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  )، QR كن  االالع  لى  ذه  الثيقةة بستخدام رمز االستجابة السريعة (
  اتصاالت أكثر مرالاة لىبقئة. وذه  ذي مبادرة م  منظمة األغهية والزرالة لىتةىقل إىل أدىن حد م  أيرذا البقئي وتشجقع 

 www.fao.orgÆ وكن  االالع  لى  وثئق أخرى لى  مثقع املنظمة: 

 

 

A 

 األمساك مصايد جلنة

 اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك

 الدورة السادسة عشرة

 2017سبتمرب/أيلول  8-4كور�، مجهورية  بوسان، 

 بلتجارة وارتباطها األمساك مصايد قيمة سالسل يف االجتماعية االستدامة

 

 موجــز
 

أدى االذتمام الدويل حباالت انتهاك حةثق اإلنسان واستغعل القد العامىة يف مصايد األمساك إىل ز�دة الثلي  
العديد م  أصحاب درك وي .والةىق جتا  ذه  املمارسات الةطا ذها ىممارسات غري املسؤولة وغري األخعققة يف ل

 ،واملشرلثن اتالسقاسواضعث ةطا  اخلاص ووسائط اإللعم و  ا يف كلا التمعات احملىقة واملستهىنثن وال ،املصىحة
تىتزم مصايد األمساك، أي أن  اتإمداداااجة إىل االستجابة لىمطالبة بملزيد م  املساءلة االجتمالقة يف سعسل 

 أخعققا.ومةبثلة اجتمالقًا مسؤولة حبرية  أغهيةسىع وجتهقز وبقع بنتاج ذه   اتمداداإلسعسل اجلهات الفالىة يف 
االستدامة االجتمالقة يف سعسل الةقمة السمنقة لتعزيز الثرقة حملة لامة ل  العمىقات واملبادرات اجلارية ذه  وتةدم 

 .املنظمةاليت تتخهذا جراءات اإلم ةدّ تو لتعاون أصحاب املصىحة  ةرتح فرصاً تو  .باكات الصىة  املضامنيوتستنشف 
 

 الفرعية اللجنة تتخذها أن يقرتح اليت اتاإلجراء

  ؛ السمنقةتبادل املعىثمات واخلربات بشأن جهثد االستدامة االجتمالقة يف سعسل الةقمة 

 الةقمة السمنقةيف جمال االستدامة االجتمالقة يف سعسل  يتةدمي التثجقه لعمل املنظمة املستةبى.  
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 املقدمة
 
20300Fتطالب خطة لام  -1

سعم يسثد  ال رؤية لعامل أكثر إنصافا وأكثر ازدذاراً وذي تةدم  ."أحدهمل ـ "أال يُ ب 1
أذداف التنمقة ال تدلث و  .م  الناحقة االجتمالقة وشامعً  اً ااةثق ومنصفًا لى  قائمينثن لادًال و و ستدامة، ويتمتع بال
حصثل ، و )2(اهلدف  اجلث  وسثء التغهيةلى  التام الةضاء ) و 1لفةر (اهلدف الةضاء لى  اإىل فحسب املستدامة 

(اهلدف  املساواة بني اجلنسنيحتةقق و نني املرأة متلى   اً رئقسق تركقزاً )، مع الرتكقز 3(اهلدف اجلمقع لى  الرلاية الصحقة 
كما  ).10(اهلدف  منان كل يف املساواة انعدام م  اادو  اإلقصاء أشنال مجقع لى  الةضاءلى   تنص أيضاً بل )، 5

 العمل وتثفري واملنتجة، النامىة والعمالة واملستدام، لىجمقع والشامل املطرد االقتصادي النمث تعزيزإىل  8يدلث اهلدف 
  .لىجمقع العئق

 
د يالةائمة لى  حةثق اإلنسان الدلثة إىل االستدامة االجتمالقة يف مصا 2030خطة لام تعزز رؤية  -2

ر األمساك واملنتجات السمنقة ز وتصدّ تنتج وجتهّ  غري أن قطالات األغهية البحرية يف العديد م  البىدان اليت األمساك.
 ، وحتثالت يف تنثي املصقدوقد يشمل كلا الصقد اجلائر، واخنفاض  .ااتإمدادسعسل تثاجه حتد�ت متزايدة يف 

) ونةص العمالة املخصبة اكبقثض األمسالطاقة واألمساك املستثردة واأللعف و ك، وز�دة تنالقف املدخعت (املصقد
وتشمل التحد�ت اخلاصة برتبقة األحقاء املائقة  املعءمة. ألعمواستخدام  ااثكمةواملنافسة يف األسثاق العاملقة وضعف 

، والتهديدات الطبقعقة، والضغط لى  األرصدة السمنقة مرضاتالتنافس لى  استخدام البقئة املائقة، وانتشار امل اً أيض
 واألنشطة الصنالقة، وما إىل كلا. رالةوالز النامجة ل  تىثم الاري املائقة بفعل مقا  الاري 

 
ا يزيد حثافز استخدام افا  لى  الرحبقة أو ز�دتا، مإىل خفض التنالقف وا الدافعةالضغثط  يضاً تتنام  أ -3

العمالة الرخقصة وجتاذل االلتبارات االجتمالقة واألخعققة يف لمل وحقاة العامىني يف قطا  األمساك وأسرذم وجمتمعاتم 
استخدام العمال املهاجري  العامىني يف ظروف لى  منت سف  الصقد ويف مصانع التجهقز ونتقجة لهلا، ازداد  احملىقة.

 شبنات مساسرة غري قانثنقة.تقّسر  هي لا ل دون املستثى األمث
 
ننشفني لى  جتهقز األمساك فةراء وماستزرا  و األمساك والعامىثن يف ستزرلث ينثن صغار الصقادي  ومًا ما كثري  -4

والةروض املثارد واالئتما�ت م   املعتمدا لاجزي  ل  ااصثل لى  غري الةىقل ينثنث كقىثن إىل أن لمثمًا وذم ، الراملخا
إىل ااماية االجتمالقة والدلم املؤسسي  ونفتةر يما ًا كثري كما أ�م   األسثاق.الثصثل إىل واخلدمات اإلنتاجقة و 

م  األقل الةدر لى   صغار منتجي األمساك لادةً حيصل خرى يف سىسىة الةقمة، األ رافوبملةارنة مع األال والتعىقم.
معظمهم اسابه اخلاص أو بشنل غري يعمل ، و  حيصىثن لىقها مةابل منتجاتمم  حقث األمثال اليت ،قتصاديةاملنافع اال

ذناك وبإلضافة إىل كلا، رغم إسهام املرأة يف ذها الةطا ،  لةثد لمل رمسقة. ة، أي يف كثري م  األحقان دون أينظامي

