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คานา
แนวปฏิบตั เิ พื่อการสนับสนุนการทาประมงขนาดเล็กอย่างยัง่ ยืนโดยสมัครใจในบริ บทของความมัน่ คงทาง
อาหารและการขจัดความยากจนนี ้ ได้ รับการพัฒนาขึ ้นตามหลักปฏิบตั ดิ ้ านจริยธรรมเพื่อการทาประมง
อย่างรับผิดชอบขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเมื่อปี 2538 เพื่อให้ เป็ นแนวทางเสริมด้ าน
การทาประมงขนาดเล็กที่สนับสนุนหลักการและข้ อกาหนดทังปวงของหลั
้
กปฏิบตั ิด้านจริยธรรมเพื่อการทา
ประมงอย่างรับผิดชอบขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ดังนัน้ แนวปฏิบตั จิ งึ มุง่ สนับสนุน
ภาพประจักษ์ การรับรอง และการส่งเสริมบทบาทของการประมงขนาดเล็กที่มีความสาคัญมาแต่ดงเดิ
ั้ ม
และเพื่อมีสว่ นในความพยายามระดับโลกและประเทศที่ม่งุ ขจัดความหิวโหยและความยากจน แนวปฏิบตั ิ
นี ้สนับสนุนการทาประมงอย่างรับผิดชอบและการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนเพื่อประโยชน์ของ
ชนรุ่นปั จจุบนั และอนาคต
โดยการเน้ นชาวประมงขนาดเล็กและคนงานในภาคประมงและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ อง และรวมถึงประชาชนที่เปราะบางและถูกขับออกไปอยูช่ ายขอบที่สง่ เสริมแนวทางการทางานด้ าน
สิทธิมนุษยชน
ต้ องย ้าว่าแนวปฏิบตั นิ ี ้สามารถเลือกใช้ ด้วยความสมัครใจ มีขอบเขตใช้ ได้ ในระดับโลก โดยเน้ นที่ความ
ต้ องการของประเทศที่กาลังพัฒนา
การทาประมงขนาดเล็กที่เป็ นอาชีพ ซึง่ รวมกิจกรรมทุกอย่าง ทังห่
้ วงโซ่มลู ค่า ช่วงก่อนและหลังการเก็บ
เกี่ยว ที่ดาเนินการโดยทังชายและหญิ
้
งที่มีบทบาทสาคัญในความมัน่ คงทางอาหารและโภชนาการ การขจัด
ความยากจน การพัฒนาที่เสมอภาคและการใช้ ประโยชน์ทรัพยากร1อย่างยัง่ ยืน การทาประมงขนาดเล็กทา
ให้ มีอาหารที่คณ
ุ ค่าทางโภชนาการสาหรับตลาดท้ องถิ่น ตลาดในประเทศและต่างประเทศ และช่วยสร้ าง
รายได้ ซงึ่ สนับสนุนเศรษฐกิจในท้ องถิ่นและประเทศ
การทาประมงขนาดเล็กมีสดั ส่วนถึงประมาณครึ่งหนึง่ ของปริมาณการจับปลาทัว่ โลก และเมื่อพิจารณาถึง
การจับปลาที่มงุ่ เพื่อการบริ โภคโดยตรงแล้ ว สัดส่วนของการจับปลาในภาคประมงขนาดเล็กนี ้ ก็จะเพิ่มขึ ้น
เป็ นสองในสามทีเดียว การทาประมงน ้าจืดมีความสาคัญเป็ นพิเศษในแง่นี ้ และการทาประมงขนาดเล็กเพื่อ
การผลิตอาหารก็มีสดั ส่วนสูงในภาคประมงย่อยนี ้ การทาประมงขนาดเล็กทัว่ โลกมีชาวประมงและแรงงาน
ภาคประมงทางานมากกว่าร้ อยละ 90 และเกือบครึ่งเป็ นผู้หญิง นอกจากการจ้ างงานทังเต็
้ มเวลาและไม่
เต็มเวลา และแรงงานในภาคประมงแล้ ว ยังมีการทาประมงตามฤดูกาลหรื อตามโอกาส และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องซึง่ สร้ างรายได้ เสริมให้ แก่คนเรื อนล้ าน
กิจกรรมเหล่านี ้อาจเป็ นกิจกรรมเสริมหรื อเป็ นกิจกรรม
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คา “ทรัพยากรประมง” ในเอกสารฉบับนี ้ กินความถึงทรัพยากรทางน ้าที่มีชีวิตทุกชนิด (หญ้ าทะเล หอย ฯลฯ ทังในทะเลและแหล่
้
งน ้าจืด) ซึง่
เป็ นเป้าหมายของการทาประมงโดยทัว่ ไป
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สาคัญเป็ นพิเศษในช่วงเวลาที่เกิดความยากลาบาก ชาวประมงขนาดเล็กและแรงงานในภาคประมงจานวน
มากทาการประมงของตนเอง และเป็ นผู้จดั หาอาหารเลี ้ยงครอบครัวและชุมชนของตนโดยตรง รวมทัง้
ทางานในการประมงพาณิชย์ การแปรรูปและการตลาด การทาประมงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องมักจะเป็ น
ฐานของเศรษฐกิจในท้ องถิ่นของชุมชนชายฝั่ งทะเล ทะเลสาบ และริมฝั่ งแม่น ้า และเปรี ยบเสมือนกับ
เครื่ องจักรที่ก่อให้ เกิดผลต่อเนื่องในภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ
การทาประมงขนาดเล็กเป็ นตัวแทนการประมงรายย่อยที่หลากหลายและมีพลวัตร ซึ่งมักจะมีลกั ษณะของ
การย้ ายถิ่นฐานตามฤดูกาล ลักษณะของประมงขนาดเล็กนี ้แตกต่างกันไปตามพื ้นที่ ที่จริงการทาประมง
ขนาดเล็กมักจะมีฐานเข้ มแข็งอยูใ่ นชุมชนท้ องถิ่น และมักจะสะท้ อนให้ เห็นว่าเกี่ยวพันกับทรัพยากรประมง
ในละแวกใกล้ เคียง ประเพณีและคุณค่า และหนุนเสริมความเกาะเกี่ยวทางสังคม สาหรับชาวประมงขนาด
เล็กและแรงงานในภาคประมงแล้ ว การทาประมงเป็ นวิถีชีวิตและเป็ นภาคประมงขนาดย่อยที่ประกอบไป
ด้ วยความหลากหลายและความร่ ารวยทางวัฒนธรรมที่มีความสาคัญระดับโลก
