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 األمساك مصايد جلنة
 اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك

 الدورة الثامنة عشرة

 2022مايو/أ�ر  8أبريل/نيسان إىل  8إجراءات املراسالت اخلطية: 
 2022يونيو/حزيران  20و 9و 8و 7االفرتاضية: اجللسات العامة 

  املستقبلية استشرافية والتطوراتاملسؤولية االجتماعية: وثيقة 
 

 وجزامل
الفرعية املختصة بتجارة  للجنةهذه الوثيقة الوثيقة االستشرافية اليت طلبها األعضاء خالل الدورة السابعة عشرة تعرض 

األمساك وخارطة الطريق املقرتحة لتطوير عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن املسؤولية االجتماعية. وتقدم الوثيقة 
االجتماعية يف سياق سلسلة القيمة اخلاصة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية.  االستشرافية معلومات عن املسؤولية

اطة مبنظمة األغذية والزراعة ومعلومات أساسية والتحد�ت الكربى اليت يواجهها القطاع وأصحاب نوتشمل الوالية امل
 والعمليات اجلارية. عمالر األذات الصلة القائمة وسائولية املصلحة الرئيسيني وحتديد الصكوك واألدوات الد

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة الفرعية

  ابملسؤولية االجتماعية يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء  املتصلةالوطنية واملشاريع اجلارية  التجاربتبادل
 ؛أفضلجتماعية املائية، مبا يف ذلك التحد�ت الرئيسية وفوائد تنفيذ األعضاء ملمارسات ا

  سالسل  تقدمي مقرتحات وتوصيات بشأن وضع توجيهات منظمة األغذية والزراعة بشأن املسؤولية االجتماعية يفو
  ؛القيمة يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

  ن إبداء التعليقات أو التعديالت على خارطة الطريق املقرتحة لوضع توجيهات منظمة األغذية والزراعة بشأو
 املسؤولية االجتماعية يف سالسل القيمة يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا يف ذلك األطر الزمنية البديلة؛ 

http://www.fao.org/
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  النظر يف تقدمي الدعم املايل ملنظمة األغذية والزراعة ملواصلة وضع توجيهات منظمة األغذية والزراعة بشأن و
إىل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، مع مراعاة أمهيتها ابلنسبة املسؤولية االجتماعية يف سالسل القيمة يف 

 ومصايد األمساك الصغرية النطاق. الشؤون اجلنسانية
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 مقدمة
، خالل الدورة السادسة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك اليت ُعقدت يف بوسان، 2017يف عام  -1

د وأمهية يتعقدى جدول األعمال بشأن االستدامة االجتماعية لألعضاء االعرتاف مب ودبن مجهورية كور�، أاتح بند حمدد من
املتعلقة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية، مع الرتكيز على إدراك ومحاية  ةمعاجلة القضا� االجتماعية يف سلسلة القيم

 1حقوق اإلنسان وحقوق العمل على الصعيدين الوطين والدويل.

طلب  2الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك التابعة ملنظمة األغذية والزراعة، خاللام واحد، وبعد ع -2
صايد األمساك وتربية األحياء املائية. اخلاصة مباألعضاء وضع توجيهات بشأن املسؤولية االجتماعية يف سالسل القيمة 

، وستوضع نسان وحقوق العمل يف هذا القطاعاف حبقوق اإلتعزيز العمل الالئق واالعرت التوجيهات  يكون الغرض منوس
 ابلتعاون مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة.

 3، قدمت منظمة األغذية والزراعة، يف الدورة السابعة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك،2019ويف عام  -3
جتماعية يف سالسل القيمة يف مصايد األمساك وتربية اليت ُعقدت يف فيغو إبسبانيا، وثيقة عمل أوىل بشأن املسؤولية اال

توجيهات منظمة األغذية والزراعة. وأوصى األعضاء أبن تواصل منظمة األغذية  وضععملية و تعرض  4،األحياء املائية
اع مصايد والزراعة العمل ابلتشاور الوثيق مع األعضاء، بغية تقدمي معلومات حمددة عن التحد�ت الرئيسية اليت يواجهها قط

ذات الصلة القائمة وأصحاب املصلحة الرئيسيني واألعمال وحتديد الصكوك واألدوات الدولية األمساك وتربية األحياء املائية 
 األخرى اجلارية والعمليات ذات الصلة.

صلة العمل ، دعت جلنة مصايد األمساك، يف دورهتا الرابعة والثالثني، منظمة األغذية والزراعة إىل موا2021ويف عام  -4
وضع توجيهات عملية بشأن املسؤولية االجتماعية يف سالسل القيمة يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، ابلتعاون  بغية

املبادئ األساسية املتمثلة يف أن تكون حمددة وطوعية  مع احرتاممع الوكاالت املتخصصة وأصحاب املصلحة ذوي الصلة، 
 صكوك واخلطوط التوجيهية الدولية القائمة.إىل ال وتستندوغري ملزمة 

 5وخالل تلك الدورة، أقّر األعضاء إعالن جلنة مصايد األمساك بشأن استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية -5
(إعالن جلنة مصايد األمساك)، وأكدوا من جديد االلتزامات جتاه مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. وشدّد اإلعالن 

التنفيذ الفعال لألدوات والصكوك الدولية، امللزمة وغري امللزمة، املتصلة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية منذ أن مت  على
 اعتماد مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.

وعالوة على ذلك، يشجع إعالن جلنة مصايد األمساك على حتقيق ظروف عمل آمنة وصحية ومنصفة على حنو  -6
حتسني السالمة يف البحار ويعزز تيسري  من أجلتدابري إىل اختاذ و ووقفه العمل القسري  منعدعم اجلهود الرامية إىل شامل، وي

مستو�ت  سنيوصول الصيادين ومنتجي تربية األحياء املائية وجمتمعاهتم إىل برامج احلماية االجتماعية، ويعمل على حت
دعم مسامهة مصايد األمساك الصغرية بغية يًضا إىل تعزيز وتوطيد السياسات املعيشة. ويهدف إعالن جلنة مصايد األمساك أ

، مع التأكيد على أمهية مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، هبا واالعرتاف النطاق وتربية األحياء املائية
 وضرورة ضمان متكني املرأة.