                                                           
): "حنــ  نصــبث إىل لــامل يســثد كافــة أرجائــه احــرتام 8أحــدم التــزام حنــثمي دويل لرؤســاء الــدول الــهي  ألىنــثا (رؤيتنــا، الفةــرة  2030متثــل خطــة لــام    1

لــامل يتــقح تنــافؤ  .والتنــث  الثةــايف االيــينحةــثق اإلنســان وكرامــة اإلنســان وســقادة الةــانثن والعدالــة واملســاواة ولــدم التمققــز؛ لــامل حيــرتم األلــراق واالنتمــاء 
ا: خطــــة التنمقــــة ـــــــــــــ. حتثيــــل لاملن2015دة، ـــــــــــم املتحــــــــاألم .“مـــــــق االزدذــــار العمقـــــــــــاذم يف حتةقـــــــــق كامــــل اإلمنـــا�ت البشــــرية ويســـــــالفـــرص ويتــــقح حتةق

 .2030املستدامة لعام 
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تنمقة كسقاسات وممارسات التجارة الدولقة ملصايد األمساك،  لقست ولعوة لى  كلا،  .ذادور التغاضي ل  إىل مقل 
 ثفر منافع منصفة لصغار املنتجني وجمتمعاتم احملىقة.ا ي دائماً مة التصدير وحترير الثاردات، منظّ بدافع د األمساك يمصا

 
م   لددٍ النثري م  االذتمام السىيب بسبب حمّط البحرية  األغهيةقطا   كانلى  مدى السنثات الةىقىة املاضقة،   -5

، بلبشر اإلجتاروتشمل ذه  اجلرائم  .املثيةة جقدا األيدي العامىةانتهاكات حةثق اإلنسان وإساءة استخدام حاالت 
 ،األالفاللمالة و  ،والةتل ،البدين والعةىي واجلنسياإليهاء و  ،اصرسرتقاق املعاالو  ،االحتقايل واملضىلستخدام واال

وسثء  ،وسالات العمل املفرالةضدذم، والتمققز ل  العمال والتخىي  ،مثلثدةو أجثر لادلة دفع ورفض  ،والعبثدية
املتعىةة اجلمالقة تفاقات االو ات املفاوضم  ة، واارمان م  حةثق تنثي  مجعقات و قالصحالرلاية السعمة املهنقة و 

 األمساك، صقدالبحرية، وال سقما يف ألغهية اوقد تبني أن االنتهاكات حتدم يف مراحل خمتىفة م  سعسل ققمة  لعمل.ب
خصثصًا املننشفثن النساء والعمال املهاجرون والشباب ذم و  .خمتىفة والتجهقز، ويف مناالق جغرافقةاالستزرا  ومراحل 

وتةع انتهاكات حةثق اإلنسان لى  سف  الصقد  .بشنل خاص كاتهله  االنتها معرضثن إ�م فولها ، لى  املخاالر
 .وغريذا م  اجلرائم الةانثينإىل جنب مع ممارسات الصقد غري اً جنب

 
تدلمها اانثمات ومنظمات التمع املدين والةطا   ،ذه  الشثاغل، تدلث مبادرات والنقة ودولقة يف مثاجهة -6

ىةضا� ل ةفعال إىل معاجلةٍ  ،وما إىل كلا ،ووسائط اإللعم واملستهىنثنوإصدار الشهادات التدققق اخلاص ونظم 
جتارة تثجب أن تتصدى ، 2030أرد� حتةقق خطة لام ما وإكا  د األمساك.ياالجتمالقة وقضا� العمل اارجة يف مصا

 .الةقمة السمنقةاالستدامة االجتمالقة يف سعسل تعزيز لاحملىقة والدولقة األمساك 
 

 االستدامة االجتماعية يف سالسل قيمة مصايد األمساكتعزيز 
 
د األمساك إىل ز�دة يأدى االذتمام الدويل حباالت انتهاكات حةثق اإلنسان واستغعل القد العامىة يف مصا -7

الةقمة  سعسلوجلعل  .بهلا ذتمامواال معاجلة األسباب اجلهرية لىممارسات غري املسؤولة يف ذها الةطا بضرورة الثلي 
لى  سبل لقشهم يف  ونعتمدي الهي والعمال احملىقة لىمجتمعات اشتمالقة  اقتصاديةتنمقة متنني و  السمنقة مستدامة

سعسل يف  االجتمالقةلدلثة إىل مزيد م  املساءلة إىل ا االستجابةم  ىةطا  ال بّد لوجتهقزذا وجتارتا،  األمساكإنتاج 
 .األمساك اتإمداد

 
 قيمة مصايد األمساكالصكوك الدولية لالستدامة االجتماعية يف سالسل 

 
مصايد قطا  تزايد لتعزيز املسؤولقة االجتمالقة واألخعققة يف بستخدم العديد م  الصنثك الدولقة يُ  -8

مسؤولقات البعض اآلخر لى  يرّكز بعض األدوات إىل تثجقه السقاسات والتشريعات الثالنقة، دف تويف حني  األمساك.
 ةالزرالق اتاإلمدادل  سعسل تعزيز حةثق اإلنسان يف األلمال التجارية أو  مثًع،، تها ل ومساءل الشركات والدول

 جممثلة خمتارة م  ذه  األدوات. 1يعرض اجلدول و  املسؤولة.
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ملسؤولية االجتماعية يف مصايد األمساك وسالسل ب املتعلقةالصكوك الدولية من جمموعة خمتارة   -1اجلدول 
1Fاألمساك اتإمداد

2 

 املغطاة املسؤولية االجتماعية الصك
مبـــــــادئ األمـــــــم املتحـــــــدة التثجقهقـــــــة بشـــــــأن 

2Fنسان،إلااأللمال التجارية وحةثق 

3 2011  
العناية الثاجبة يف جمـال ؛ "واالنتصاف واالحرتام ااماية"  املتحدة األمم إالار تطبقق

  مالمؤسسات األلانثمات و إىل اتثصقات  .اإلنسانحةثق 
 املبــادئ بشــأن الدولقــة العمــل منظمــة إلــعن

 3F4 1998،العمل يف وااةثق األساسقة
العمـل و األالفـال  ةلـالمإلغـاء  ،ااق يف املفاوضـة اجلمالقـة ،حرية تنثي  اجلمعقات

  .التمققزو  اجلربي
اتفاققـــة منظمـــة العمـــل الدولقـــة بشـــأن العمـــل 

C188(، 20074Fقطا  صقد األمساك (يف 

5 
 ظروف العمل واملعقشة لى  منت سف  الصقد

 2014 منظمــــــــة العمـــــــل الدولقــــــــةبروتثكـــــــثل 
ــــــــة العمــــــــل املىحــــــــق ب  1930، اجلــــــــربيتفاقق