ชาวประมงขนาดเล็ก
จานวนมาก แรงงานภาคประมง และชุมชนของพวกเขา รวมไปถึงกลุม่ ที่เปราะบางและกลุม่ คนชายขอบ
จาเป็ นต้ องพึง่ พาการเข้ าถึงทรัพยากรประมงและที่ดนิ โดยตรง สิทธิในการถือครองที่ดินในพื ้นที่ชายฝั่ งและ
พื ้นที่บริเวณอ่าว
มีความสาคัญต่อหลักประกันและการเอื ้ออานวยให้ สามารถเข้ าถึงการทาประมงและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง (รวมถึงการแปรรูปและการตลาด) และเพื่อที่อยู่อาศัยและการสนับสนุนการดารงชีวิต
ระบบนิเวศน์ทางน ้าที่มีคณ
ุ ภาพที่ดี และความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้ องเป็ นพื ้นฐานสาคัญต่อการ
ดารงชีวิตของพวกเขา และต่อความสามารถของภาคประมงขนาดเล็กที่จะมีสว่ นต่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น
โดยรวมด้ วย
แม้ วา่ ชุมชนชาวประมงขนาดเล็กจานวนมากจะมีความสาคัญก็ตาม แต่พวกเขายังคงถูกเบียดขับให้ ออกไป
อยูช่ ายขอบ และคุณปู การของพวกเขาต่อความมัน่ คงทางอาหารและโภชนาการ การขจัดความยากจน
การพัฒนาที่เสมอภาค และการใช้ ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ พวกเขาเองและผู้อื่นก็ยงั
ไม่อาจบรรลุผลได้ อย่างเต็มเปี่ ยม
ในการสร้ างหลักประกันและเพิ่มคุณปู การของการทาประมงขนาดเล็กนัน้
ต้ องเผชิญกับสิ่งท้ าทายและ
อุปสรรคต่าง ๆ มากมาย การพัฒนาภาคการประมงในช่วงสามสี่ทศวรรษที่ผา่ นมานาไปสูก่ ารใช้ ทรัพยากร
เกินขอบเขตและการคุกคามต่อแหล่งที่อยู่อาศัยและระบบนิเวศน์ในหลาย ๆ กรณีทวั่ โลก หลักปฏิบตั ิตาม
ประเพณีในการจัดสรรและแบ่งปั นประโยชน์ของทรัพยากรในการทาประมงขนาดเล็ก ซึง่ ดาเนินมาอย่าง
ต่อเนื่องในชนหลายรุ่น เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโยลีที่รวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงของประชากร ชุมชน
ชาวประมงขนาดเล็กยังได้ รับผลกระทบจากความสัมพันธ์ทางอานาจที่ไม่เสมอภาค ในหลาย ๆ พื ้นที่
ปั ญหาความขัดแย้ งกับการทาประมงขนาดใหญ่ อันเป็ นผลมาจากระบบการบริหารจัดการการทาประมงที่
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ขาดการมีสว่ นร่วมและมักจะรวมศูนย์ การพัฒนา และมีการพึง่ พากันอย่างสูงเพิ่มขึ ้นหรื อการแข่งขันกัน
ระหว่างการทาประมงขนาดเล็กและเศรษฐกิจภาคอื่น ๆ ซึง่ มักมีอิทธิพลทางการเมืองหรื อเศรษฐกิจสูงกว่า
ซึง่ รวมไปถึงภาคการท่องเที่ยว การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า การเกษตร พลังงาน การทาเหมืองแร่ อุตสาหกรรม
และการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน
เมื่อความยากจนที่ดารงอยูใ่ นชุมชนชาวประมงขนาดเล็ก มีลกั ษณะที่หลากหลายมิติ และมิได้ มีสาเหตุมา
จากรายได้ น้อย แต่ยงั เกิดจากปั จจัยที่ปิดกันมิ
้ ให้ ได้ รับสิทธิมนุษยชนอย่างสมบูรณ์ ซึง่ รวมถึงสิทธิของ
พลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ชุมชนชาวประมงขนาดเล็กมักตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่หา่ งไกล
และมักจะมีข้อจากัดหรื อเสียเปรี ยบในการเข้ าถึงตลาด
และอาจไม่คอ่ ยเข้ าถึงบริการทางสาธารณสุข
การศึกษา และบริการทางสังคมอื่นๆ ลักษณะอื่นๆ ที่รวมถึงระดับการศึกษาในระบบต่า สุขภาพย่าแย่
(มักจะมีการติดเชื ้อเอชไอวี และโรคเอดส์ในอัตราที่สงู ) และโครงสร้ างองค์กรที่ไม่เพียงพอ การมีโอกาสที่
จากัด เนื่องเพราะชุมชนชาวประมงขนาดเล็กต้ องเผชิญกับการขาดทางเลือกในการประกอบอาชีพ เยาวชน
ว่างงาน สภาพการทางานที่ไม่ดีและไม่ปลอดภัย แรงงานที่ถกู บังคับ และแรงงานเด็ก มลภาวะ สิ่งแวดล้ อม
เสื่อมโทรม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์ก่อให้ เกิดขึ ้น
นัน้ ทาให้ ภยั คุกคามที่ชมุ ชนชาวประมงขนาดเล็กต้ องเผชิญต้ องเพิ่มระดับมากยิ่งขึ ้น ปั จจัยเหล่านี ้ ทาให้
ชาวประมงขนาดเล็กและแรงงานภาคประมงต้ องเผชิญกับความยากลาบากในการส่งเสียงบอกเล่าความ
ทุกข์ยากของพวกตน ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิในการถือครองที่ดนิ และการสร้ างหลักประกันใน
การใช้ ทรัพยากรประมงที่พวกเขาต้ องพึง่ พาได้ อย่างยัง่ ยืน
แนวปฏิบตั เิ หล่านี ้ได้ รับการพัฒนาโดยอาศัยกระบวนการมีสว่ นร่วมและปรึกษาหารื อกันระหว่างผู้แทน
ชุมชนชาวประมงขนาดเล็ก องค์กรภาคประชาสังคม รัฐบาล องค์กรระดับภาค และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องอื่น ๆ