                                                      
1 i8157t.pdf-fao.org/3/a 
2 fao.org/3/ca5184en/ca5184en.pdf 
3 fao.org/3/ca8665t/CA8665T.pdf  
4 fao.org/3/nb389en/nb389en.pdf  
5 fao.org/3/ne472en/ne472en.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i8157t.pdf
https://unfao.sharepoint.com/sites/NFI/Shared%20Documents/FIAM/NFIMT%20-%20Trade%20and%20Markets/COFI-FT/2022%20-%20XVIII%20Session/04%20-%20Session%20documents/02%20-%20Plenary%20Session/Working%20Documents/03-Secretariat%20editing/fao.org/3/ca5184en/ca5184en.pdf
https://unfao.sharepoint.com/sites/NFI/Shared%20Documents/FIAM/NFIMT%20-%20Trade%20and%20Markets/COFI-FT/2022%20-%20XVIII%20Session/04%20-%20Session%20documents/02%20-%20Plenary%20Session/Working%20Documents/03-Secretariat%20editing/fao.org/3/ca8665t/CA8665T.pdf
https://unfao.sharepoint.com/sites/NFI/Shared%20Documents/FIAM/NFIMT%20-%20Trade%20and%20Markets/COFI-FT/2022%20-%20XVIII%20Session/04%20-%20Session%20documents/02%20-%20Plenary%20Session/Working%20Documents/03-Secretariat%20editing/fao.org/3/nb389en/nb389en.pdf
https://unfao.sharepoint.com/sites/NFI/Shared%20Documents/FIAM/NFIMT%20-%20Trade%20and%20Markets/COFI-FT/2022%20-%20XVIII%20Session/04%20-%20Session%20documents/02%20-%20Plenary%20Session/Working%20Documents/03-Secretariat%20editing/fao.org/3/ne472en/ne472en.pdf
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بعدم إمهال أحد يف تنفيذ أهداف التنمية  2030دامة لعام من خالل اعتماد خطة التنمية املستالتزم األعضاء و  -7
 صلة خاصة ابملسؤولية االجتماعية:يف ما يلي األهداف ذات املستدامة. و 

 من أهداف التنمية املستدامة: القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان؛ 1اهلدف  •
األمن الغذائي والتغذية احملّسنة وتعزيز الزراعة  من أهداف التنمية املستدامة: القضاء على اجلوع وتوفري 2 اهلدف •

 املستدامة؛
 من أهداف التنمية املستدامة: حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات؛ 5 اهلدف •
 ، والعمالة الكاملةللجميع واملستدام االقتصادي املطرد والشاملمن أهداف التنمية املستدامة: تعزيز النمو  8اهلدف  •

 واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع؛
 من أهداف التنمية املستدامة: احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها؛ 10اهلدف  •
من أهداف التنمية املستدامة: حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام  14اهلدف  •

 ؛لتحقيق التنمية املستدامة
 من أهداف التنمية املستدامة: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة. 17دف اهل •

 الرئيسية اليت يواجهها القطاع التحد�ت –االجتماعية املسؤولية 

، فإن توافر ولذلك7 ،6هن.خطر ثالث مِ إحدى أوفًقا ملنظمة العمل الدولية، يعترب العمل يف قطاع مصايد األمساك  -8
ظروف عمل الئقة على طول سالسل القيمة يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية أمر ابلغ األمهية للتخفيف من املخاطر 

 عملهم.  بل عيشهم أوالقطاع للحصول على دخلهم أو سُ هذا اليت يتعرض هلا العديد من السكان الذين يعتمدون على 

 يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. مل ال تزال تشكل حتد�ً غري أن حقوق اإلنسان وحقوق الع -9
األمساك  صيدُسجلت حاالت النتهاكات حقوق اإلنسان وحقوق العمل على طول سلسلة القيمة، ال سيما يف مراحل  وقد

مراحل سالسل القيمة يف  وقد تثري املمارسات غري املستدامة مشاكل اجتماعية خمتلفة يف خمتلف 8.هاجتهيز و  هاواستزراع
لفئات السكانية الضعيفة، مثل العمال املهاجرين والنساء إىل امصايد األمساك وتربية األحياء املائية، ال سيما ابلنسبة 

واألطفال. وابإلضافة إىل ذلك، ال يزال عدم إنفاذ تشريعات العمل ذات الصلة ميثل مشكلة رئيسية يف القطاع يف العديد 
 من البلدان.

وعدم وجود عالقات عمل أو غياهبا والضمان االجتماعي والرعاية الصحية احلماية االجتماعية  ليةإن عدم فعاو  -10
األمساك كلها مشاكل هيكلية موجودة يف سالسل القيمة يف مصايد   غري املواتية ود العمل) وظروف العملرمسية (مثل عق

على ذلك، يتعرض العمال املهاجرون العاملون يف جمال الصيد غري  األحياء املائية يف العديد من املناطق. وكمثال وتربية
 9والعمل القسري وغري ذلك من انتهاكات.واالستعباد القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ألشكال الرّق املعاصر 

                                                      
6 en/index.htm--waterways/fisheries/lang-inland-fisheries-ports-sectors/shipping-and-ilo.org/global/industries  
 .تندرج مصايد األمساك يف قطاع الزراعةو  االت البناء والتعدين والزراعة.جم، هي الت العمل خطورة، حسب منظمة العمل الدوليةأشد جما 7

en/index.htm--work/lang-ilo.org/safework/areasofwork/hazardous 
8 doi.org/10.4060/cb5009en 
الذي أدلت به وكاالت األمم املتحدة الذي يدعو مجيع احلكومات إىل االعرتاف فورا ابلبحارة كعاملني رئيسيني، واختاذ إجراءات  انظر البيان املشرتك 9

السالمة  سريعة وفعالة إلزالة العقبات اليت تعرتض سبيل تغيري الطاقم، بغية التصدي لألزمات اإلنسانية اليت يواجهها قطاع النقل البحري، وضمان

https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/shipping-ports-fisheries-inland-waterways/fisheries/lang--en/index.htm
https://unfao.sharepoint.com/sites/NFI/Shared%20Documents/FIAM/NFIMT%20-%20Trade%20and%20Markets/COFI-FT/2022%20-%20XVIII%20Session/04%20-%20Session%20documents/02%20-%20Plenary%20Session/Working%20Documents/03-Secretariat%20editing/ilo.org/safework/areasofwork/hazardous-work/lang--en/index.htm
https://unfao.sharepoint.com/sites/NFI/Shared%20Documents/FIAM/NFIMT%20-%20Trade%20and%20Markets/COFI-FT/2022%20-%20XVIII%20Session/04%20-%20Session%20documents/02%20-%20Plenary%20Session/Working%20Documents/03-Secretariat%20editing/doi.org/10.4060/cb5009en
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وابإلضافة إىل ذلك، تفاقمت يف اآلونة األخرية خماطر صحية جديدة ذات صلة بظروف العمل بسبب جائحة  -11
وأدت االختالالت يف التدفقات التجارية إىل اخنفاض الدخل، مما هدد ُسبل عيش العديد من عمال قطاع   19.10-وفيدك