)P029(5F

6 

 ةاملعاصر العبثديةمنافحة ومنع ورد  

ملنظمة األغهية  الطثلقة التثجقهقة اخلطثط
 األمساك مصايد استدامة والزرالة لضمان

6Fالنطاق، الصغرية

7 ،2014 

ـــ ـــة والعمـــل تشـــجقع  ج قائمـــة لىـــ  حةـــثق اإلنســـان.ُ� ـــة والعمال ـــة االجتمالق التنمق
الســـــــعمة والصـــــــحة  ؛اجلـــــــربيوالعمـــــــل األالفـــــــال  ةلـــــــاالعئـــــــق: الةضـــــــاء لىـــــــ  لم

األنشـطة و  الصـقد بعـد مـا نشـطةأل الةقمـة سعسـل ؛كافقةمستث�ت معقشة   املهنقة؛
يف النطـــاق : التثزيـــع العـــادل لىمنـــافع، ومشـــاركة اجلهـــات الفالىـــة الصـــغرية ةيـــالتجار 

 صنع الةرار
 تثجقهات منظمة التعـاون والتنمقـة يف املقـدان

 بشــأن والزرالــة األغهيــة ومنظمــة االقتصــادي
 7F8،املســــــؤولة  ةالزرالقــــــ اتاإلمــــــدادسعســــــل 

2016 

، اتاإلمـداد�ـج سىسـىة و والعنايـة الثاجبـة،  التجاريـة،السىثك املسؤول يف األلمال 
 قطالي األمساك والغابت)اً حتديد اتويقةة التثجقهتستثين ( وإدارة املخاالر

 
 وتنفقه سقاسات ولثائح لثضعأمهقة حامسة املثقىة ىصنثك املهكثرة ألع  وغريذا م  الصنثك لكن  أن تنثن  -9

ولن  يف بعض اااالت، قد  األمساك.قطا  اجتمالقة أفضل يف حثكمة وإجراءات مىمثسة تسالد لى  حتةقق  تنظقمقة
التشغقىقة أو املالقة أو املؤسسقة أو اإلجرائقة أو الةانثنقة) أو كمناحي الةصثر الةدرات (يف بلغة تؤدي مناحي قصثر 

لثائح تنظقمقة ةثانني و ل غري كافٍ إنفاك إىل أو غري كافقة إىل قثانني ل  اختاك إجراءات السىطات املعنقة لزوف الفساد أو 
 .األمساكقطا  محاية وتعزيز االستدامة االجتمالقة يف كلا لثال قائمة م  شأ�ا 

                                                           
 ..ومنظمة التعاون والتنمقة يف املقدان االقتصادي ااألمم املتحدة ووكاالت اأصدرتكما    2

 3  www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf. 
 4  en/index.htm--www.ilo.org/declaration/lang. 
 5  en/index.htm--/lang535063ilo/newsroom/news/WCMS_-the-www.ilo.org/global/about. 
 6  www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029 

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_321414.pdf 
 7  a.pdf4356i-/a3www.fao.org/. 
 8  chains.htm-supply-agriculture-policy/rbc-www.oecd.org/daf/inv/investment. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_535063/lang--en/index.htm
http://www.fao.org/3/a-i4356a.pdf
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إضافقة كايت تنظقم تدابري اً جهات فالىة يف صنالة األغهية البحرية حالقتتخه الضعف ذه ،  مناحيبلنظر إىل  -10

ألمساك، ا اتوالدولقة) لتحسني املمارسات لى  الثل سعسل إمدادومعايري خاصة (تىيب أو تتجاوز املتطىبات الثالنقة 
 ه  التحسقنات.بلب املستهىنثن واملشرتون ووسائل اإللعم الندما يطخاصة و 
  

 ألمساكا مصايد قيمةيف سالسل تعزز االستدامة االجتماعية جارية عمليات ومبادرات 
 

تعزيز االستدامة لحتسني الظروف االجتمالقة وظروف العمل تعمل لى  لدد املبادرات اليت زد�د تستمر يف اال -11
 .مصايد األمساكسعسل ققمة و  األمساكقطا  االجتمالقة يف 

 
8Fاألمساك ملصايد العاملي القثمناسبة  ، مثعً  -12

 الرسثيل النرسي أدان ممثىث، 2016تشري  الثاين نثفمرب/ 21يف  9
والعمل ةانثين غري الالصقد صنالة األمساك ونةابت  ثممثىو منظمة العمل الدولقة وكهلا وأدانت منظمة األغهية والزرالة 

 اتنع انتهاكات حةثق اإلنسان يف سعسل إمداد االلتزام اجلمالي ّث مجقعها لى  د األمساك، وحثييف مصا اجلربي
 األمساك.

 
9Fوالزرالة ذيةاألغ  يف منظمةمصايد األمساك جلنة أكّدت ، 2014لام يف  -13

ط بني قضا� السعمة يف ابتر لى  اال 10
اً والتمدت جلنة مصايد األمساك أيض .الصقد غري الةانثين دون إبعغ ودون تنظقموحدوم أنشطة  اجلربيالبحار والعمل 

اليت تدلث اانثمات واجلهات الفالىة املعنقة  ااجم الصغرية األمساك مصايد استدامة لضمان الطثلقة التثجقهقة خلطثطا
الضثء  األمساك بتجارة املختصة الفرلقة الىجنة تسىطو  األخرى إىل تعزيز التنمقة االجتمالقة والعمالة والعمل العئق.

ة ذه  اااجة إىل إثر لى  و  قطا  مصايد األمساكالعمل يف ظروف الظروف االجتمالقة و جتا  لى  الةىق املتزايد أيضًا 
 10F11.الدولقة املنتد�تالةضا� يف 

 
بثجثد  قطا  صقد األمساك األيدي العامىة يفستغعل ل  ا 11F12 2015لعام  مؤمتر منظمة العمل الدولقة نّث  -14

ومنتب األمم املتحدة املعين ودلت منظمة العمل الدولقة  .األيدي العامىةانتهاكات واسعة النطاق اةثق اإلنسان و 
قطا  واجلركة العابرة لىحدود يف  لبشرب واإلجتار اجلربيبشأن العمل اختاك إجراءات إىل  وتنراراً  واجلركة مراراً بملخدرات 

12Fد األمساكيمصا

13 ،
13F

14 ،
14F

ومنظمة األغهية  والتنمقة يف املقدان االقتصادياتفق كل م  منظمة التعاون ، 2016يف لام و  15
15Fحتسني التعاونلى  منتب األمم املتحدة املعين بملخدرات واجلركة والزرالة و 

 ا ، يف قطا  األمساكيف منافحة اجلركة  16
 لمثلةوأوصت الدورة الثالثة  .إساءة معامىة األيدي العامىة يف مصايد األمساكانتهاكات حةثق اإلنسان و ًا شمل أيضي

 دون الةانثين غري الصقد بشأن الدولقة البحرية األغهية والزرالة واملنظمةمنظمة  بني املشرتكةاملؤقتة  املخصصة العمل
                                                           

 9  ; i6861b.pdf-www.fao.org/3/a; www.fao.org/news/story/en/item/453811/icode/ 
http://en.radiovaticana.va/news/2016/11/15/migrants_council_issues_message_for_fisheries_day/1272311. 