หลังจากนัน้ ในเวทีปรึกษาหารื อทางวิชาการขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ก็ได้ ทบทวน
แนวปฏิบตั ิ ซึง่ ก็ได้ คานึงถึงข้ อพิจารณาและหลักการที่สาคัญอย่างกว้ างขวาง รวมถึงความเสมอภาคและ
การไม่เลือกปฏิบตั ิ การมีสว่ นร่วมและการให้ ทกุ ฝ่ ายเข้ ามาร่วมด้ วย ความน่าเชื่อถือและการใช้ หลัก
กฎหมาย และหลักการที่วา่ สิทธิมนุษยชนทุกประการเป็ นเรื่ องสากล แบ่งแยกมิได้ เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั และ
พึง่ พาซึง่ กันและกัน แนวปฏิบตั นิ ี ้สอดคล้ องและส่งเสริมมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แนว
ปฏิบตั เิ หล่านี ้เสริมต่อหลักปฏิบตั ดิ ้ านจริยธรรมเพื่อการทาประมงอย่างรับผิดชอบและกฎหมายและความ
ตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง พวกเขาคานึงถึงหลักปฏิบตั ดิ ้ านวิชาการ เช่น แนวปฏิบตั ดิ ้ านวิชาการเพื่อ
การทาประมงอย่างรับผิดชอบ ข้ อ 10 “คุณูปการของการทาประมงขนาดเล็กที่เพิ่มขึ ้นต่อการขจัดความ
ยากจน และความมัน่ คงทางอาหาร” รวมถึงกฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ ที่สามารถสมัคร
ใจปฏิบตั ิตามได้ เช่น แนวปฏิบตั วิ ่าด้ วยธรรมาภิบาลอย่างรับผิดชอบโดยสมัครใจว่าด้ วยการถือครองที่ดนิ
การทาประมง และป่ าไม้ ในบริบทของความมัน่ คงทางอาหารระดับประเทศ (แนวปฏิบตั วิ ่าด้ วยการถือครอง
7

ที่ดนิ )
และแนวปฏิบตั วิ ่าด้ วยการรับรองสิทธิที่จะมีอาหารอย่างพอเพียงขันก้
้ าวหน้ าในบริ บทของความ
มัน่ คงทางอาหาร (สิทธิที่จะมีแนวปฏิบตั ดิ ้ านอาหาร) เท่าที่เกี่ยวข้ อง รัฐและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องอื่น ๆ ได้ รับ
การสนับสนุนให้ ศกึ ษาแนวปฏิบตั อิ ื่น ๆ ด้ วย เช่น กฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศและในภูมิภาค
ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อบูรณาการพันธกรณี ความผูกพันโดยสมัครใจ และแนวทางชี ้นาที่มีอยูแ่ ละเกี่ยวข้ องอย่าง
ครบถ้ วน
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ส่ วนที่ 1 บทนา
1. วัตถุประสงค์
1.1 วัตถุประสงค์ ของแนวปฏิบัตคิ ือ
ก) เพื่อการทาประมงขนาดเล็กมีคณ
ุ ปู การต่อความมัน่ คงทางอาหารและโภชนาการของโลก
เพิ่มมากขึ ้น และสนับสนุนความคืบหน้ าในการใช้ สิทธิที่จะมีอาหารอย่างเพียงพอ
ข) เพื่อมีสว่ นในการพัฒนาชุมชนชาวประมงขนาดเล็กอย่างเสมอภาค และการขจัดความ
ยากจน และปรับปรุงสถานการณ์ด้านสังคมและเศรษฐกิจของชาวประมงและแรงงานภาค
ประมงในบริบทของการบริ หารจัดการการทาประมงอย่างยัง่ ยืน
ค) เพื่อให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรประมงอย่างยัง่ ยืน
มีการบริหารจัดการอย่างรอบคอบและ
รับผิดชอบ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรประมงที่สอดคล้ องกับหลักปฏิบตั ดิ ้ านจริยธรรมเพื่อ
การทาประมงอย่างรับผิดชอบขององค์การอาหารและเกษตร และกฎหมายและความตก
ลงระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ง) เพื่อส่งเสริมคุณปู การของการทาประมงขนาดเล็กต่อความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้ อมในอนาคตเพื่อโลกของเราและประชากรโลก
จ) เพื่อเอื ้ออานวยแนวปฏิบตั สิ าหรับรัฐและผู้เกี่ยวข้ องได้ พิจารณาเพื่อการพัฒนาและการ
ดาเนินนโยบายที่เป็ นมิตรกับระบบนิเวศน์อย่างมีสว่ นร่วม กรอบยุทธศาสตร์ และกฎหมาย
เพื่อปรับปรุงการทาประมงขนาดเล็กอย่างรับผิดชอบและยัง่ ยืน
ฉ) เพื่อให้ สงั คมมีความตระหนักเพิ่มขึ ้นและส่งเสริมความก้ าวหน้ าทางความรู้ในเรื่ อง
วัฒนธรรม บทบาท คุณปู การ และศักยภาพของการทาประมงขนาดเล็ก โดยคานึงถึง
ความรู้ของบรรพบุรุษและประเพณี รวมถึงอุปสรรคและโอกาสด้ วย
1.2 วัตถุประสงค์เหล่านี ้ควรจะมีการดาเนินการให้ บรรลุผลโดยอาศัยการส่งเสริมแนวทางสิทธิ
มนุษยชนโดยการเสริมสร้ างพลังให้ แก่ชมุ ชนชาวประมงขนาดเล็กทังชายและหญิ
้
ง เพื่อให้ มี
ส่วนในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบในการใช้ ทรัพยากรประมงอย่างยัง่ ยืน และ
เน้ นความต้ องการของประเทศที่กาลังพัฒนา และเพื่อประโยชน์ของกลุม่ คนที่เปราะบางและ
กลุม่ คนชายขอบ
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2. ลักษณะและขอบเขต
2.1 แนวปฏิบตั นิ ี ้มีลกั ษณะที่สามารถนาไปใช้ ได้ โดยสมัครใจ แนวปฏิบตั นิ ี ้ควรนาไปประยุกต์ใช้ กบั
