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คณะทางาน I: การทาประมง IUU และแรงงานทาสยุคใหม่ (นาโดย Jose Villalon จาก Nutreco, Dongwon,
Maruha Nichiro, CP Foods, Stanford, Birmingham และ SRC)
ตกลงที่จะ:
1. ไม่ให้มีผลิตภัณฑ์จากการทาประมง IUU
หรื อแรงงานทาสยุคใหม่อยู่ในกระบวนการผลิตอาหารทะเลของพวกเราเองนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 เป็ นต้นไป
และ
2. วางมาตรการโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เมือ่ นามารวมกันแล้ว
จะช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างยัง่ ยืนไม่ให้ผลิตภัณฑ์จากการทาประมง IUU
หรื อแรงงานทาสยุคใหม่เล็ดรอดเข้ามาในห่วงโซ่อุปทานของเราได้
มาตรการเหล่านี้และแผนเวลาที่เกี่ยวข้องสาหรับการดาเนินการ SeaBOS จะประกาศสู่สาธารณะภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2020 และ
3. ด้วยความตระหนักว่าการทาประมง IUU และแรงงานทาสยุคใหม่น้ นั เกิดขึ้นเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารทะเลทัว่ โลก
และจาเป็ นต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจากผูป้ ระกอบการทั้งหมด
เราจะดาเนินการอย่างรวดเร็วและโปร่ งใสเมือ่ มีหลักฐานใดก็ตามทีแ่ สดงว่ากิจกรรมเหล่านี้ยงั คงมีอยู่ภายในกระบวนก
ารผลิตและ/หรื อห่วงโซ่อุปทานของเรา
เมื่อยิง่ พิจารณาความท้าทายเหล่านี้แล้ว
เราเชื่อมัน่ ว่ามาตรการทางวิทยาศาสตร์ที่ถกู นามาใช้ควบคู่ไปกับการมีกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมอย่าง
ต่อเนื่อง จะช่วยส่งเสริ มการกาจัดการทาประมง IUU และแรงงานทาสยุคใหม่ในห่วงโซ่อุปทานของเรา
เราจะรายงานในเดือนตุลาคม 2022 และตุลาคม 2025
เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดาเนินการที่บรรลุเป้าหมายของเรา
ตกลง ที่จะกาหนดคาจากัดความของ 'แรงงานทาสยุคใหม่' ให้หมายถึง 'การบังคับ ผูกมัด หรื อการใช้แรงงานเด็ก'
ตกลง ที่จะเข้าร่ วมในความร่ วมมือเตรี ยมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริ ม PSMA การสืบทวนแหล่งทีม่ า ความโปร่ งใส
และแนวทางแก้ปัญหาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ของ SeaBOS
รับทราบ แนวทางแก้ปัญหาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งพัฒนาโดยคณะทางาน I
พร้อมการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์
สนับสนุน งานวิทยาศาสตร์เพื่อให้ตวั อย่าง 'แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีที่สุด' เพื่อลดผลกระทบต่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ภายใน ต.ค. 2021
ตกลง ที่จะแนะนาเป้าหมายที่มีกาหนดเวลาทีช่ ดั เจนในการลดผลกระทบต่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เพื่อขออนุมตั จิ าก CEO
ภายในเดือน ต.ค. 2021 และ
ควบรวม ระบบการสืบทวนแหล่งที่มาจากคณะทางาน II เข้ากับการทางานของคณะทางาน I (พร้อมระบุบุคคลที่รับผิดชอบ)
คณะทางาน II: ความสามารถในการสืบทวนแหล่งที่มา (นาโดย Darian McBain จาก Thai Union, Nutreco,
Royal Swedish Academy of Science)