 10  e.pdf4634i-/a3www.fao.org/. 
 11  t.pdf5580i-/a3www.fao.org/. 
 12  .pdf515365declaration/documents/publication/wcms_---ed_norm/---/groups/public/5www.ilo.org/wcmsp. 
 13  .pdf429359declaration/documents/publication/wcms_---ed_norm/---/groups/public/5www.ilo.org/wcmsp. 
 14  .pdf214472declaration/documents/publication/wcms_---ed_norm/---/groups/public/5www.ilo.org/wcmsp. 
 15  crime-fisheries-on-symposium-international-nd2-the-of-http://fishcrime.com/recommendations. 
 16  iceberg/en-the-of-tip-the-only-is-fishing-iuu-blog/when-growth-www.fao.org/blogs/blue. 

http://www.fao.org/3/a-i6861b.pdf;
http://www.fao.org/news/story/en/item/453811/icode/
http://en.radiovaticana.va/news/2016/11/15/migrants_council_issues_message_for_fisheries_day/1272311
http://www.fao.org/3/a-i4634e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5580t.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_429359.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_214472.pdf
http://fishcrime.com/recommendations-of-the-2nd-international-symposium-on-fisheries-crime
http://www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/when-iuu-fishing-is-only-the-tip-of-the-iceberg/en
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 ،اجلربيبلعمل بني الثكاالت لتعزيز معايري العمل الدولقة املتعىةة فقما لتعاون ب الصىة كات واملسائل تنظقم ودون إبعغ
والعمل  األغهية البحريةمصايد األمساك وصنالة حثكمة يف الروابط بني معًا لنظر بو بلبشر،  اإلجتار ا يف كلا 

16Fاجلربي

 17F18.العاملقة اتاإلمدادالعمل العئق يف سعسل بشأن برامج ضع ث بمنظمة العمل الدولقة شرلت مؤخراً و  .17
 

 ا اانثماتتختهاإجراءات 
 

ذها يف  وإصدار شهادات د األمساكيإندونقسقا تشريعات لتعزيز احرتام حةثق اإلنسان يف صنالة مصا التمدت -15
يف مصايد  ةانثنقةوممارسات العمل غري ال اجلربيتيىند تشريعات اماية رفا  الصقادي  ومنع العمل قرت أو  .الصدد

لززت السنغال ظروف العمل العئق كما  د األمساك.ياألمساك، وذي تةثم بدخال ممارسات لمل جقدة يف صنالة مصا
م  طىب بلنقثزيىندا ةثم وت السعمة والصحة والتثظقف وسالات العمل والتدريب.ا كلمشل و د األمساك ييف قطا  مصا

 .العمل الثالنقةنظمة سف  الصقد األجنبقة العامىة يف املقا  الثالنقة أن ترفع لىم نقثزيىندا لضمان االمتثال أل
 

مجالقة والنقة مع نةابت مصايد جتهقز األمساك، واتفاقات نشآت األرجنتني تدابري محاية اجتمالقة يف ميّسرت  -16
ويف فرنسا،  عئق.العمل التضم  معايري يمار أرجنتقنث الهي تةثد  اانثمة و ات شهادإصدار ال نظاموكهلا  األمساك
معايري غطي ت، اليت Pêche Durable املستدام الصقدالسىطة الثالنقة لىزرالة واملنتجات البحرية، بتطثير بطاقة تةثم 

ىمخاالر لإىل تةققم ًا واستناد ).ومعاشات لجز تةالدية ،والسعمة ،أدىن لألجثر ومعايري لمل (حدّ اجتمالقة 
وذي (املمىنة املتحدة يف  Seafishمصادر مسؤولة، أنشأت منتجات م  لى ولاملسؤ  رياليت يتعرض هلا التثفاالجتمالقة 

 م  الرف ثلث لسف  الصقد شهاداتذي خطة إصدار ، و "خطة الصقد املسؤول"البحرية) ألغهية السىطة الثالنقة ل
 .اتهوسعم اتهاقم وصحث برفاذقة الط تتعىقعايري اجتمالقة متتضم   نيواملّعح

 
 ا جممثلات إقىقمقةتختهاإجراءات 

 
 وروبقةاملفثضقة األالتي تبنتها   (+GSP)ىتنمقة املستدامة وااثكمة الرشقدة لترتقبات ااثافز اخلاصة "تضم   -17

 تصثن،  ا يف كلا األمساك، لىبىدان املصدرة اليت معقنة التفضقىي إىل األسثاق األوروبقة لسىع أساسقةإمنان الثصثل 
 بنيو األورويب التثفقق بني قانثن االحتاد وبغقة  .ةرشقدال ةكمث اامحاية البقئة و تضم  حةثق اإلنسان وحةثق العمال و 

18Fاملفثضقة األوروبقة تّبنت، C188 اكاألمس يف صقد العملبشأن منظمة العمل الدولقة اتفاققة 

مةرتحًا لثضع تثجقهات  19
 ناتوالصحة والسعمة املهنق ،العملسف ، ظروف (العمل لى  منت الالسف  لتحسني ظروف املعقشة والعمل لى  منت 

 والطعام).واإلقامة 
 

19Fرابطة أمم جنثب شرق آسقاالتابع ل آسقاتنمقة مصايد األمساك يف جنثب شرق  مركزألضاء وافق  -18

لى   20
رابطة تعزيز الةدرة التنافسقة ملنتجات لى  يف جنثب شرق آسقا و  تنظقم ودون إبعغ دون الةانثين غريمنافحة الصقد 

                                                           
 17  e.pdf5736i-/a3www.fao.org/. 
 18  .pdf468097relconf/documents/meetingdocument/wcms_---ed_norm/---/groups/public/5www.ilo.org/wcmsp. 
 19  ; fisherman/-conditions-working-better-epsco-13/10/2016releases/-www.consilium.europa.eu/en/press/press 