การทาประมงขนาดเล็กในทุกบริบท มีขอบเขตกว้ างๆ แต่ก็เน้ นเป็ นการเฉพาะกับความ
ต้ องการของประเทศที่กาลังพัฒนา
2.2 แนวปฏิบตั นิ ี ้เหมาะสมสาหรับการทาประมงขนาดเล็กทังในทะเลและแหล่
้
งน ้าจืด ตัวอย่างเช่น
ชายและหญิงที่ทางานในกิจกรรมต่างๆ ทังปวงตามห่
้
วงโซ่มลู ค่า และกิจกรรมก่อนและหลัง
การทาประมง ความเชื่อมโยงที่สาคัญระหว่างการประมงขนาดเล็กและเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าเป็ น
ที่ได้ รับการยอมรับ แต่แนวปฏิบตั ฉิ บับนี ้จะมุง่ เน้ นเฉพาะการจับสัตว์น ้า
2.3 แนวปฏิบตั นิ ี ้มุง่ ไปที่ประเทศที่เป็ นและไม่เป็ นสมาชิกขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติในทุกระดับของรัฐ รวมถึงองค์กรระดับอนุภมู ิภาค ภูมิภาค ระหว่างประเทศ
และระหว่างรัฐบาล และภาคประมงขนาดเล็ก (ชาวประมง แรงงานในภาคประมง ชุมชนของ
พวกเขา ผู้นาตามประเพณีและวัฒนธรรม องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง และองค์กรประชาสังคม)
แนวปฏิบตั นิ ี ้ยังมุง่ ไปที่สถาบันวิจยั และวิชาการ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และทุกส่วน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับภาคประมง การพัฒนาชายฝั่ งและชนบท และการใช้ สิ่งแวดล้ อมทางน ้า
2.4 แนวปฏิบตั ยิ อมรับความหลากหลายของการทาประมงขนาดเล็ก และไม่มีคานิยามเพียงหนึง่
เดียวที่ได้ รับการยอมรับร่วมกันสาหรับภาคประมงขนาดเล็ก ด้ วยเหตุนี ้ แนวปฏิบตั นิ ี ้มิได้ ให้
นิยามมาตรฐานของการทาประมงขนาดเล็ก หรื อจะทาอย่างไรในการประยุกต์ในบริบทของ
ประเทศ แนวปฏิบตั นิ ี ้มีความเหมาะสมเป็ นพิเศษต่อการทาประมงขนาดเล็กเพื่อยังชีพ และ
ชาวประมงที่มีความเปราะบาง เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในการประยุกต์ใช้
แนวปฏิบตั จิ งึ เป็ นเรื่ องสาคัญที่จะต้ องให้ มนั่ ใจว่า กิจกรรมใดและผู้ดาเนินการรายใดที่ถือว่ามี
ขนาดเล็ก และต้ องค้ นหาว่ากลุม่ ใดที่มีความเปราะบางและเป็ นกลุม่ คนชายขอบที่ต้องได้ รับ
ความใส่ใจเพิ่มขึ ้น ประเด็นนี ้ต้ องดาเนินการในระดับภูมิภาค อนุภมู ิภาค หรื อระดับประเทศ
และตามบริ บทเฉพาะที่จะมีการประยุกต์ใช้ รัฐควรให้ หลักประกันว่า การค้ นหาและการ
ประยุกต์ใช้ นี ้จะได้ รับการชี ้นาด้ วยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายและเป็ นแก่สาร มี
การปรึกษาหารื อ และเน้ นวัตถุประสงค์ที่ตอบสนองในหลายระดับ เพื่อว่า เสียงของทังชาย
้
และหญิงจะได้ รับฟั ง
ทุกฝ่ ายควรสนับสนุนและมีสว่ นร่วมในกระบวนการดังกล่าวอย่าง
เหมาะสม
2.5 แนวปฏิบตั นิ ี ้ ควรมีการแปลและประยุกต์ใช้ ตามระบบกฎหมายและสถาบันของประเทศ
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3. หลักการสาหรับการปฏิบัติ
3.1 แนวปฏิบตั นิ ี ้อยูบ่ นพื ้นฐานมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มาตรฐานการทาประมง
อย่างรับผิดชอบ และวิธีปฏิบตั แิ ละการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตามเอกสารผลการประชุมริโอบวก 20 ที่
ชื่อ “อนาคตที่เราต้ องการ” หลักปฏิบตั ิด้านจริ ยธรรมเพื่อการทาประมงอย่างรับผิดชอบของ
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และความตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ ความ
สนใจเป็ นพิเศษต่อกลุม่ ประชากรที่เปราะบางและกลุม่ คนชายขอบ และความจาเป็ นที่จะต้ อง
สนับสนุนการดาเนินงานให้ มีความก้ าวหน้ าคืบหน้ าอย่างแท้ จริงสาหรับเรื่ องสิทธิที่จะมีอาหาร
เพียงพอ
1. สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี ตระหนักถึงศักดิศ์ รี รีโดยกาเนิด และสิทธิมนุษยชนของแต่ละ
คนที่เท่าเทียมและไม่สามารถถ่ายโอนกันได้ นนั ้ ทุกฝ่ ายควรยอมรับ เคารพ ส่งเสริม และ
คุ้มครองหลักการแห่งสิทธิมนุษยชน
และการประยุกต์ใช้ ในชุมชนที่ต้องพึง่ พาการทา
ประมงขนาดเล็ก ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ความเป็ น
สากล และการไม่สามารถถ่ายโอนกันได้ การแบ่งแยกไม่ได้ การพึง่ พาอาศัยกัน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน การไม่เลือกปฏิบตั แิ ละความเสมอภาค การมีสว่ นร่วมและการ
ครอบคลุมทุกคน ความน่าเชื่อถือและการบังคับใช้ กฎหมาย รัฐควรเคารพและคุ้มครอง
สิทธิของผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนในการทาอาชีพประมงขนาดเล็กของเขา

2.