 11يف ذلك النساء. اا يف البلدان النامية، مبا وضعفً مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، ال سيما أكثر الفئات هتميشً 

مساك وتربية األحياء املائية أمهية حامسة ملعاجلة هذه املشاكل العمل الالئق يف قطاع مصايد األ شجيعويكتسي ت -12
 بل العيش واألمن الغذائي.حتسني الفرص التجارية وسُ  مبوازاةاهليكلية واملستمرة 

ضمان من أجل وتشمل خمتلف االتفاقيات واخلطوط التوجيهية والصكوك الدولية حقوق اإلنسان وحقوق العمل  -13
 لقطاع.إىل هذا اصفة. ومع ذلك، فإن تعقيدها وتنوعها خيلق حتد�ت متعلقة ابلتنفيذ ابلنسبة املمارسات االجتماعية املن

 أصحاب املصلحة الرئيسيون –املسؤولية االجتماعية 

ية مجيع أصحاب تشمل املسؤولية االجتماعية على امتداد سلسلة القيمة اخلاصة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائ -14
د األمساك الصغرية النطاق وتربية األحياء املائية إىل الصناعات، ومن األفراد الذين يتم ي، ابتداء من مصااملصلحة يف القطاع

من مجلة ض 12تنظيمهم يف التعاونيات إىل الشركات الكربى واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك،
 .13أمور

ئدة اليت تربطها صلة مباشرة أو غري مباشرة ابملسؤولية االجتماعية يف سلسلة ما يلي بعض املنظمات الدولية الرا ويف -15
 القيمة اخلاصة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية:

 وصف موجز املنظمة

املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين 
 ابلتنمية املستدامة

ستدامة منصة األمم املتحدة الرائدة يف جمال التنمية املستدامة اليت املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية امليعترب 
على الصعيد  أهداف التنمية املستدامةو  2030خطة التنمية املستدامة لعام  تضطلع بدور مركزي يف متابعة واستعراض

 العاملي.

 منظمة العمل الدولية
 

تعزز منظمة العمل الدولية العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان والعمل املعرتف هبا دوليا عن طريق وضع معايري العمل 
ميع. ومنظمة العمل الدولية هي الوكالة التابعة لألمم ووضع السياسات وإعداد الربامج اليت تعزز توفري العمل الالئق للج

منذ عضاء من الدول األ 187 املتحدة الوحيدة ذات اهليكل الثالثي، اليت جتمع بني احلكومات وأرابب العمل والعمال من
 .1919إنشائها يف عام 

 املنظمة البحرية الدولية
 

 ئهة عن سالمة النقل البحري الدويل وأمنه وأدامسؤول هي وكالة متخصصة اتبعة لألمم املتحدةاملنظمة البحرية الدولية 
 البيئي من خالل إنشاء إطار تنظيمي عادل وفعال، يتم اعتماده وتنفيذه عاملًيا.

                                                      
/ed_norm/---ilo.org/wcmsp5/groups/public---). 2020( .19-رية وتيسري االنتعاش االقتصادي من جائحة كوفيدالبح

normes/documents/statement/wcms_759938.pdf  
على املسائل االجتماعية يف سالسل القيمة يف مصايد األمساك وتربية األحياء  19-للحصول على مزيد من املعلومات عن تداعيات جائحة كوفيد 10

  doi.org/10.4060/cb5009en املائية، انظر
11 doi.org/10.4060/cb5009en 
األمساك واألنشطة  تتمتع املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك بصالحيات اعتماد تدابري احلفظ واإلدارة تكون ملزمة قانوً� فيما يتعلق بعمليات صيد 12

ارة مصايد األمساك الدولية بغية تشجيع املمارسات املستدامة وحتسني اإلدارة املرتبطة هبا وتستند إىل أدلة علمية. ويشكل البعد اإلقليمي مفتاح سياسة إد
 واحلوكمة.

شارك مباشرة هناك أصحاب مصلحة رئيسيون آخرون يف مجيع أحناء العامل يشاركون يف قطاعي صيد األمساك وتربية األحياء املائية وهناك أطراف أخرى ال ت 13
 .COFI:FT/XVIII/2022/Inf.6اع أيضا. وملزيد من املعلومات، يُرجى االطالع على الوثيقة هذا القطاع ولكنها ذات صلة ابلقط يف

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/member-states/lang--en/index.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Specialised_agency_of_the_United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/Specialised_agency_of_the_United_Nations
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/statement/wcms_759938.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/statement/wcms_759938.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/statement/wcms_759938.pdf
https://doi.org/10.4060/cb5009en
https://doi.org/10.4060/cb5009en
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 وصف موجز املنظمة

 املنظمة الدولية للهجرة
 

يق اهلجرة اإلنسانية واملنظمة عن طر  1951املنظمة الدولية للهجرة هي املنظمة احلكومية الدولية الرائدة اليت تشجع منذ عام 
تقدمي اخلدمات واملشورة للحكومات واملهاجرين. وهي تضطلع بدور حموري يف دعم حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 

  من خالل خمتلف جماالت التدخل اليت تربط بني املساعدة اإلنسانية والتنمية املستدامة. 2030

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
 االقتصادي

 

اون والتنمية يف امليدان االقتصادي إىل حتفيز النمو االقتصادي والتجارة العاملية من خالل صياغة منظمة التع سعىت
السياسات وتعزيز االزدهار واملساواة والفرص والرفاه للجميع. وهي تعمل على وضع معايري دولية قائمة على األدلة وإجياد 

 يئية ابلتعاون مع احلكومات وواضعي السياسات واملواطنني.من التحد�ت االجتماعية واالقتصادية والب جملموعةحلول 

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
 

يدعم مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية البلدان النامية يف احلصول على منافع االقتصاد املعومل مبزيد من اإلنصاف 
وييسر بناء تصادي. ويوفر األونكتاد التحليل لز�دة التكامل االق والفعالية، لتمكني البلدان من التصدي للعيوب احملتملة

توافق اآلراء، ويقدم املساعدة التقنية لكي تتمكن البلدان من استخدام التجارة واالستثمار والتمويل والتكنولوجيا كمحّرك 
 للتنمية الشاملة واملستدامة.

مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات 
 واجلرمية

 

ا يتوىل مكافحة املخدرات غري املشروعة واجلرمية مكتب رائد عامليً هو تحدة املعين ابملخدرات واجلرمية األمم املمكتب 
 الدولية، ويعمل على تعزيز السالم والرفاه املستدام والصحة واألمن والعدالة للجميع ابعتبارها عوامل ردع هلذه التهديدات.

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق 
 اإلنسان 

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان هي الكيان الرئيسي لألمم املتحدة املعين حبقوق اإلنسان، الذي ميثل التزام 
. وتضطلع يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان العامل بتعزيز ومحاية كامل نطاق حقوق اإلنسان واحلر�ت املنصوص عليها

منظور حلقوق وإدخال بدور فريد يف تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واملساعدة على متكني الناس ومساعدة احلكومات 
 اإلنسان يف مجيع برامج األمم املتحدة.

 االتفاق العاملي لألمم املتحدة

التجارية يف مجيع أحناء العامل  األعمال يهدف إىل تشجيع غري ملزم ألمم املتحدةل االتفاق العاملي لألمم املتحدة هو ميثاق
واإلبالغ عن تنفيذها عن طريق تعبئة حركة عاملية للشركات وأصحاب ا اجتماعيً  على اعتماد سياسات مستدامة ومسؤولة

ابألعمال التجارية مبسؤولية من خالل  املصلحة تتسم ابالستدامة. ويدعم االتفاق العاملي لألمم املتحدة الشركات للقيام
واختاذ إجراءات اسرتاتيجية للنهوض أبهداف جمتمعية أوسع، مثل  14مواءمة اسرتاتيجياهتا وعملياهتا مع مبادئه العشرة

جماالت لالتفاق العاملي لألمم املتحدة  تتناول املبادئ العشرةو أهداف التنمية املستدامة، مع الرتكيز على التعاون واالبتكار. 
  .حقوق اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد

الفقر  ، وهي ملتزمة ابحلد منيف العامل لبلدان الناميةإىل ااملتاحة جمموعة البنك الدويل هي أحد أكرب مصادر التمويل واملعرفة  جمموعة البنك الدويل
 املشرتك وتعزيز التنمية املستدامة. الرخاءوز�دة 

 

  

                                                      
14 gc/mission/principles-is-unglobalcompact.org/what 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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  –الجتماعية املسؤولية ا
 القائمة الدولية الصكوك واألدوات

سلسلة القيمة ا على امتداد ت املسؤولة اجتماعيً هناك العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة لتعزيز املمارسا -16
 15اخلاصة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية. ويشمل ذلك:

 االسم املنظمة

 األمم املتحدة
 التنمية املستدامة أهداف - 2030عام خطة التنمية املستدامة ل

 اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار

 منظمة العمل الدولية

 )188(رقم  2007اتفاقية العمل يف قطاع صيد األمساك لعام 
 16، بصيغتها املعّدلة2006اتفاقية العمل البحري لعام 

 )199(رقم  2007توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمل يف قطاع الصيد، 
 اخلطوط التوجيهية بشأن تفتيش دولة العلم لظروف العمل واملعيشة على منت سفن الصيد

 2007اخلطوط التوجيهية ملوظفي مراقبة دولة امليناء الذين يقومون بعمليات التفتيش مبوجب اتفاقية العمل يف قطاع صيد األمساك، 
 )188(رقم 

  2006 السالمة والصحة املهنية يف اتفاقية العمل البحري، اخلطوط التوجيهية لتنفيذ أحكام

 اخلطوط التوجيهية بشأن تدريب الطهاة العاملني يف السفن
 اخلطوط التوجيهية بشأن التدريب يف قطاع املوانئ 

 2006لعمليات التفتيش اليت تقوم هبا دولة العلم مبوجب اتفاقية العمل البحري، اخلطوط التوجيهية 
 2006طوط التوجيهية لضباط مراقبة دولة امليناء الذين يقومون بعمليات التفتيش مبوجب اتفاقية العمل البحري، اخل

 عمل) وثيقة) (188(رقم  2007شروط املرونة يف اتفاقية العمل يف قطاع صيد األمساك، 
 السالمة والصحة يف املوانئ -مدونة املمارسات 

 املنظمة البحرية الدولية

 تفاقية الدولية املتعلقة مبعايري تدريب طواقم سفن الصيد وإصدار تراخيصهماال

 1993اتفاقية تورميولينوس الدولية لسالمة سفن الصيد لعام 
 2012اتفاقية كيب اتون، 

 االتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف البحار (سوالس) 

 منظمة األغذية والزراعة

 لرشيد مدونة السلوك بشأن الصيد ا
 خطوط توجيهية طوعية لتأمني مصايد األمساك الصغرية احلجم يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر

 االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء
 اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد 

                                                      
 ية حامسة يف هذا العمل. وملزيد من املعلومات، يُرجى االطالع على الوثيقةهناك أيضا أدوات وصكوك دولية أخرى ذات أمه 15

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.6. 
صيد  تنطبق هذه االتفاقية على مجيع السفن، سواء كانت مملوكة جلهات عامة أو خاصة، اليت تعمل عادة يف أنشطة جتارية، غري السفن العاملة يف 16

البناء التقليدي مثل املراكب الشراعية املسماة الداو واجلونك. ومما له أمهية خاصة حامالت األمساك وسفن ذات سفن الاألمساك أو يف مساع مماثلة و 
 التجهيز وسفن الدعم.
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 االسم املنظمة
 راضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق األمن الغذائي الوطيناخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األ

منظمة األغذية 
والزراعة/منظمة العمل 
الدولية/املنظمة البحرية 

 الدولية

 أو أقل وسفن الصيد املكشوفة  امرت  12التوصيات بشأن سالمة سفن الصيد اليت يصل طوهلا إىل 

 م وتشييد وجتهيز سفن الصيد الصغريةبشأن تصميطوط التوجيهية الطوعية الصادرة اخل

"متطلبات  ،اببنة السفن واألطقم" واجلزء ابءاملدونة بشأن سالمة الصيادين ومراكب الصيد. اجلزء ألف، "ممارسات السالمة والصحة لر 
 "السالمة والصحة لبناء سفن الصيد وجتهيزها

 توجيهية الطوعية وتوصيات السالمةاخلطوط التوجيهية لتنفيذ اجلزء ابء من املدونة واملبادئ ال

توحيد اجلهود لتشكيل قطاع مصايد األمساك يف الغد وتعزيز السالمة والعمل الالئق يف مصايد األمساك من خالل تطبيق املعايري 
 الدولية.