_en.htm1601-16-release_IP-http://europa.eu/rapid/press. 
 20  declaration.pdf-joint-www.seafdec.org/documents/hlc. 

http://www.fao.org/3/a-i5736e.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_468097.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/10/13-epsco-better-working-conditions-fisherman/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1601_en.htm
http://www.seafdec.org/documents/hlc-joint-declaration.pdf
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ويتثخ   د.يصاامل) يف نصفةالسمنقة م  خعل معاجلة قضا� العمل (املمارسات اآلمنة والةانثنقة واملجنثب شرق آسقا 
إقامة تعاون لى  بإلضافة إىل لعن املشرتك تعزيز التعاون فقما بني الثكاالت الثالنقة كات الصىة داخل البىد، اإل

لى  رابطة أمم جنثب شرق آسقا كات الصىة، واملسالدة  برامجاألصعدة اإلقىقمي ودون اإلقىقمي والثنائي م  خعل 
 األمساك. دييف قطا  مصالىعمل دلم وضع وتنفقه مبادئ تثجقهقة 

 
واسرتاتقجقة سقاسايت الالار اإل"لى  حنثمات البىدان األفريةقة رؤساء دول و قمة صادقت ، 2014يف لام  -19
العامىني لدى جمتمعات الصقد و نثن لدى تالهي يتثخ  أن  20F21،صعح ملصايد األمساك وتربقة األحقاء املائقة يف أفريةقااإل

دلث إىل يو ، العقشكسب حةثقهم يف  ثا لى  ىحيصبنرامة و ذؤالء  يعقشأن ، و ةاألمساك ظروف لمل الئةقطا  يف 
 تعزيز لمالة الشباب.إىل و لمالة األالفال الةضاء لى  

 
 ختهذا الةطا  اخلاصاإجراءات 

 
21F"،السىع االستهعكقةمنتدى "مثل  ، م الةطا  اخلاصذناك جممثلة واسعة م  مبادرات ومنتد�ت  -20

سع  ت 22
يف العامل غهية البحرية م  أكرب شركات األ مثانٍ قد أالىةت و  البحرية.األغهية سعسل ققمة يف  اجلربيعمل إىل الةضاء ال

 مجىة أمثر، م  بني درةاذه  املب تىتزمو  .)22F23"احملقطاتمىتزم برلاية  قطا  ألمال أغهية حبريةمبادرة "مبادرة لاملقة جديدة (
واالستفادة م  لتبادل املعىثمات وأفضل املمارسات، ًا لمىقاتنا، والعمل مع"حتسني الشفافقة والتتبع يف  بـــ ،أخرى

 ا يف ، ةاملعاصر  العبثدية"، و"بهل جهثد متضافرة لىةضاء لى  أي شنل م  أشنال الةائمة التعاون اتترتقبو الشراكات 
 ".نااتإمدادألالفال يف سعسل الة اخرة ولمالسُ لمل و  اجلربيكلا العمل 

 
والصحة املهنقتني أو تطبقق  فردة بتزايد بتةققم املخاالر والتخطقط لىسعمةمحبرية  أغهيةتةثم شركات ورابطات  -21

لامىة تربقة أحقاء مائقة وتؤكد شركات  .فاققةذه  االت شهاداتوااصثل لى   188 منظمة العمل الدولقةاتفاققة معايري 
فرص ااصثل لى  التعىقم والرلاية الطبقة وتطثير البنقة التحتقة لى  كما لى  ظروف العمل اجلقدة،  خمتىفة يف قارات 
نتجات امل تثفريتةثم لى  سقاسات النبار تعددي اجلنسقات املبعض جتار التجزئة ينتهج و  ىمجتمعات احملىقة.لملثظفقها و 

تطبق لى  اصة بم خمدو�ت سىثك معتمدة أو خمططات أخعققة داخىقة لرب  نيخمتىفمصادر مسؤولة م  شركاء م  
 تغطي جممثلة كبرية م  معايري العمل الدولقة.و  ممثرديه

 
 شراكات أصحاب املصىحة املتعددي ا تختهاإجراءات 

 
فريق مهام األغهية "مثل م   ،اتاإلمداد سلسعتشارك فقها شراكات بني أصحاب املصىحة املتعددي   ذناك -22

23F"،البحرية

لتصدي تدف إىل اومنظمات غري حنثمقة،  اتوالنقة وحنثم اتوصنال نيرئقسق نيجتار جتزئة دولقوتشمل  24
                                                           

 21  _ibar__fisheries_policy_framework_and-au-doc-https://au.int/web/sites/default/files/documents/30266  
.pdfreform_strategy. 

 .الثالنقة والدولقة اتينشط يف سعسل اإلمدادذث م  الشركات الثالنقة واملتعددة اجلنسقات و  اً كبري   اً كثل منتدى السىع االستهعكقة لدد   22
principles-industry-priority-labour-sustainability/forced-focus/social-strategicwww.theconsumergoodsforum.com/ . 

Statement12/2016content/uploads/-http://keystonedialogues.earth/wp/- بشأن األغهية البحرية: keystone dialogue حثار كقستثن  23 
signed.pdf; http://keystonedialogues.earth 2016-12-14-؛news/-http://www.stockholmresilience.org/research/research 

efforts.html-sustainability-stronger-to-commits-inessbus-seafood-international  

https://au.int/web/sites/default/files/documents/30266-doc-au-ibar__fisheries_policy_framework_and
http://www.theconsumergoodsforum.com/strategic-focus/social-sustainability/forced-labour-priority-industry-principles
http://www.theconsumergoodsforum.com/strategic-focus/social-sustainability/forced-labour-priority-industry-principles
http://keystonedialogues.earth/wp-content/uploads/2016/12/Statement-signed.pdf
http://keystonedialogues.earth/wp-content/uploads/2016/12/Statement-signed.pdf
http://keystonedialogues.earth/wp-content/uploads/2016/12/Statement-signed.pdf
http://keystonedialogues.earth/
http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-12-14-international-seafood-business-commits-to-stronger-sustainability-efforts.html
http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-12-14-international-seafood-business-commits-to-stronger-sustainability-efforts.html
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ألغهية لمعّقنة  اتإمداديف سعسل غري الةانثين دون إبعغ ودون تنظقم بلبشر والصقد  واإلجتار اجلربيملخاالر العمل 
Index Initiative ةثم مبادرة املؤشروت .البحرية 24F

األغهية لرلاية "مؤشر  لثضع نهجقاتاملنطاق و ستنشاف الب 25
م   شاركة  اتاإلمدادسعسل ضم   البحريةاألغهية البحرية" لةقاس ومةارنة ورصد أداء املمارسات اجلقدة لشركات 