3.
4.

5.

ฝ่ ายที่มิใช่รัฐ รวมถึงกิจการธุรกิจที่เกี่ยวข้ องหรื อธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อการทาประมง
ขนาดเล็กแบบมีความรับผิดชอบเพื่อเคารพในสิทธิมนุษยชน
รัฐควรกาหนดขอบเขต
กิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการทาประมงขนาดเล็กของฝ่ ายที่มิใช่รัฐ
เพื่อให้ มี
หลักประกันว่าพวกเขาจะปฏิบตั ิตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
การเคารพวัฒนธรรม ต้ องตระหนักและเคารพรูปแบบองค์กรที่มีอยูเ่ ดิม องค์ความรู้และ
วิธีปฏิบตั ิตามประเพณีในท้ องถิ่นของชุมชนชาวประมงขนาดเล็ก รวมถึงชนพื ้นเมือง และ
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ โดยการสนับสนุนผู้หญิงให้ เป็ นผู้นาและคานึงถึงมาตรา 5 ของอนุสญ
ั ญาว่า
ด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิตอ่ สตรี ในทุกรูปแบบ
การไม่ เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมการขจัดการเลือกปฏิบตั ิด้านนโยบายและการปฏิบตั ใิ นทุก
รูปแบบในการทาประมงขนาดเล็ก
ความเสมอภาคหญิงชายและความยุตธิ รรม คือพื ้นฐานในการพัฒนาใดๆ การ
ตระหนักถึงบทบาทของผู้หญิงในการทาประมงขนาดเล็ก สิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกัน
ควรได้ รับการส่งเสริม
ความยุตธิ รรมและความเสมอภาค
การส่งเสริมความยุตธิ รรมและการปฏิบตั อิ ย่าง
ยุตธิ รรม ทังในแง่
้
กฎหมายและในการปฏิบตั ิตอ่ ทุกคนและประชาชาติทงมวล
ั้
รวมถึงสิทธิ
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ที่เท่าเทียมกันที่จะได้ รับสิทธิมนุษยชนอย่างครบถ้ วน
ในเวลาเดียวกันความแตกต่าง
ระหว่างหญิงและชายควรได้ รับการยอมรับ และมีการดาเนินมาตรการเฉพาะเพื่อเร่งรัด
ความเสมอภาคที่เป็ นจริง เช่น การใช้ การปฏิบตั พิ ิเศษเฉพาะที่จาเป็ นเพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ที่
เท่าเทียม โดยเฉพาะสาหรับกลุม่ คนที่เปราะบางและกลุม่ คนชายขอบ
6. การหารือและการมีส่วนร่ วม การให้ หลักประกันแก่การมีสว่ นร่วมของชุมชนชาวประมง
ขนาดเล็ก รวมถึงกลุม่ ชาติพนั ธุ์อย่างเสรี มีประสิทธิผล มีความหมาย และได้ รับข้ อมูล
อย่างถูกต้ องครบถ้ วน โดยคานึงถึงปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้ วยสิทธิชนเผ่าพื ้นเมือง
ในกระบวนการตัดสินใจทังปวงที
้
่เกี่ยวข้ องกับทรัพยากรและพื ้นที่ประมง ที่มีการทาประมง
ขนาดเล็ก รวมถึงผืนแผ่นดินข้ างเคียง โดยคานึงถึงความไม่สมดุลทางอานาจที่มีอยู่
ระหว่างฝ่ ายต่างๆ
ซึ่งควรต้ องรวมถึงข้ อคิดเห็นและการสนับสนุนจากผู้ที่อาจได้ รับ
ผลกระทบจากการตัดสินใจก่อนที่จะทาการตัดสินใจใด ๆ และให้ มีการตอบสนองต่อ
คุณปู การของพวกเขา
7. การบังคับใช้ กฎหมาย ในการใช้ แนวทางกฎหมายสาหรับการทาประมงขนาดเล็กที่มี
การประกาศต่อสาธารณชนอย่างกว้ างขวางด้ วยภาษาที่เข้ าใจได้ และครอบคลุมทุกคน มี
การบังคับใช้ อย่างเสมอภาคและมีการวินิจฉัยโดยอิสระเสรี และสอดคล้ องกับพันธกรณีที่
มีอยูภ่ ายใต้ กฎหมายระดับประเทศและระหว่างประเทศ และโดยคานึงถึงความผูกพันโดย
สมัครใจตามกฎหมายในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
8. ความโปร่ งใส นิยามต้ องชัดเจน และประกาศนโยบาย กฎหมาย และวิธีพิจารณาคดีมี
ความกว้ างขวางใช้ ภาษาที่เหมาะสม และประกาศคาตัดสินอย่างกว้ างขวางด้ วยภาษาที่
เหมาะสมในรูปแบบที่ทคุ นเข้ าถึงได้
9. ความน่ าเชื่อถือ ให้ แต่ละคน องค์กรรัฐ และองค์กรที่มิใช่รัฐ ต้ องรับผิดชอบต่อการกระทา
และการตัดสินใจของตนตามหลักการการบังคับใช้ กฎหมาย
10. ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ใช้ แนวทางการป้องกันและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อคุ้มครองผลที่ไม่ปรารถนาที่เกิดขึ ้น รวมถึงการใช้ ทรัพยากร
ประมงเกินขอบเขต และผลกระทบด้ านลบต่อสิ่งแวดล้ อม สังคม และเศรษฐกิจ
11. แนวทางแบบองค์ รวมและการบูรณาการ ตระหนักถึงหลักการเชิงระบบนิเวศน์ในการ
ทาประมง ให้ เป็ นหลักการสาหรับการปฏิบตั ทิ ี่สาคัญ โดยรวมถึงแนวคิดเรื่ องความ