ตกลงที่จะ:
•

•

ประสานความร่ วมมืออย่างต่อเนื่อง ด้วย Global DDialogue (การเจรจาระดับโลก)
ว่าด้วยการสืบทวนแหล่งที่มาของอาหารทะเล สนับสนุนการนามาตรฐานเหล่านั้นไปใช้ตามความเหมาะสม
ตระหนักถึงความจาเป็ นที่สาคัญสาหรับการมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่อุปทานอย่างเต็มรู ปแบบ
และสนับสนุนการทาแบบสารวจ GDST ให้เสร็จสิ้นอย่างต่อเนื่องโดยเหล่าสมาชิก
ตลอดจนการทดลองโดยสมัครใจและแบ่งปันการเรี ยนรู ้ประสบการณ์กบั การดาเนินการตามมาตรฐานจากบาง
บริ ษทั
ควบรวม คณะทางาน II เข้ากับ คณะทางาน I
(โดยมีสมาชิกบริ ษทั ที่ได้รับการเสนอชือ่ ให้ยงั คงเป็ นผูน้ าในการสืบทวนแหล่งทีม่ า)
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โดยพิจารณาจากลักษณะพื้นฐานของการสืบทวนแหล่งทีม่ าในการทางาน เพื่อป้องกันการทาประมง IUU
และแรงงานทาสยุคใหม่
คณะทางาน III: การทางานกับรัฐบาลต่าง ๆ และ AMR (นาโดย Dave Robb จาก Cargill Aqua Nutrition,
Nissui, Dongwon, CP Foods, SRC, Beijer)

รับทราบ ถึงกฎระเบียบและข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะทีแ่ ตกต่างกันในระดับท้องถิน่ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะที่แตกต่างกันเพื่อสุขภาพของปลา

ธุรกิจอาหารทะเลเพื่อการพิทักษ์มหาสมุทร
Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, 2B Kraftriket, 104 05 Stockholm, Sweden www.seabos.org

รับทราบ
ว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าสุขภาพของมนุษย์และความเป็ นอยู่ที่ดีตอ้ งอาศัยการลดการใช้ยาปฏิชวี นะบางชนิดโดยเร็วที่สุด และ
รับทราบ
ความปรารถนาที่จะระบุโอกาสและพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาที่ปรับใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขความท้าทายของการลดยาปฏิชีวนะ
สาหรับสัตว์น้ าบางชนิดพันธุ์และบางภูมิภาค ตลอดจน
ตกลงทีจ่ ะกาหนดแผนงานหลักภายในเดือนตุลาคม 2021
เพื่อระบุวิธีการลดและ/หรื อเลิกดาเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าซึ่งมีการใช้
"สารต้านจุลชีพซึ่งส่งผลเสียร้ายแรงเป็ นอย่างยิ่งต่อสุขภาพของมนุษย์
และสารต้านจุลชีพที่ส่งผลเสียร้ายแรงเป็ นสาคัญต่อสุขภาพของมนุษย์" ตามทีก่ าหนดโดย WHO
(https://www.who.int/foodsafety/publications/antimicrobials-sixth/en/) ในกระบวนการนั้น SeaBOS จะ:

•
•
•

พัฒนา จรรยาบรรณที่แนะนาสาหรับการใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งรวมถึงการป้องกัน การรักษาทีแ่ นะนา
และการวิจยั และพัฒนาก่อนการแข่งขันในเดือนตุลาคม 2021 และ
มีส่วนร่ วม ด้วยข้อมูลทีม่ ีความละเอียดสูงกว่าทาให้สามารถกลัน่ กรองการสารวจยาปฏิชีวนะของสมาชิก SeaBOS
และ
กาหนด ความร่ วมมือและการแลกเปลี่ยนกับองค์กรผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพือ่ ระบุแนวทางทางเลือก