منظمة األغذية 
والزراعة/منظمة العمل 

 الدولية

 األحياء املائية توجيهات ملعاجلة عمالة األطفال يف مصايد األمساك وتربية

 األعمال والعمليات اجلارية – االجتماعيةاملسؤولية 

العديد من املبادرات الدولية واإلقليمية والوطنية اليت تعزز حتسني الظروف االجتماعية وظروف العمل يف هذا  هناك -17
 17القطاع ويشمل ذلك:

 وصف موجز االسم

 مشروع احمليطات املستدامة 
بقيادة املعهد الدمناركي حلقوق اإلنسان لتعزيز حقوق اإلنسان  2018امة هو مشروع عاملي بدأ يف عام احمليطات املستدمشروع 

ار العاملني يف جمال صيد وصغة، ال سيما إشراك صغار الصيادين واالستدامة يف قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائي
 .األمساك

 أداة املقارنة املرجعية االجتماعية
املبادرة العاملية ، أعلنت مبادرة سلسلة اإلمداد املستدامة التابعة ملنتدى السلع االستهالكية عن تعاو�ا مع 2018 يف عام

داة لتوفري معيار مرجعي وأداة اعرتاف لالمتثال االجتماعي يف قطاع مصايد األمساك. وستنظر أللمأكوالت البحرية املستدامة 
 األغذية. حصاداملقارنة املرجعية االجتماعية يف خصائص قطاع مصايد األمساك والطبيعة الفريدة للعمل يف جمال 

 الرشيد لسمكشهادة الصيد 
 التونة 

) الصادر عن 195006املعيار تضمن سلسلة املسؤوليات استيفاء قابلية التتبع مبوجب ( –لسمك التونة   شهادة الصيد الرشيد 
توحيد املقاييس يف إسبانيا، وهي تعمل يف إطار مشروع لتحسني مصايد األمساك حددته منظمة فيشري بروغرس  منظمة

)Fishery Progress(  ًا شامالً.ابعتباره مشروع 

حتالف العمل يف جمال 
 أخالقيات املأكوالت البحرية

تقوم  ألعمال التجارية وهو جزء من األنشطة اليتأنشئ حتالف العمل يف جمال أخالقيات املأكوالت البحرية من قبل مؤسسات ا
. وهو يوفر منربا للصناعة لالتفاق على حلول ألفضل املمارسات استجابة للمسائل األخالقية )SeaFish(هبا منظمة سيفيش 

ا ش أيضً على مستوى سلسلة اإلمدادات وميكِّن من اختاذ إجراءات معززة للمنافسة. وابإلضافة إىل ذلك، ترتبط منظمة سيفي
وتطوير أدوات مثل خمطط حرية وحتالف رعاية الصيادين مبجموعة اللغة املشرتكة بشأن األخالقيات يف قطاع املأكوالت الب

 بطريقة أخالقية.وأدوات التزود مبصادر املأكوالت البحرية الصيد الرشيد وخطة موانئ الصيد الرشيد 

                                                      
 ة عامة عاملية.ومل تدرج هذه التوصيات يف الوثيقة، ألن القصد منها هو تقدمي حملعلى الصعيدين اإلقليمي والوطين. ا مبادرات ومشاريع جارية هناك أيضً  17

https://ourgssi.org/
https://ourgssi.org/
https://ourgssi.org/
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 وصف موجز االسم

 مشروع ركائز البحار
)Pillars of the Sea(العمل : 

املشرتك للشركاء االجتماعيني 
األوروبيني يف قطاع صيد 

 األمساك

، الذي يتناول حتسني ي القطاعي لصيد األمساك يف البحرزئي لرب�مج عمل جلنة احلوار االجتماعاجلتنفيذ ابلاملشروع  يقضي
 صحة الصيادين وظروف عملهم وسالمتهم يف البحر.

حتالف األغذية البحرية من أجل 
 والتتّبعاملشروعية 

)SALT( 

البحرية واملنظمات ا من احلكومات وصناعة املأكوالت ا عامليً حتالف األغذية البحرية من أجل املشروعية والتتّبع جمتمعً شكل ي
البحرية، مع الرتكيز على  مأكوالتاألفكار والتعاون بشأن احللول القانونية واملستدامة لل لتشاطرا غري احلكومية اليت تعمل معً 

حتالف األغذية البحرية من أجل املشروعية والتتّبع شراكة بني القطاعني السل اإلمدادات. ويعترب ية التتبع من خالل سإمكان
 العام واخلاص.

عمل الئق جلميع العاملني يف 
سالسل توريد املأكوالت 

 البحرية

عدة الشركات على التصدي للتحد�ت ملسا FishWiseعبارة عن شبكة موارد جمانية على اإلنرتنت أنشأها موقع  RISEمنصة 
للتنفيذ،  إرشادات خاصة ابلقطاع وقابلة RISEويشمل بر�مج ئق يف قطاع املأكوالت البحرية. وهتيئة الظروف للعمل الال
 ، وإمكانية الوصول إىل جمموعة من اخلرباء يف جمال حقوق اإلنسان والعمل.وأدوات وموارد ذات صلة

لرعاية  SeaBoSمبادرة 
 يطات:احمل

 حوار  كيستون

عبارة عن تعاون بني العلماء وشركات املأكوالت البحرية الرائدة عرب قطاعات صيد األمساك وتربية األحياء  SeaBoSمبادرة 
 .سليمةا إىل حتقيق حتول عاملي حنو إنتاج مستدام للمأكوالت البحرية وحميطات املائية وإنتاج األعالف، سعيً 

التحكيم بشأن حقوق اإلنسان 
 ر ايف البح

يهدف إىل تزويد ضحا� انتهاكات حقوق اإلنسان يف البحر ابلقدرة على إنفاذ حقوقهم من خالل آلية انتصاف دولية قائمة 
 على التحكيم، تتيح الوصول إىل ُسبل انتصاف فعال ومكافحة اإلفالت من العقاب.