ครอบคลุมและความยัง่ ยืนของทุกส่วนของระบบนิเวศน์ รวมถึงการดารงชีวิตของชุมชน
ชาวประมงขนาดเล็ก และให้ หลักประกันว่าจะมีการประสานงานข้ ามภาคส่วนของชุมชน
ชาวประมงขนาดเล็ก เนื่องจากการทาประมงขนาดเล็กนี ้ เกี่ยวข้ องอย่างใกล้ ชิดและต้ อง
พิงพาภาคส่วนอื่น ๆ อีกมากมายหลายภาคส่วน
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12. ความรับผิดชอบทางสังคม ส่งเสริมความสมานฉันท์ของชุมชน และความรับผิดชอบ
ร่วมของบรรษัท การส่งเสริ มสิ่งแวดล้ อมที่ชว่ ยให้ เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ที่ควรได้ รับการสนับสนุน
13. ความเป็ นไปได้ และศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ให้ หลักประกันว่านโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และกิจกรรมในการปรับปรุงธรรมาภิบาลและการพัฒนาการทา
ประมงขนาดเล็กจะสมเหตุสมผลทังทางสั
้
งคมและเศรษฐกิจ พวกเขาควรได้ รับข้ อมูลด้ วย
เงื่อนไขที่มีอยูเ่ ดิม ที่ปฏิบตั ไิ ด้ และปรับปรุงได้ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และควร
สนับสนุนการปรับตัวของชุมชนด้ วย
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4. ความสัมพันธ์ กับกฎหมายและความตกลงระหว่ างประเทศอื่น ๆ
4.1 แนวปฏิบตั นิ ี ้ควรตีความและนาไปประยุกต์ใช้ อย่างสอดคล้ องกับสิทธิและพันธกรณีที่มีอยูต่ าม
กฎหมายของประเทศและระหว่างประเทศ ร่วมกับความผูกพันโดยสมัครใจตามความตกลง
ระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ แนวปฏิบตั นิ ี ้เสริมและสนับสนุนความพยายามของประเทศ
ภูมิภาคและระหว่างประเทศที่มงุ่ ประเด็นสิทธิมนุษยชน การทาประมงอย่างรับผิดชอบและการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน แนวปฏิบตั นิ ี ้มีการพัฒนาเพื่อสนับสนุนหลักปฏิบตั ิด้านจริ ยธรรมเพื่อการ
ทาประมงอย่างรับผิดชอบ และสนับสนุนการทาประมงอย่างรับผิดชอบและการใช้ ทรัพยากร
อย่างยัง่ ยืนตามความตกลงนี ้
4.2 ไม่ควรตีความแนวปฏิบตั นิ ี ้เพื่อจากัดหรื อลิดรอนสิทธิหรื อพันธกรณีที่รัฐต้ องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ
แนวปฏิบตั นิ ี ้อาจใช้ เพื่อเป็ นแนวทางชี ้นาการปรับและให้ เกิด
ข้ อกาหนดทางกฎหมายและระเบียบใหม่หรื อส่วนเสริม
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ส่ วนที่ 2 การทาประมงอย่ างรับผิดชอบและการพัฒนาที่ย่ งั ยืน
5. ธรรมาภิบาลของการถือครองที่ดินและการบริหารจัดการทรัพยากร
5.1 แนวปฏิบตั นิ ี ้รับรองความจาเป็ นที่จะต้ องมีการใช้ ความหลากหลายทางชีวิภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบและยัง่ ยืน เพื่อตอบสนองความต้ องการด้ านการพัฒนา
และสิ่งแวดล้ อมของชนรุ่นปั จจุบนั และอนาคต ชุมชนชาวประมงขนาดเล็กจาเป็ นจะต้ องได้ รับ
สิทธิในการถือครอง2 ทรัพยากรที่เป็ นพื ้นฐานสาหรับการดาเนินชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมที่
ดี การดารงชีวิต และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน แนวปฏิบตั นิ ี ้สนับสนุนการกระจายประโยชน์ที่
ได้ รับจากการบริหารจัดการการประมงและระบบนิเวศน์อย่างรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน
และเกิดประโยชน์ตอ่ ชาวประมงขนาดเล็ก และแรงงานในภาคประมง ทังชายและหญิ
้
ง

2

คำว่ำ “สิทธิในกำรถือครอง” ใช้ ตำมแนวปฏิบตั วิ ำ่ ด้ วยธรรมำภิบำลกำรถือครองที่ดิน กำรทำประมง และป่ ำไม้ ในบริบทของควำมมั่นคงทำง
อำหำรอย่ำงรับผิดชอบโดยสมัครใจ
15

5ก. ธรรมาภิบาลที่รับผิดชอบด้ านการถือครองที่ดนิ
5.2 ทุกฝ่ ายควรรับรองว่า ธรรมาภิบาลในเรื่ องการถือครองที่ดนิ การทาประมง และป่ าไม้ อย่าง
รับผิดชอบที่ประยุกต์ใช้ ได้ กบั การทาประมงขนาดเล็กนัน้
เป็ นหลักสาคัญในการทาให้ สิทธิ
มนุษยชน ความมัน่ คงทางอาหาร การขจัดความยากจน การเลี ้ยงสัตว์อย่างยัง่ ยืน ความมัน่ คง
ทางสังคม ความมัน่ คงในที่อยูอ่ าศัย ความก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาชนบทและ
สังคมนัน้ เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
5.3 รัฐตามข้ อกฎหมายของพวกเขานัน้ ควรให้ หลักประกันว่า ชาวประมงขนาดเล็ก แรงงานใน
ภาคประมง และชุมชนของพวกเขา จะมีสิทธิในการถือครองทรัพยากรประมง (ทังในทะเลและ
้
บนผืนแผ่นดิน) และพื ้นที่ทาประมงขนาดเล็กและผืนดินในละแวกใกล้ เคียงอย่างมัน่ คง เท่า
เทียม อย่างเหมาะสมทังทางสั
้
งคมและวัฒนธรรม โดยให้ ความสาคัญเป็ นพิเศษต่อผู้หญิงใน
เรื่ องสิทธิการถือครอง
5.4 รัฐตามข้ อกฎหมายของพวกเขานัน้ และทุกฝ่ ายตามข้ อกฎหมายของตน ควรรับรอง เคารพ
และคุ้มครองสิทธิในการถือครองตามกฎหมายในทุกรูปแบบ โดยคานึงถึงสิทธิตามวัฒนธรรม
ทรัพยากรทางน ้า และที่ดินและพื ้นที่ทาประมงขนาดเล็กของชุมชนชาวประมงขนาดเล็กตาม
ความเหมาะสม หากจาเป็ น เพื่อคุ้มครองสิทธิการถือครองตามกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ จึง
ควรให้ มีการตรากฎหมายเพื่อให้ เกิดผลดังกล่าว รัฐควรดาเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อค้ นหา
บันทึก และเคารพผู้ถือสิทธิครอบครองตามกฎหมายและสิทธิของพวกเขา บรรทัดฐานและวิธี
ปฏิบตั ขิ องท้ องถิ่น รวมถึงการเข้ าถึงทรัพยากรประมงและที่ดนิ ตามประเพณีวฒ
ั นธรรมของ
ชุมชนประมงขนาดเล็ก รวมทังชนพื
้
้นเมืองและชนกลุ่มน้ อยควรได้ รับการยอมรับการเคารพ
และปกป้องในรูปแบบที่สอดคล้ องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ปฏิญญา
สหประชาชาติวา่ ด้ วยสิทธิของปวงชนท้ องถิ่นดังเดิ
้ ม และปฏิญญาว่าด้ วยลิทธิของบุคคลผู้เป็ น
ขนกลุม่ น้ อยทางสัญชาติหรื อซาติพนั ธุ์ ศาสนา และภาษา จะต้ องได้ รับความใส่ใจตามความ
เกี่ยวข้ อง หากการปฏิรูปรัฐธรรมนูญหรื อกฎหมายที่มงุ่ เสริมสิทธิของผู้หญิงให้ เข้ มแข็งและทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งกับขนบธรรมเนียม ทุกฝ่ ายควรร่วมมือกันเพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบขิงการดารงตาแหน่งตามธรรมเนียม
5.5 รัฐควรตระหนักถึงบทบาทของชุมชนประมงขนาดเล็กและชนพื ้นเมืองในการฟื น้ ฟู
อนุรักษ์
ปกป้อง และร่วมจัดการระบบนิเวศทางน ้าและระบบนิเวศชายฝั่ งของท้ องถิ่น
5.6 หากรัฐถือกรรมสิทธิ์หรื อควบคุมทรัพยากรน ้า (รวมทังทรั
้ พยากรประมง) และที่ดนิ หากจาเป็ น
รัฐควรกาหนดการใช้ และสิทธิการถือครองทรัพยากรเหล่านันโดยค
้
านึงถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น
วัตถุประสงค์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อม รัฐควรรับรองและคุ้มครองทรัพยากร
สาธารณะที่มีการใช้ และบริหารจัดการร่ วมกัน โดยเฉพาะโดยชุมชนชาวประมงขนาดเล็ก
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5.7 ตามมาตรา 6.18 ของหลักปฏิบตั ดิ ้ านจริยธรรมเพื่อการทาประมงอย่างรับผิดชอบ หากจาเป็ น
รัฐควรอนุมตั ใิ ห้ การทาประมงขนาดเล็กได้ เข้ าถึงการทาประมงในน่านน ้าตามกฎหมายของ
ประเทศเป็ นลาดับแรก ตามแนวคิดที่จะให้ เกิดผลอย่างเท่าเทียมกันสาหรับประชาชนกลุม่
ต่างๆ ทุกกลุม่ ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะกลุม่ คนที่เปราะบาง หากจาเป็ นควรดาเนิน
มาตรการเฉพาะ เช่น การเปิ ดและบังคับใช้ เขตพื ้นที่เพื่อการทาประมงขนาดเล็ก การทาประมง
ขนาดเล็กควรได้ รับการพิจารณาก่อนการทาความตกลงเกี่ยวกับการเข้ าถึงทรัพยากรกับ
ประเทศหรื อฝ่ ายที่สาม
5.8 รัฐควรรับมาตรการต่าง ๆ เพื่อเอื ้ออานวยให้ มีการเข้ าถึงทรัพยากรประมงอย่างเท่าเทียมกัน
สาหรับชุมชนชาวประมงขนาดเล็ก รวมถึงการปฏิรูประบบการกระจายทรัพยากร โดยคานึงถึง
ข้ อกาหนดของแนวปฏิบตั ิโดยสมัครใจว่าด้ วยธรรมาภิบาลการถือครองที่ดิน การประมง และ
ป่ าไม้ อย่างรับผิดชอบในบริ บทความมัน่ คงทางอาหารของประเทศ
5.9 รัฐควรให้ หลักประกันว่า ชุมชนชาวประมงขนาดเล็ก จะไม่ถกู ไล่รือ้ ตามอาเภอใจ และสิทธิตาม
กฎหมายของพวกเขาในการถือครองจะไม่ถกู ยกเลิกหรื อฝ่ าฝื น รัฐควรรับรองว่าการแข่งขันโดย
ผู้ใช้ รายอื่นมีอตั ราเพิ่มขึ ้นในพื ้นที่ทาประมงขนาดเล็ก
และชุมชนชาวประมงขนาดเล็ก