ตกลง ที่จะสานต่อความร่ วมมือกับรัฐบาลประเทศต่าง ๆ และกลุม่ องค์กรทีม่ ีตวั แทนของรัฐบาลระหว่างประเทศ อย่างเช่น
เวทีในการปฏิบตั ิ UN Global Compact Action Platform เพื่อธุรกิจทางทะเลทีย่ งั่ ยืน
คณะกรรมการระดับสูงเพื่อเศรษฐกิจทางทะเลที่ยงั่ ยืน และอื่น ๆ
คณะทางาน IV: ความโปร่ งใสและธรรมาภิบาล (Wenche Grønbrekk จาก Cermaq และ Toshiya Yabuki
จาก Nissui เป็ นผู้นาร่ วม, SRC, เบอร์ มงิ แฮม)
สรุปรวบ ยอดความเชื่อมโยงด้านการบริ หารและกฎหมายระหว่างวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และมูลนิธิต่าง ๆ และตกลง:
. หลักการสาหรับการมีส่วนร่ วมของ SeaBOS
. ระเบียบวิธีในการทาวิจยั สาหรับ SeaBOS (ซึ่งปรับปรุ งแล้วตามคาแนะนาทางกฎหมาย)
. สานักเลขาธิการ SeaBOS และบันทึกความเข้าใจปฏิบตั กิ าร SRC:
. นโยบายต่อต้านการผูกขาดได้รับการปรับปรุ งตามคาแนะนาทางกฎหมาย
ขอบคุณ ประธาน Shigeru Ito สาหรับความเป็ นผูน้ าและคาแนะนาของเขาในช่วงสองปี ที่ผ่านมาในฐานะประธาน
ประธานของ SeaBOS
เลือกตั้ง โดยมีระยะเวลาดารงตาแหน่งสองปี :
Ms Therese Log Bergjord เป็ นประธาน
คุณ Thiraphong Chansiri เป็ นรองประธาน (และ แนะนา เขาเข้ามาแทนที่ประธาน Shigeru Ito
ที่คณะกรรมการมูลนิธิเพือ่ การระดมทุน)
ซีอีโอทั้งหมดของอีกแปดบริษทั ที่เหลือในฐานะสมาชิกคณะกรรมการ
Mr Geir Molvik และ Dr Myoung Woo Lee ในฐานะสมาชิกของคณะกรรมาธิการคัดเลือกสมาชิกใหม่
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แต่งตั้ง Martin Exel ให้ดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
ตกลง ที่จะจัดการประชุมสมาคม SeaBOS ประจาปี ครั้งต่อไปที่อมั สเตอร์ดมั ตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ที่ 3
ตุลาคมถึงสิ้นสุดวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2021
รับทราบ ว่ามูลนิธิเพื่อการระดมทุน SeaBOS ได้รับรายงานการสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข (unqualified audit report)
สาหรับปี 2019 แนะนา
มูลนิธิเพื่อการระดมทุนขยายการประกันภัยในระดับทีม่ ีอยู่สาหรับความรับผิดทัว่ ไปและความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ตลอดจนการเ
ดินทางเพื่อธุรกิจ
แนะนา เพิ่มความคุม้ ครองเมื่อขยายการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่เป็ น 25 ล้านโครนสวีเดน
(ประมาณ 2.85 ล้านเหรี ยญสหรัฐ) สาหรับการเรี ยกร้องความเสียหายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น;
แนะนา ความต่อเนื่องของนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิของ SeaBOS ที่มอี ยู่
กฎขั้นตอนสาหรับคณะกรรมการบริ หารของสมาคม SeaBOS
การเดินทางและค่าใช้จ่าย
จริ ยธรรมในสถานที่ทางาน สุขภาพและความปลอดภัย
นโยบายต่อต้านการผูกขาดได้รับการปรับปรุ งพร้อมคาแนะนาทางกฎหมาย
แนะนา งบประมาณปี 2021 ของมูลนิธิเพื่อการระดมทุน SeaBOS พร้อมด้วยประมาณการรายจ่ายที่ 522,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ
รับทราบ การปรับปรุ งในทางสร้างสรรค์เกี่ยวกับการสนับสนุนจากมูลนิธิต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริ กาให้กบั การทางานของ
SeaBOS และตกลงทีจ่ ะรายงานทางเลือกในการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกใหม่ภายในเดือนตุลาคม 2021
จัดตั้ง 'คณะทางานด้านการสื่อสาร'
• สมาชิกที่จะแนะนา
• Keystone Dialogue ด้านยุทธศาสตร์ถึงตุลาคม 2021 และ
หมายเหตุ ความจาเป็ นในการพัฒนารู ปแบบเงินทุนและโครงสร้างที่ยงั่ ยืนภายในเดือนตุลาคม 2021
คณะทางาน V: พลาสติก (นาโดย Darian McBain จาก Thai Union, Mowi, Kyokuyo, SRC)
จัดทา กรอบการทางาน 'City to Sea' (จากเมืองสู่ทอ้ งทะเล)
แนะนา:
•
•
•