 MarinTrustمعيار 
) هو مبادرة من مؤسسة شهادات املكو�ت IFFO RS -ا املعيار العاملي لإلمدادات املسؤولة سابقً ( MarinTrustبر�مج 

البحرية احملدودة اليت تصادق على املصانع اليت متتثل لألنظمة والصكوك االجتماعية اليت وضعتها منظمة العمل الدولية، حيث 
 املصانع املنتجة للمكو�ت البحرية. تم محاية احلقوق االجتماعية وحقوق الرعاية للعاملني يفت

 حاضنة االستدامة
ا للعناية الواجبة يستند إىل املخاطر وتعمل مع الشركات ملنع اخلسائر ومحاية املكاسب عن طريق توفر حاضنة االستدامة إطارً 

المة املنتجات لضمان ساحلد من املخاطر والتهديدات احلالية، مع الرتكيز على العمليات. وتقدم خرائط لسلسلة التوريد 
 ، وضمان وفاء مقدمي اخلدمات حبقوق اإلنسان واملرأة ومتطلبات استدامتها يف مرافقهم.اوامتثاهلا قانونيً 

 ث و مشروع شبكة البح
Too Big to Ignore 

 Too Big To Ignoreاستدامة  عاملية وشراكة حلشد املعارف تركز على معاجلة القضا� اليت تؤثر على وثحبشبكة  هي
بل املعيشة سُ ىل إابلنسبة  النطاقمصايد األمساك الصغرية النطاق. وتتلخص أهدافها يف فهم أمهية مصايد األمساك الصغرية 
يف التنمية االقتصادية النطاق وختفيف حدة الفقر وحتقيق األمن الغذائي؛ واستكشاف إسهام مصايد األمساك الصغرية 

وحتسني املناقشات املتصلة ابلسياسات وصنع القرار؛ وتعزيز املعرفة مبصايد األمساك  ؛مة والقدرة اجملتمعية على البقاءواالستدا
الصغرية النطاق، وبناء القدرات يف جمال البحث واإلدارة، والنهوض بتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية ملنظمة األغذية والزراعة 

 غذائي والقضاء على الفقر.لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق يف سياق األمن ال

ابملأكوالت  العمل املعين قيفر 
 البحرية

) جمهزي املأكوالت ابسلسلة اإلمداد املستدامة للروبيان سابقً  العمل املعين يقابملأكوالت البحرية (فر  العمل املعين يقضم فر ي
نظمات غري احلكومية ملعاجلة القضا� احمليطة ابلعمل البحرية ومنتجي األعالف واملشرتين والبائعني ابلتجزئة وممثلي احلكومات وامل

من خالل  املصاحل املشرتكة ألعضائه تعزيز الفريق علىعمل يا على البحار احمليطة بتايلند. و والصيد غري القانوين، مع الرتكيز حاليً 
 تطبيق املعايري االجتماعية والبيئية ذات الصلة داخل سلسلة اإلمداد ابملأكوالت البحرية يف اتيلند.
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 وصف موجز االسم

لمنع  يبورو ألد االتحاالف احت
غ بالدون إلقانوني الصيد غير ا

 تنظيم ودون

حتسني التدابري الرامية إىل منع منتجات املأكوالت البحرية الناشئة  لىعيساعد التحالف االحتاد األورويب ودوله األعضاء 
تنظيم من دخول األسواق، ويعمل على تعزيز اإلطار التنظيمي ألسطول االحتاد  ودون غبالدون إ لقانونيا غير لصيدا عن

 األورويب اخلارجي. 

معيار اإلنصاف والنزاهة 
 )FISH(والسالمة والصحة 

ما  ا إلصدار الشهادات من طرف اثلث يفومعتمدً  ا ومستقالً ا طوعيً بر�جمً معيار اإلنصاف والنزاهة والسالمة والصحة يوفر 
 يتعلق مبمارسات العمل على سفن مصايد األمساك الربية يف مجيع أحناء العامل.

معيار مبادرة الشفافية يف 
 مصايد األمساك 

يوفر معيار مبادرة الشفافية يف مصايد األمساك للحكومات وصناعة صيد األمساك واجملتمع املدين طريقة شاملة لتحقيق مستو�ت 
عالية من الشفافية يف إدارة قطاع مصايد األمساك البحرية وأنشطة الصيادين وشركات الصيد، مبا يف ذلك معايري العمل واحلفاظ 

 عليها.

 

األمساك يف سلسلة القيمة اخلاصة مبصايد االجتماعية  املسؤوليةة يف جمال ية والزراععمل منظمة األغذ
 18املائية األحياء وتربية

واملتعلقة ابالستدامة االجتماعية،  2017 تعمل منظمة األغذية والزراعة منذ الوالية اليت أ�طها هبا األعضاء يف عام -18
 دقو اعية يف سلسلة القيمة اخلاصة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية. على وضع توجيهات عملية بشأن املسؤولية االجتم

عدة مشاورات بني أصحاب املصلحة املتعددين يف مجيع أحناء العامل لتحديد  وضع التوجيهاتخالل عملية نظمة املأجرت 
واحلكومات واملنظمات غري احلكومية  لقطاعاالثغرات واالحتياجات يف هذا القطاع. وحضر هذه املشاورات ممثلون عن 

والنقاابت العمالية واملنظمات الدولية واألوساط األكادميية وغريها من اهليئات. وكانت هذه املشاورات مفيدة ملنظمة األغذية 
 19صياغة اقرتاح لوضع التوجيهات. جلأن موالزراعة 

ات اإلقليمية االفرتاضية غري الرمسية مع األعضاء لعرض ومناقشة سلسلة من املشاور نظمة دت املقع، 2021ويف عام  -19
العمل اجلاري املرتبط بتوجيهات املنظمة بشأن املسؤولية االجتماعية يف سلسلة القيمة يف جمال مصايد األمساك وتربية األحياء 

نظمة العمل الدولية واملنظمة ، مبا يف ذلك معضاءن األم 66 من ا وممثًال خبريً  148وحضر املشاورات غري الرمسية  Æ20املائية
 البحرية الدولية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.