معىثمات  25F26"األمساك مصايد يف الشفافقة مبادرة"معقار ىبىدان اليت تنفه لتطىبات وتشمل امل .ةحبرية مدلث أغهية شركات 
  نفاك معايري العمل.تتعىق ب

 
 لألغهية البحرية إصدار الشهاداتو  التدققق برامجإجراءات اختهتا 

 
وإصدار شهادات  البحرية ألغهيةبرامج تدققق اإىل أن  26F27"ملعهد الدويل لىتنمقة املستدامةأجراذا "اتشري دراسة  -23
د يصام اتمدادإوسعسل األغهية البحرية لمل تشمل سىع معايري معايري اجتمالقة و سقع أو تث بتضمني تةثم  27F28اهل

 العمالمشاركة التمع احملىي وحةثق اإلنسان وحةثق ومعايري العمل املتثخاة املعايري االجتمالقة تشمل و  األمساك.
 وما إىل كلا. ،وسعمتهمتهم وصحالعمال استحةاقات العمل و وظروف 

 
نمث الالعمل العئق و يف أذدافها كات األولثية  "البحرية األغهية استدامة بشأن العاملقة املبادرة"مشىت  -24

 درةتةثم املباو  ).12 ذدف التنمقة املستدامة( لني) واالستهعك واإلنتاج املسؤو 8ذدف التنمقة املستدامة ( ياالقتصاد
إصدار الشهادات التدققق/ل  خطط ، كما البحريةاألغهية مع معىثمات ل  املعايري االجتمالقة ومعايري العمل لسىع جب

 مصايد األمساك. اتإمداديف سعسل معايري كهه  ستخدم كي تلى  وضع معايري  العامىة املشاريع وغريذا م  
 

 ا منظمات جمتمع مدينتختهاإجراءات 
 

28Fالعديد م  منظمات التمع املدين الثالنقة والدولقةينشط  -25

غري التنمقة واملنظمات البقئقة  ا يف كلا منظمات  ،29
يف القد العامىة تعزيز وإلعء شأن حةثق اإلنسان و يف الدلثة إىل اانثمقة ومجالات حةثق اإلنسان والنةابت وغريذا، 

العامىني يف قطا  لنافة ااماية االجتمالقة لتمعات الصقد وظروف لمل الئق إىل تثفري و  األمساك،قطا  مصايد 
معارض الثالنقة والدولقة،  ا يف كلا  واملنتد�تنداءاتا إىل املؤسسات  ةهثجمبتزايد ذه  املنظمات وتتعاون  األمساك.

مثل منظمة العمل الدولقة واملنظمة الدولقة لىهجرة م   ،األغهية البحرية الرئقسقة ووسائط اإللعم ووكاالت األمم املتحدة

                                                                                                                                                                                     
 24  lwww.seafoodtaskforce.globa 
 25  sector-private-the-of-role-the-tiative.org/publications/unravelingwww.indexini 
 26  EN.pdf2017/FiTI_Standard05/2017content/uploads/-http://fisheriestransparency.org/wp 
 27  .pdf2016-economy-blue-www.iisd.org/sites/default/files/publications/ssi 

اركـات الزرالـة  الـدويل واالحتـاد GlobalGAP قـة اجلقـدة،بشـأن املمارسـات الزرال والشـراكة العاملقـةجمىـس التثجقـه البحـري، ومنظمـة أصـدقاء البحـر،   28  
، والتحــالف العــاملي لرتبقــة األحقــاء املائقــة (أفضــل املمارســات يف جمــال تربقــة األحقــاء جمىــس التثجقــه يف جمــال تربقــة األحقــاء املائقــة، و  IFOAM العضــثية

 .وآخرون Verité ) ومنظمة ااةقةة املائقة
 منظمــةو ،  Environmental Justice Foundation مؤسسـة العدالــة البقئقـةو ، )ICSF( لـدلم العــامىني يف مصـايد األمسـاكمــثًع، التجمـع الـدويل   29

، (IUF)االحتاد الدويل لرابطات لمال األغهية والزرالة و  ،(ITF) الدويل لعمال النةل االحتادو ، Greenpeace, International السعم األخضر الدولقة
اىــثل األغهيــة البحريــة  الصــثنحتــالف و ،  Fairfood ةاإلنصــاف الغــهائي الدولقــمنظمــة و ،  Human Rights at Sea يف البحــر اإلنســانحةــثق و 

Conservation Alliance for Seafood Solutions  ، مبادرة التجارة األخعققةو Ethical Trade Initiativeاخل ،. 

http://www.seafoodtaskforce.global/
http://www.indexinitiative.org/publications/unraveling-the-role-of-the-private-sector
http://fisheriestransparency.org/wp-content/uploads/2017/05/FiTI_Standard2017EN.pdf
http://www.iisd.org/sites/default/files/publications/ssi-blue-economy-2016.pdf
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 اةثقالسامقة  املتحدة ألمما املفثضقةو ومنظمة األغهية والزرالة ومنتب األمم املتحدة املعين بملخدرات واجلركة 
 .اإلنسان

 مصايد األمساكقيمة املرتتبة على سالسل  التبعات
 

 ،السىبقة احملتمىة لى  جتارة األمساك اتالتبعبلنظر إىل ويف أحقان كثرية استجابة لإلجراءات املثصثفة ألع ،  -26
العمل ورصد االمتثال لتشريعات ومعايري ال الفعّ نفاك اإلن تنفل باانثمات يناشد بعض أصحاب املصىحة يف الةطا  

يةثم لى   إىل اتبا  �ج يف تطبقق حةثق اإلنسان ومعايري العملذؤالء  يدلثو  الدويل والثالين.ستثيني الةائمة لى  امل
إىل أو االجتمالقة و/االر ىمخل إىل تةققمٍ ًا ، استنادلىمنتجات سؤولةاملصادر ستخدام املويةثم البعض ب .تنافؤ الفرص

يطالب آخرون أن خ  ويتث  تطبقق معايري حةثق اإلنسان والعمل العئق، بإلضافة إىل التشريعات الةائمة.شهادات 
لى  تطبقق تدابري العناية الثاجبة بعضها لبعض أدلة تجارية بن تثفر األلمال الالبحرية غهية املشرتون الرئقسقثن لأل

 .ماتإمدادسعسل كافة يف  العمل حةثق ةثق اإلنسان و ا ةرالقامل
 

األمساك،  ا يف كلا الىب  اتال لىمنتجات يف سعسل إمدادد الدلثة إىل مزيد م  الشفافقة والتتبع الفعّ يتزات -27
يهذب ذؤالء و  .إيبات املساءلة واملسؤولقة األمساك اتإمداداجلهات الفالىة يف سعسل كافة املستهىنني واملشرتي  م   

