة على طول سالسل القيمة السمكية.

 
 الطبيعة والنطاق 2

 هذه اإلرشادات طوعية بطبيعتها.تعترب  2-1
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ية، ويتم النظر يف مجيع ســــالســــل قيمة مصــــايد األمساك وتربية األحياء املائ وتعترب هذه التوجيهات عاملية النطاق. 2-2
وتتم تغطية مجيع األنشــطة اليت تشــمل األمساك واملنتجات الســمكية يف أعلى وأســفل الســلســلة، مبا يف ذلك ما قبل الصــيد 

 وخالله وما بعده.
 
ســـاســـاً إىل أي جهة فاعلة لضـــمان األمساك واملنتجات الســـمكية املســـؤولة، بغض النظر وتوجه هذه التوجيهات أ 2-3

تعمل حلســــــاهبا اخلاص، أو صــــــغرية أو متوســــــطة أو كبرية النطاق) أو عن املرحلة على طول ســــــلســــــة القيمة، أو حجمها (
 طبيعتها (خاصة أو عامة) أو جنسيتها (حملية، أو أجنبية، أو متعددة اجلنسيات).

 
من خالل الرتكيز على أي جهة فاعلة تعمل أبي صــــفة يف ســــالســــل قيمة مصــــايد  جيب تنفيذ هذه التوجيهاتو  2-4

 األمساك وتربية األحياء املائية من خالل تعزيز �ج قائم على حقوق اإلنسان.
 
لقيمة اوميكن أن تكون هذه التوجيهات مفيدة بشــــــــكل خاص للحكومات لتهيئة بيئة إجيابية وتعزيز ســــــــالســــــــل  2-5

املســــــــــؤولة اجتماعياً، وأيضــــــــــاً للنقاابت، ومنظمات اجملتمع املدين، واملنظمات غري احلكومية، واجلمعيات، ومؤســــــــــســــــــــات 
 البحوث واملؤسسات األكادميية، واملنظمات الدولية، ومجيع اجلهات األخرى املعنية مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية.

 
دئ املعرتف هبا دولياً لضمان املسؤولية االجتماعية يف سالسل قيمة مصايد األمساك وتوحد هذه التوجيهات املبا 2-6

 وتربية األحياء املائية.
 
 األهداف 3

 تتمثل أهداف هذه التوجيهات يف ما يلي: 3-1
 

 املسؤولية االجتماعية يف سالسل قيمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛ حتسني )أ(
 حقوق اإلنسان وحقوق العمل، مبا يف ذلك العمل الالئق؛ تعزيز ب)(
 االمتثال من خالل تقدمي جمموعة من املبادئ الدولية ذات الصلة؛ تسهيل ج)(
أن تكون أداة مرجعية عملية ملســـــــــــاعدة اجلهات الفاعلة يف إنشـــــــــــاء وحتســـــــــــني أي إطار مطلوب لتحقيق  د)(

 مساك وتربية األحياء املائية؛املسؤولية االجتماعية يف سالسل قيمة مصايد األ
 صياغة التدابري املناسبة وتنفيذها؛ دعم ه)(
 الشفافية على امتداد سالسل القيمة السمكية، مما ميكن من حتسني مبادرات التتبع؛ تعزيز و)(
 التنسيق؛و وال سيما من خالل التعاون الروابط املتبادلة وتبادل املعلومات بني اجلهات الفاعلة،  تعزيز ز)(
 اقتصادية وبيئية للجميع؛ عيف قطاع أكثر استدامة اجتماعياً حيقق مناف املسامهة ح)(
 .2030اجلهات الفاعلة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة خلطة التنمية املستدامة لعام  مساعدة ط)(

 
 املبادئ العامة 4

عالن الشــــــرعة الدولية حلقوق اإلنســــــان لإلإىل حقوق اإلنســــــان الدولية اليت ترتكز على تســــــتند هذه التوجيهات  4-1
 العاملي حلقوق اإلنسان، وصكوك ومعايري منظمة العمل الدولية.
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 ستند هذه التوجيهات إىل املبادئ العامة التالية:وت 4-2
 

 البلدان يف االمتثال جلميع القوانني واللوائح ذات الصلة؛ سيادة أ)(
الواضـح والنشـر الواسـع النطاق للسـياسـات والقوانني واإلجراءات ابللغات املسـتخدمة، ويف صـيغ  التحديد ب)(