                                                      
عن األعمال األخرى اليت تضطلع هبا منظمة األغذية والزراعة بشأن املسؤولية االجتماعية، يرجى االطالع على الوثيقة للمزيد من املعلومات  18

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.6. 
19 T.pdffao.org/3/ca8665t/CA8665 
يف أورواب وآسيا الوسطى وأفريقيا  - 2021مشاورات إقليمية غري رمسية يف الفرتة من يونيو/حزيران إىل أغسطس/ آب  8نظمت منظمة األغذية والزراعة  20

مريكا الوسطى وآسيا/أوسيانيا. والشرق األدىن ومشال أفريقيا وأمريكا اجلنوبية ومنطقة البحر الكارييب/الربازيل/الوال�ت املتحدة األمريكية وكندا وأ
غات الست الرمسية املشاورات ابللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية والروسية والصينية، كما ترمجت الواثئق املشرتكة مع املشاركني إىل الل وأجريت

 لألمم املتحدة.

http://www.iuuwatch.eu/eu-external-fleet-regulation/
http://www.iuuwatch.eu/eu-external-fleet-regulation/
https://fishstandard.files.wordpress.com/2021/04/fish-standard-for-crew-version-1.0-14-apr-2021.pdf
https://fishstandard.files.wordpress.com/2021/04/fish-standard-for-crew-version-1.0-14-apr-2021.pdf
http://www.fao.org/3/ca8665t/CA8665T.pdf
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 21استنتاجات مشرتكة: ىلإتوصل لاويف �اية سلسلة املشاورات غري الرمسية، مت  -20

ظروف العمل  )1(تتلخص التحد�ت الرئيسية اليت يواجهها قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف  )1(
والتهميش وإساءة معاملة الناس املنخفضة وساعات العمل الطويلة  تقرة وغري اآلمنة، مثل األجورغري املس

العالية  القدرة التنافسيةو  )3(السياسات واملعايري القائمة واالمتثال هلا؛ اذ عدم إنفو  )2(املستضعفني؛ 
 ؛لسالسل القيمة وتعقيدها

 ؛أداة مفيدة خلدمة القطاع اخلاص ودعم احلكوماتوميكن أن تكون توجيهات منظمة األغذية والزراعة  )2(
وينبغي أن تكون طبيعة توجيهات منظمة األغذية والزراعة شاملة وقائمة على املخاطر وعملية وطوعية  )3(

العناية الواجبة. وق اإلنسان والعمل مع اتباع �ج وسهلة االستعمال ومكتوبة بلغة بسيطة تغطي حق
كامل سلسلة القيمة السمكية، مبا يف ذلك تربية مة األغذية والزراعة  توجيهات منظينبغي أن تراعي  كما

األحياء املائية، وأن تستند فقط إىل الصكوك واملعايري الدولية القائمة. وال تستحدث توجيهات منظمة 
 األغذية والزراعة التزامات جديدة بل تعزز فقط املتطلبات القائمة من أجل تطبيق عملي يف هذا القطاع.

 وم العاملي ملصايد األمساك الي

ابليوم ، 2011 نةس منذعام  من كلّ نوفمرب/تشرين الثاين شهر حتتفل منظمة األغذية والزراعة والكرسي الرسويل يف  -21
مساك. العاملي ملصايد األمساك من خالل تنظيم حدث حمدد لتأكيد أمهية حتسني وضمان العمل الالئق يف قطاع مصايد األ

ي ملصايد األمساك على العمل الالئق وحقوق اإلنسان األخرى يف سياق التحد�ت االجتماعية العاملز اليوم ، ركّ 2021ويف عام 
. وجيمع هذا احلدث أعضاء مشاركني من خمتلف البلدان الستكشاف ُسبل املضي ُقدما 19-جائحة كوفيد النامجة عن

 وحتديد جماالت التعاون من أجل حتقيق هذه الغاية.

 إلقليمية حول الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ا الفنيةندوات ال

(ابلتعاون مع اهليئات  Stella Marisقامت منظمة األغذية والزراعة ووكالة "رسولية البحر" الكاثوليكية ومؤسسة  -22
واالحتاد الدويل لعمال اإلقليمية ملصايد األمساك ومنظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية واالحتاد الدويل لعمال النقل 
)، بناء Pew Trustsاألغذية والتجمع الدويل لدعم العاملني يف مصايد األمساك، وصناديق بيو االئتمانية اخلريية 

املخصص الثالث املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة البحرية الدولية املعين ابلصيد غري  ريق العملفتوصيات  على
ودعوة حمددة خالل االحتفال ابليوم العاملي  22املشرتك) ريق العملفإبالغ ودون تنظيم واملسائل ذات الصلة ( القانوين ودون

إقليمية لتعزيز ظروف عمل ومعيشة أفضل يف قطاع  دوات فنيةن، بتحديد سلسلة من ثالث 2016ملصايد األمساك لعام 
اول السالمة والعمل الالئق ومكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون مصايد األمساك، من خالل وضع ُ�ج مشرتكة تتن

 تنظيم. 

، وماهي، سيشيل (مايو/أ�ر 23)2018اإلقليمية األوىل يف مانيال، الفلبني يف (مارس/آذار  نيةلفاوُعقدت الندوة  -23
من قطاع مصايد ت حكومية خمتلفة (وكان من بني املشاركني وكاال 25).2019غا� (أكتوبر/تشرين األول وأكرا،  24)2019

                                                      
 .COFI:FT/XVIII/2022/Inf.6 وثيقةللحصول على معلومات أكثر تفصيالً حول نتائج املشاورات، انظر ال 21
22 fishing/en-iuu-on-group-working-initiatives/joint-and-fishing/tools-fao.org/iuu/  
23 fao.org/3/ca2511en/CA2511EN.pdf  
24 fao.org/3/ca9214en/ca9214en.pdf  
25 fao.org/3/cb1588en/CB1588EN.pdf  

https://www.fao.org/iuu-fishing/tools-and-initiatives/joint-working-group-on-iuu-fishing/en/
http://www.fao.org/3/ca2511en/CA2511EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca9214en/ca9214en.pdf
http://www.fao.org/3/cb1588en/CB1588EN.pdf
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قوق اإلنسان واملنظمات والقطاع البحري) ونقاابت عمالية وممثلو أصحاب العمل واملؤسسات الوطنية حلاألمساك والعمالة 
العمل ومصايد  ومنظمات صغار الصيادين. وتناولت األحداث الصكوك القانونية الدولية املتعلقة ابلسالمة وظروفالدينية 
 وحتديد اجملاالت ذات األولوية لكل منطقة، مبا يف ذلك اعتماد دعوات الختاذ إجراءات.ك املسؤولة األمسا

يف العمل بشأن دور املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك واالتفاق اإلقليمي ملصايد  املنظمةكما تشرع  -24
اطيل اخلاضعة لنظمها اإلدارية لز�دة الوعي وبناء األمساك يف جمال تعزيز وضمان السالمة وظروف العمل الالئقة داخل األس

 القدرات الالزمة لوضع إطار متكامل.