التثسقم يف األغهية وسثء لغش نتهاكات حةثق اإلنسان وحةثق العمال واال زيد م  النجاح التصدي  نانبإلمن إىل أ
، اتتتبع النامل لسىسىة اإلمدادالإمنانقة  ريبتثفاألمساك صقد وإنتاج يف وقضا� اجلثدة واملمارسات غري الةانثنقة البحرية 
 .با بطةاملرت املخاالرتةدير لى  الةائمة الثاجبة  ةالعناي وضع تةاريروثئق املصقد وجهثد لرب مثًع، 

 
االجتمالي وإصدار الشهادات اجلهات الفالىة الصغرية جهثد التدققق ستبعد تأن ذناك خماوف م  أن غري  -28

املخاالر ويشري النةاد إىل  وتمقشها.ىمخاالر لضها يتعر يسهم يف ما ، الةقمة السمنقةم  سعسل ااجم واملتثسطة 
صنثك املتطىبات املنصثص لىقها يف كافة معايري العمل ولقس  العالقة املتمثىة يف "انتةاء" بعض املعايري االجتمالقة و 

 .حالقاثجثدة التثجقه الدولقة امل
 

العديد م  معايري االستدامة االجتمالقة اخلاصة قد نشثء ن أن و أصحاب مصىحة آخر يرى  بإلضافة إىل كلا -29
اً ، تبعهاأو لثائق أمام ىتنمقة والتجارةحمّفزة للثامل  ثابة  ايريذه  املعتصبح إك الةقمة السمنقة يؤير لى  سعسل 

 د األمساك أو البىد أو املنطةة.يلظروف سىسىة الةقمة أو مصا
 

، يدلث بعض أصحاب املصىحة إىل وضع امجقع تثازن بني ذه  االلتباراتكجزء م  اجلهثد الرامقة إىل إجياد  -30
حالقاً ويقةة تثجقهقة دولقة ملسالدة أصحاب املصىحة يف قطا  مصايد األمساك لى  تنفقه معايري العمل الدولقة الةائمة 

ويف ذها الصدد، أشري  م  اإلنتاج والتجهقز إىل التثزيع والتجارة.اً البحرية بكمىها، بدءاألغهية سىسىة ققمة  لى  امتداد
 اتاإلمدادمنظمة التعاون والتنمقة يف املقدان االقتصادي ومنظمة األغهية والزرالة بشأن سعسل تثجقهات إىل أن 

 ،2016،29F30 فقغثحثار يف و  د األمساك وااراجة.يقطالي مصاًا تستثين حتديد 2016الزرالقة املسؤولة لعام 
30F

كانت ذناك 31

                                                           
 30  16/2016_6https://issuu.com/eurofish/docs/eurofish_magazine_. 

31   www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/exploring-solutions-to-promote-decent-work-in-fisheries-and-aquaculture/en/. 

https://issuu.com/eurofish/docs/eurofish_magazine_6_2016/16
http://www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/exploring-solutions-to-promote-decent-work-in-fisheries-and-aquaculture/en/
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األغهية  اتإمدادلى  الثل سىسىة  مصايد األمساكدلثة قثية لثضع صا دويل ينص لى  معايري لمل حمددة لةطا  
 .بكمىها البحرية

 
 منظمة األغذية والزراعةأنشطة 

 
الدلم د األمساك اإلقىقمقة واجلهات الفالىة األخرى يذقئات مصاإىل الدول و منظمة األغهية والزرالة  قدمت -31

املستدامة والعمل العئق والسعمة يف البحر ااجم د األمساك الصغرية يد األمساك ومصايسقاسات مصابفقما يتعىق 
 .الةقمة السمنقةسعسل يف تتبع الو الةانثين دون إبعغ ودون تنظقم ومنافحة الصقد غري 

 
 الصقد ملنع املقناء دولة تتخهذا التدابري اليت بشأن االتفاق"لدلم شامل بر�مج لاملي تطثير حالقاً باملنظمة  تةثم -32
31Fلىقه والةضاء وردله تنظقم ودون إبعغ دون الةانثين غري

تفتقش فعالة  نظم إقامةلى  تعزيز قدرات دول املقناء بدف  32
تدابري تىا د األمساك وسىطات العمل والصحة، و ياملثانئ ومصاثالنقة،  ا يف كلا الوجلان مشرتكة بني الثكاالت 

 التثجقهقة اخلطثط"ويف إالار ذها الرب�مج، ستعزز  اانثمات لى  تثبقط انتهاكات العمل يف البحر.مجقعها ستسالد 
الةقمة لة يف سعسل إمنانقة التتبع والشفافقة واملساءوالزرالة  غهيةاأل منظمة" اليت أصدرتا املصقد تثيقق خلطط الطثلقة

ة لى  ثنقكما تسالد م  �حقة ،  الةانثين دون إبعغ ودون تنظقممنافحة الصقد غري لى  بلتايل سالد تف، السمنقة
 حاالت استغعل العمل لى  منت سف  الصقد.منافحة 

 
نظمة لى  تعزيز منظمات صقادي األمساك وتشجع لى  متنني املرأة وحتسني الصحة املهنقة والنهج املتعمل  -33

 مصايد استدامة لضمان الطثلقة التثجقهقة طثط"اخلالةائم لى  حةثق اإلنسان كجزء م  جهثدذا الرامقة إىل تعمقم 
 ."ااجم الصغرية األمساك

 
األغهية والزرالة واملنظمة البحرية الدولقة ومنظمة العمل الدولقة لى  تعزيز بإلضافة إىل كلا، تتعاون منظمة  -34

التعاون بني السىطات تعهد بلرلاية السعمة يف البحر (اليت تشمل تصمقم سف  الصقد وتشققدذا ومعداتا ومحايتها) وت
 "التمثي  وسف  املربّدة النةل وسف  الصقد لسف  العاملي السجل" قسروسق البحرية وسىطات العمل ومصايد األمساك.

تتناول الةانثين دون إبعغ ودون تنظقم. و غري  نافحة الصقدملاملعىثمات املتعىةة بلسف  واألنشطة املتصىة بلسف  تبادل 
32Fمنظمة األغهية والزرالة ومنظمة العمل الدولقةبني تثجقهات مشرتكة ويقةة 

وتربقة لمالة األالفال يف مصايد األمساك  33
 األحقاء املائقة.