 ، تطبق ابلتساوي ويفصل فيها بصورة مستقلة ("سيادة القانون")؛ متاحة للجميع
 مبوجب القانون والسياسات واملمارسات؛ التمييزعدم  ج)(
 زنة والعادلة جلميع اجلهات الفاعلة أو األطراف املعنية؛واإلنصاف على أساس املشاركة املتوا املساواة د)(
 متباينة للجهات الفاعلة يف سلسلة قيمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛ مسؤوليات ه)(
 الواضحة لكل جهة فاعلة على طول سلسلة القيمة؛ املساءلة و)(
 الفساد وممارسات االحتيال؛، ال سيما يف ما يتعلق مبنع أي شكل من أشكال الشفافية ز)(
 العملي، والصالحية والوضوح، للتدابري أو اإلجراءات اليت تنفذها اجلهات الفاعلة؛ التطبيق ح)(
 خلق عقبات أو عوائق غري ضرورية أمام التجارة. عدم ط)(

 
 يهات:ه التوجوجيب مراعاة املبادئ احملددة التالية لضمان االمتثال للمسؤولية االجتماعية بناًء على هذ 4-3
 

 حقوق وكرامة اإلنسان أ)(
 اإلقرار ابلكرامة املتأصلة وحقوق اإلنسان املتساوية وغري القابلة للتصرف جلميع األفراد.

 حقوق العمل ب)(
اإلقرار مبعايري العمل الدولية األســـــــاســـــــية اليت حتدد املبادئ واحلقوق األســـــــاســـــــية يف العمل (أي حرية االنضـــــــمام 

 والقضـــــــاء على مجيع أشـــــــكال العمل القســـــــري أو واالعرتاف الفعلي ابحلق يف املفاوضـــــــة اجلماعية؛للجمعيات، 
اإلجباري؛ والقضـــــــــــــاء الفعلي على عمالة األطفال؛ والقضـــــــــــــاء على التمييز يف ما يتعلق ابلعمل واملهنة) ومعايري 

ســـــــل حياء املائية على طول ســـــــالالعمل الدولية املعمول هبا لضـــــــمان العمل الالئق يف مصـــــــايد األمساك وتربية األ
  القيمة، واحرتام هذه املعايري.

 اإلنصاف والعدالة ج)(
اإلقرار ابملعاملة العادلة واإلنصــاف واحلقوق العادلة للجميع، وتعزيزها، وال ســيما يف ما يتعلق بنوع اجلنس والعمر 

غري، مع الصــــيادين على نطاق صــــواألصــــل العرقي واإلعاقة والتوجه اجلنســــي، وللمجتمعات الضــــعيفة وجمتمعات 
 مراعاة السياق الوطين.

 عدم التمييز د)(
عدم إخضاع أي جهة فاعلة للتمييز مبوجب القانون، والسياسات، واملمارسات، مبا يف ذلك القضاء على التمييز 

 يف ما يتعلق ابلتوظيف أو املهنة.
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 احرتام الثقافات ه)(
تمعات واملعرفة احمللية واملمارسات املرتبطة به، واحرتامه، مبا يف ذلك اجمل من أشكال التنظيم تقليدياإلقرار أبي شكل 

 التقليدية، وجمتمعات الصيادين على النطاق الصغري، والشعوب األصلية، واألقليات العرقية، والدين، واملعتقدات.

 الصحة والسالمة و)(
ذلك  على طول سالسل القيمة، مبا يف لفاعلةاعتماد املمارسات املناسبة حلماية صحة ورفاهية وسالمة اجلهات ا

 الوقاية من التهديدات واملخاطر.

 الشفافية ز)(
 حتديد األدوار واألنشطة بوضوح جلميع اجلهات الفاعلة على طول سلسلة القيمة.

 التشاور واملشاركة ح)(
لســــلة على طول ســــ وجمموعات اجلهات الفاعلةمشــــاركة نشــــطة وحرة وفعالة وهادفة ومســــتنرية للجهات الفاعلة 

القيمة يف عمليات صـــــــــنع القرار، مبا يف ذلك احلوارات االجتماعية. ودعم اجلهات الفاعلة املتأثرة هبذه القرارات، 
 مبا يف ذلك تسهيل احلصول على تعليقاهتا واالستجابة ملسامهاهتا.

 اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني ط)(
 ع حقوق اإلنسان يف أي نوع من السياقات مع االعرتاف ابالختالفاتيتمتع الرجل واملرأة على قدم املساواة جبمي

بينهما. وجيب تنفيذ تدابري حمددة من أجل تســـــريع املســـــاواة الفعلية بني اجلنســـــني، من خالل متكني املرأة، مبا يف 
 ذلك يف مهام القيادة.