 املنتدى األزرق

وتربية ا إلشراك أصحاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص يف قطاعي مصايد األمساك ميثل املنتدى األزرق حمورً  -25
 العمالة والعمل الالئق على طول سلسلة القيمة.املائية للتصدي لتحدي االستدامة، مبا يف ذلك محاية  األحياء

، اندمج حوار فيغو الذي يتناول البعد االجتماعي يف القطاع مع املنتدى األزرق، وهو جزء 2021ويف عام  -26
 بوصفه عملية تشاور بني أصحاب املصلحة حوار فيغو سنو�ً  2014وقد أجرت املنظمة منذ عام  .26مبادرة املوانئ الزرقاء من

 دين لتحديد املشاكل والتحد�ت االجتماعية الرئيسية اليت يواجهها القطاع بغية اقرتاح إجراءات ذات أولوية.املتعد

 2022السنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية لعام 

وتربية األحياء املائية  منظمة األغذية والزراعة هي الوكالة الرئيسية اليت تشرف على السنة الدولية ملصايد األمساك -27
من واهلدف واملنظمات واهليئات األخرى ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة. ابلتعاون مع األعضاء  2022احلرفية لعام 

على الدور الذي  هو تركيز اهتمام العامل 2022االحتفال ابلسنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية لعام 
خدام الفقر واالست ون يف جمال األمساك يف األمن الغذائي والتغذية والقضاء علىليقوم به صغار الصيادين ومربو األمساك والعام

 وز�دة الفهم والعمل العاملي من أجل دعمهم.املستدام للموارد الطبيعية 

 تقبليف املس املقرتحالعمل 

، مواصلة وضع توجيهاهتا بشأن يد األمساكاجلنة مصهبا اليت أ�طتها ا للوالية فقً و  ،نظمة األغذية والزراعةم تقرتح -28
املسؤولية االجتماعية يف سلسلة قيمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، ابلتعاون مع األعضاء ووكاالت األمم املتحدة 

ومل تؤد مجيع لدولية وأصحاب املصلحة اآلخرين. ا األخرى ذات الصلة، وال سيما مع منظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية
 إال إىل تعزيز أمهية هذه التوجيهات وفوائدها. 2019املسامهات الواردة يف مناسبات متعددة منذ عام 

وسيشمل استمرار عمل املنظمة من أجل صياغة التوجيهات مراحل خمتلفة من سلسلة القيمة اخلاصة مبصايد  -29
ستكون و ملائية، وجتميع الصكوك واألدوات الدولية القائمة ذات الصلة لدعم الصناعة وإرشادها. األمساك وتربية األحياء ا

وتستند إىل املخاطر وتركز على القطاع اخلاص وتعتمد �ج العناية الواجبة ية بطبيعتها وغري ملزمة وعملية، التوجيهات طوع
ا أداة مناسبة اعية املنصفة. وميكن أن تكون التوجيهات أيضً يف جمال حقوق اإلنسان وحقوق العمل لتعزيز املمارسات االجتم

                                                      
 .COFI:FT/XVIII/2022/Inf.8. يرجى االطالع على الوثيقة 62
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ألصحاب املصلحة اآلخرين املهتمني بدعم وضمان االمتثال للمسؤولية االجتماعية يف سالسل اإلمداد يف جمايل مصايد 
 األمساك وتربية األحياء املائية.

 خارطة الطريق التالية: املنظمةولتنفيذ هذا العمل، تقرتح  -30

2022 

نة الفرعية اللج
املختصة بتجارة 
األمساك التابعة 
للجنة مصايد 

 األمساك
 يونيو/حزيران

طلبها األعضاء يف الدورة األخرية للجنة الفرعية املختصة بتجارة ثيقة عمل تتضمن وثيقة استشرافية عرض و 
ا يف ذلك املسامهات األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك وخطة العمل الشاملة لتطوير املوضوع يف املنظمة، مب

 الواردة.
مناقشة الوثيقة االستشرافية مع اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك، مبا يف 

 ذلك املبادئ العامة وحدود العمل.
 خارطة الطريق.قرار إمكانية إ

ة نتائج اللجنة الفرعية املختصة بتجارة التشاور مع أعضاء مكتب جلنة مصايد األمساك من أجل عرض ومناقش 
 .اك التابعة للجنة مصايد األمساكاألمس

الدورة اخلامسة 
ن للجنة و والثالث

 مصايد األمساك
 سبتمرب/أيلول

عرض وثيقة عمل لإلبالغ عن نتائج دورة اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد 
العامة الواجب اتباعها يف وضع التوجيهات، وطبيعتها الطوعية، والرتكيز على  األمساك، مبا يف ذلك املبادئ

 القطاع اخلاص، واحلدود الواجب مراعاهتا.

2022–2024 

ية والزراعة (اجلزء املركزي من التوجيهات، مبا يف ذلك املبادئ)، مشاورات لوضع توجيهات منظمة األغذ قدع
 إمكانية التشاور مع اخلرباء. مع
 ملناقشة مشروع توجيهات منظمة األغذية والزراعة مع األعضاء (املصادقة احملتملة). . فنية مشاورةعقد و 
ضع املرفقات الستة اليت تشمل سلسلة القيمة السمكية أبكملها من جانب أمانة اللجنة الفرعية املختصة و و 

 ء.بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك، ابلتشاور مع اخلربا

2023 

اللجنة الفرعية 
املختصة بتجارة 
األمساك التابعة 
للجنة مصايد 

 األمساك
املوعد حيدد (

 ا)الحقً 

مصايد األمساك تتعلق ابملرحلة  ى اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنةعرض وثيقة عمل عل
 الراهنة من التطور، مبا يف ذلك نتائج املشاورات.

2024 
دسة الدورة السا

والثالثون للجنة 
 مصايد األمساك

تتضمن معلومات عن مجيع العمليات املضطلع هبا لصياغة يقة عمل على جلنة مصايد األمساك عرض وث
 التوجيهات مع إعداد مشروع توجيهات إلقراره. 
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