 
 العمل بشأن فقغث حثار"تدل  نظمة لمىقة استشارية ألصحاب املصىحة املتعددي  امل، بدأت 2014يف لام  -35

د األمساك وتربقة األحقاء املائقة م  اإلدارات يشمل ممثىني ل  مصاوت، "املائقة األحقاء وتربقة األمساك مصايد يف العئق
                                                           

مـ  السـف  األجنبقـة أن االتفاق بشأن التدابري اليت تتخهذا دولة املقناء ملنع الصقد غري الةانثين دون إبعغ ودون تنظقم وردلـه والةضـاء لىقـه طىب يت  32
طىـب مـ  تعىثمـات لـ  االنتهاكـات. ويف إالـار حتسـني الةثالـد املسـبةة الـيت تثانئ املدول املـتتبادل ، وأن تثقف فقهت عمىقات تفتقش يف أي مقناء ل ختضع

إنـزال دون باقىثلـة إبـعغ ودون تنظـقم  االتفاق اجلديد إىل رفع تنىفة الصقد غري الةـانثين دونيهدف أنشطة أساالقل الصقد اخلاصة با، ضبط البىدان 
 األسثاق.ودخثهلا إىل   بشنل غري صحقح ُتصاد األمساك اليت 

 measures/en/-state-www.fao.org/port؛  measures/background/en-state-www.fao.org/port. 
.www.fao.org/docrep/018/i3318e/i3318e.pdfp 33 

http://www.fao.org/port-state-measures/en/
http://www.fao.org/port-state-measures/background/en
http://www.fao.org/docrep/018/i3318e/i3318e.pdfp
http://www.fao.org/docrep/018/i3318e/i3318e.pdfp
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برامج و    الصغار ونةابت العمال)يالصقادمنظمات اخلاص ومنظمات التمع املدين (اانثمقة وصنالات الةطا  
 واملنظمات الدولقة.إصدار الشهادات /التدققق

 
 فرص العمل والتعاون

 
حتسني الظروف االجتمالقة وظروف العمل يف م  أصحاب املصىحة اليت متّن  جممثلة م  الفرص  ذناك -36

خمتىف أصحاب  بنياآلراء يف تثافق الوستنثن ذناك حاجة إىل التعاون وااللتزام وبناء  سعسل ققمة مصايد األمساك.
 ما يىي:املمننة وتشمل بعض األمثىة املختارة لإلجراءات  املصىحة.

 
 الطثلقة التثجقهقة طثطاخل"لتنفقه اً قات اإلقىقمقة) دلمتعزيز العمىقات الثالنقة والدولقة ( ا يف كلا العمى •

 ؛"ااجم الصغرية األمساك مصايد استدامة لضمان
، اجلربي، وبروتثكثل العمل C188بشأن العمل يف صقد األمساك اتفاققة منظمة العمل الدولقة دلم تنفقه  •

 يف قطا  األمساك؛ ،األالفال، ومعايري العمل الدولقة األخرى الةواتفاققات لم
سف  الصقد  تفتقشب د األمساك، وما إىل كلا)يالعمل واملثانئ ومصاوكاالت تعددة (املكاالت الث ققام دلم  •

 ؛الثالنقة واألجنبقة
العمل لى  املعايري االجتمالقة إصدار الشهادات، و  التدقققتثاصل مبادرات االمتثال اخلاصة، اليت تغطي  •

 شهاداتسعقًا إىل ااصثل لى  ذه  املعايري االجتمالقة مثل لتىبقة  اكاألمسيف قطا  واأللمال التجارية 
 ؛مصادق لىقها

حثارات أصحاب مصىحة مشرتكة (كما إقامة  (أي صنالة األمساك والنةابت) نيالشركاء االجتمالقبثسع  •
مشرتكة تؤدي إىل ، أو االشرتاك يف مفاوضات 33F34)املثز بشأن العاملي املنتدىمثل  ،يف قطالات أخرىجرى 

 اتفاقات إالارية بني صنالة األمساك والنةابت.
 

 يف املستقبلأن تتخذها نظمة األغذية والزراعة ميكن ملإجراءات 
 

 يفمثاصىة التعاون مع منظمة العمل الدولقة واملنظمة البحرية الدولقة واملنظمات الشرينة األخرى املنظمة تةرتح  -37
 جهثدذا الرامقة إىل:

 
الةقمة ضا� االستدامة االجتمالقة يف مصايد األمساك وسعسل شأن قعىثمات وز�دة الثلي باملتثلقد وتثفري  •

 واملبادرات كات الصىة؛السمنقة 
 ؛"ااجم الصغرية األمساك مصايد استدامة لضمان الطثلقة التثجقهقة اخلطثط"دلم تنفقه  •
وجمهزي األمساك إىل سعسل  ةاملائقمريب األحقاء الصقادي  و التدابري اليت تقسر وحتمي وصثل صغار تشجقع  •

 ؛الةقمة السمنقة
د األمساك يلثضع السقاسات الثالنقة وتنفقه تدابري ااثكمة االجتمالقة يف قطا  مصا الفنقةتةدمي املسالدة  •

 وتربقة األحقاء املائقة؛
                                                           

 34  forum/en/-banana-www.fao.org/world. 

http://www.fao.org/world-banana-forum/en/
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 خفضبشأن والزرالة  غهيةاألالرب�مج االسرتاتقجي ملنظمة "تنفقه لناصر ااماية االجتمالقة والعمل العئق يف  •
 مع الرتكقز لى  قطالي مصايد األمساك وتربقة األحقاء املائقة؛ "الفةر

بني أصحاب املصىحة املتعددي ،  ا يف كلا تقسري اجلهثد املشرتكة بني  كةاملشرت والعمىقات  اتتقسري ااثار  •
 لى  املستث�ت الثالين واإلقىقمي والعاملي؛الةقمة السمنقة يف سعسل الثكاالت، بشأن االستدامة االجتمالقة 

 تنظقم ودون إبعغ دون الةانثين غري الصقد ملنع املقناء دولة تتخهذا التدابري اليت" بشأن االتفاقدلم تنفقه  •
الظروف حسني تدابري لتة ذها الصقد ويف الثقت نفسه إدراج   م  جهثد منافحوغري ، "لىقه والةضاء وردله

االجتمالقة وظروف العمل لىعامىني يف جمال الصقد وجمتمعات صقد األمساك،  ا يف كلا أحنام السعمة يف 
 البحار.

 
املبادرات اليت تدلث إىل املسؤولقة االجتمالقة (وال سقما فقما يتعىق حبةثق اإلنسان وحةثق  وفرةبلنظر إىل  -38

الىب منها كلا، أن تستنشف وتتابع اااجة  ن، إوالزرالة هيةاألغ ملنظمة، كن  الةقمة السمنقةالعمل) يف سعسل 
واإلجراءات تنفقه املعايري لى   نقةالةقمة السمملسالدة اجلهات الفالىة يف سىسىة  تصدر لنهاويقةة تثجقهقة وضع إىل 
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