ตกลง:
•

•

มุ่งเน้นไปยังพื้นที่ที่ธุรกิจอาหารทะเลสามารถสร้างผลกระทบได้มากที่สุด
เป็ นสมาชิก GGGI ต่อไปโดยมีคา่ ใช้จ่ายสาหรับปี 2020/2021 ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
มีกระบวนการประสานงานประจาปี สาหรับการทาความสะอาดชายฝั่งระหว่างประเทศสาหรับสมาชิก SeaBOS
และบริษทั ในเครือภายในเดือนกันยายน 2021 โดยมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณสูงถึง 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ

เพื่อชี้แจงข้อกังวลของเรากับทั้งรัฐบาลและภาคประชาสังคมว่าพลาสติกเป็ นปัญหาในมหาสมุทรของเรา
แต่ยงั เน้นว่าอาหารทะเลที่ยงั่ ยืน
ซึ่งเป็ นโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการนั้นต้องพึ่งพาสุขภาพที่ดีของมหาสมุทรเป็ นสาคัญ
o นี่จะเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสื่อสารใหม่ของเรา
และสามารถควบรวมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และผลลัพธ์ที่ได้เกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารทะเลเข้
าด้วยกัน
จัดทารายงานอย่างน้อยทุกสองปี เกี่ยวกับฟุตพริ้ นท์ดา้ นบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
รวมถึงการสัมมนาผ่านเว็บเพื่อการเรี ยนรู ้ร่วมกันในช่วงปี 2021
เกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาที่ใช้นวัตกรรมเพือ่ ทาให้พลาสติกมีน้ าหนักเบาลง ใช้ซ้ าได้ ลด นามารี ไซเคิล
หรื อทาให้พลาสติกย่อยสลายได้

คณะทางาน VI: การปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมิอากาศ (นาโดย Catarina Martins
จาก Mowi, Maruha Nichiro, Cermaq, Cargill Aqua Nutrition, SRC, Royal Swedish Academy of
Science, Beijer)

ตกลง:
•

บริ ษทั ต่าง ๆ
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•
•
•

จะกาหนดเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์และแนวทางการรายงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกภายในเดือนตุล
าคม 2021
เพื่อรวมการปรับตัว / ความเป็ นผูน้ าเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของ SeaBOS
ไว้ในกลยุทธ์สาหรับคณะทางานด้านการสื่อสารใหม่ของเรา
เพื่อสนับสนุนคาชี้แจงของสมาคม SeaBOS ที่เน้น:
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทีม่ ีตอ่ การผลิตอาหารทะเล
• การดาเนินการซึ่งแต่ละองค์กรทาขึ้นเองและทาร่ วมกันเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของเรา
• ความจาเป็ นของกฎระเบียบของรัฐบาลในการสนับสนุนความยืดหยุ่นและความสามารถในการลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดให้มกี ารผลิตอาหารทะเลที่
'climate smart' อย่างยัง่ ยืน และให้
• การรับรู ้ถึงประโยชน์ของอาหารทะเลที่ยงั่ ยืนในฐานะแหล่งโปรตีนที่ดตี ่อสุขภาพและเป็ นมิตรกับสภาพอากาศเพื่
อเลี้ยงประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นของเรา และ
• ความร่ วมมืออย่างต่อเนื่องกับกลุม่ ที่สนับสนุนเป้าหมายของ SeaBOS
ในการปรับปรุ งกฎระเบียบและแนวทางในการจัดการกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการ
ผลิตอาหารทะเลอย่างยัง่ ยืน
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