 ابلصيادين على النطاق الصغري االعرتاف ي)(
متع الصــــــيادون على النطاق الصــــــغري جبميع حقوق اإلنســــــان يف أن نوع من مع مراعاة خصــــــائصــــــهم الفردية، يت

 والصحة واحلماية االجتماعية. السياقات، وال سيما ظروف العمل الالئقة؛ والوصول إىل املعلومات؛ والعمل

 اجلوانب املميزة لعمالة األطفال ك)(
حلماية وفقاً يتمتعون أيضــاً حبقوق متميزة ابيتمتع األطفال بنفس حقوق اإلنســان املمنوحة جلميع الناس، ولكنهم 

لســـــــنهم. ويتمتع كل طفل بفرصـــــــة التطور جســـــــد�ً وعقلياً لتحقيق إمكا�ته الكاملة يف خمتلف األعمار ومراحل 
) أقل من احلد األدىن لســـــــن 1التطور، مبا يف ذلك احلصـــــــول على التعليم. وجيب القضـــــــاء على عمل أي طفل (

) يعترب غري 3) يثري خماوف تتعلق ابلعمل عندما يكون الطفل صــــــــــــــغري الســــــــــــــن؛ و(2العمل الوطين املطلوب؛ و(
 الضارة. شروطهكلياً بسبب طبيعته أو   مناسب

 اإلدماج العادل للعمال املهاجرين ل)(
مع مراعاة أوجه الضـــــــــــــعف لديهم، جيب أن يتمتع العمال املهاجرون جبميع حقوق اإلنســـــــــــــان يف أي ســـــــــــــياق، 

الالئقة، والوصـــول إىل املعلومات، ومحاية العمال، واملســـاعدة والدعم الالزمني ســـواء من ســـيما ظروف العمل  وال
 بلدهم أو البلد املضيف.

 
 متداخلة، وجيب أن تؤخذ بعني االعتبار ككل يف �ج مشويل.هذه املبادئ العامة واحملددة مرتابطة و  4-4
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 العالقة مع الصكوك الدولية األخرى 5

 وتفســـــريها وتطبيقها مبا يتماشـــــى مع لوائح القانون الدويل ذات الصـــــلة، مبا يفينبغي اســـــتخدام هذه التوجيهات  5-1
 ذلك التزامات الدول مبوجب االتفاقات الدولية اليت تكون طرفاً فيها.

 
 وليس يف هذه التوجيهات ما خيّل حبقوق الدول واختصاصها وواجباهتا حبسب القانون الدويل. 5-2
 
 وتكمل هذه التوجيهات، وتدعم، املبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية اليت تتناول حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة. 5-3
 
 التعاون من أجل سلسلة قيمة مسكية مسؤولة اجتماعياً  6

لقطاع اخلاص ا يتم حتقيق ســــلســــلة قيمة مســــؤولة اجتماعياً ملصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية عندما يتعاون 6-1
واحلكومــات واجملتمع املــدين ومنظومــة األمم املتحــدة واجلهــات الفــاعلــة األخرى يف مــا بينهم، من أجــل التنفيــذ الفعــال 

 حلقوق اإلنسان.
 
يســــــــتند نطاق وطموح النتائج املرتبطة هبذه التوجيهات إىل العمل بروح من التضــــــــامن، ال ســــــــيما التضــــــــامن مع  6-2

 معات املستضعفة، والصيادين على النطاق الصغري، والشعوب األصلية، واألقليات العرقية.اجلهات الفاعلة واجملت
 
 األنشطة احملددة لسالسل القيمة اخلاصة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية 7

اليت تتناول املبادئ العامة واحملددة، مع مراعاة خصـــــــائص  رفقاتتتضـــــــمن هذه التوجيهات أيضـــــــاً جمموعة من امل 7-1
 سالسل قيمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.

 
 متثال وضمان املسؤولية االجتماعية.تدابري وأدوات تكميلية وحمددة لتسهيل اال رفقاتاملوتوفر هذه  7-2
 
نب املميزة لعمالة األطفال، واإلدماج العادل للعمال واوجيب أن يُذكر اإلنصـــــــاف واملســـــــاواة بني اجلنســـــــني، واجل 7-3

 . رفقماملهاجرين، بشكل واضح يف كل 
 
 ذه التوجيهات جزءا ال يتجزأ منها.هب رفقاتاملوتشكل  7-4
 
 منفصل لكل نشاط من األنشطة التالية: رفقموسيتم إعداد  7-5
 

 على النطاق الصغري الصيد أ)(
 الصناعي الصيد ب)(
 تربية األحياء املائيةإنتاج  ج)(
 التجهيز د)(
 التوزيع ه)(
 ابلتجزئة البيع و)(
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 ألنشطة.عندما يكون هناك جمموعة من ا مرفقأكثر من مع بعضها. وابلتايل، جيب استخدام  رفقاتاملوال تتعارض  7-6
 
حياء املائية وتربية األجديدة تتناول األنشـــطة اإلضـــافية يف ســـالســـل قيمة مصـــايد األمساك  رفقاتموميكن إضـــافة  7-7

 بعد عرضها على اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة ملنظمة األغذية والزراعة.
 