โดยเฉพาะกลุม่ คนที่เปราะบางหรื อกลุม่ คนชายขอบ มักจะเป็ นฝ่ ายเสียเปรี ยบในความขัดแย้ ง
กับภาคส่วนอื่นๆ และอาจต้ องการการสนับสนุนเป็ นพิเศษหากการทามาหากินของพวกเขาถูก
คุกคามโดยการพัฒนาหรื อกิจกรรมของภาคส่วนอื่น ๆ
5.10 ก่อนการดาเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนชาวประมงขนาด
เล็ก รัฐและฝ่ ายอื่น ๆ ควรพิจารณาผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมด้ วย
การศึกษาผลกระทบ และทาการหารื ออย่างมีประสิทธิผลและมีความหมายกับชุมชนเหล่านี ้
ตามกรอบกฎหมายของประเทศ
5.11 รัฐควรสนับสนุนให้ ชมุ ชนและชาวประมงขนาดเล็ก รวมถึงประชาชนผู้เปราะบางและกลุม่
คนชายขอบ
ได้ เข้ าถึงองค์กรทางกฎหมายและฝ่ ายปกครองที่ยตุ ธิ รรมและมีทกั ษะ
ความสามารถ มีหนทางที่ไม่ใช้ ทนุ สูงและมีประสิทธิผลในการแก้ ไขความขัดแย้ งในเรื่ องสิทธิ
การถือครองตามกรอบกฎหมายของประเทศ
รวมถึงทางเลือกในการแก้ ไขความขัดแย้ ง
ดังกล่าว และควรให้ มีการเยียวยาอย่างมีประสิทธิผล ซึง่ อาจรวมถึงสิทธิในการอุทธรณ์ตาม
ความจาเป็ น การเยียวยาดังกล่าว จะต้ องมีการนาไปปฏิบตั ใิ นทันทีตามกรอบกฎหมายของ
ประเทศ ซึง่ อาจรวมไปถึงคืนสถานะภาพ การชดใช้ การชดเชยและค่าตอบแทน
5.12 รัฐควรพยายามรื อ้ ฟื น้ การเข้ าถึงพื ้นที่ทาประมงและพื ้นที่ชายฝั่ งตามประเพณีให้ แก่ชมุ ชน
ชาวประมงขนาดเล็กที่ต้องโยกย้ ายเพราะภัยธรรมชาติ และ/หรื อการสู้รบ โดยคานึงถึงความ
ยัง่ ยืนของทรัพยากรประมง รัฐควรสร้ างกลไกในการสนับสนุนชุมชนชาวประมงขนาดเล็กที่
ได้ รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง ให้ ได้ สร้ างชีวิตและการทามาหากิน
17

กันใหม่ ขันตอนดั
้
งกล่าวควรรวมถึงการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ กุ รูปแบบต่อผู้หญิงในการถือ
ครองกรณีเกิดภัยธรรมชาติ และ/หรื อการสู้รบ
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5ข. การบริหารจัดการทรั พยากรอย่ างยั่งยืน
5.13 รัฐและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการการประมง ควรกาหนดมาตรการเพื่อการ
อนุรักษ์และการใช้ ทรัพยากรประมงอย่างยัง่ ยืน
และสร้ างหลักประกันให้ เกิดพื ้นฐานทาง
นิเวศน์เพื่อการผลิตอาหาร
พวกเขาควรส่งเสริมและดาเนินการระบบบริ หารจัดการอย่าง
เหมาะสม ซึง่ สอดคล้ องกับพันธกรณีที่พวกเขามีอยูภ่ ายใต้ กฎหมายของประเทศและระหว่าง
ประเทศ และความผูกพันโดยสมัครใจ รวมถึงหลักปฏิบตั ิด้านจริยธรรมเพื่อการทาประมงอย่าง
รับผิดชอบที่ให้ การรับรองต่อข้ อเรี ยกร้ องและโอกาสของการทาประมงขนาดเล็ก
5.14 ทุกฝ่ ายควรตระหนักว่าสิทธิและความรับผิดชอบมาพร้ อมกัน สิทธิการถือครองต้ องสมดุล
กับหน้ าที่ และสนับสนุนการอนุรักษ์ในระยะยาวและการใช้ ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน และการดูแล
รักษาพื ้นฐานของระบบนิเวศน์เพื่อการผลิตอาหาร การทาประมงขนาดเล็กควรใช้ วิธีการทา
ประมงที่ลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้ อมทางน ้า และพันธุ์สตั ว์พนั ธุ์พืชต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องม
และสนับสนุนความยัง่ ยืนของทรัพยากรด้ วย
5.15 รัฐควรเอื ้ออานวย ฝึ กอบรม และสนับสนุนชุมชนชาวประมงขนาดเล็กให้ มีสว่ นร่วมและ
รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรที่พวกเขาพึง่ พาเพื่อการดารงชีวิต และโดยคานึงถึงสิทธิ
และระบบการถือครองตามกฎหมายซึง่ มีการใช้ กนั มาตามประเพณีเพื่อการยังชีพ ด้ วยเหตุนี ้
รัฐจึงควรให้ ชมุ ชนชาวประมงขนาดเล็กมีสว่ นในการกาหนด วางแผน การดาเนินการมาตรการ
บริหารจัดการหากเป็ นไปได้ รวมถึงพื ้นที่อนุรักษ์ ที่มีผลกระทบต่อทางเลือกการดารงชีวิตของ
พวกเขา โดยให้ ความสนใจเป็ นพิเศษต่อการมีสว่ นร่วมอย่างเท่าเทียมกันของผู้หญิง กลุม่ คนที่
เปราะบางและกลุม่ คนชายขอบ ระบบการบริหารจัดการอย่างมีสว่ นร่วม เช่นการบริหาร
จัดการร่วม ควรได้ รับการส่งเสริมตามกฎหมายของประเทศ
5.16 รัฐควรให้ หลักประกันในการสร้ างหรื อส่งเสริมระบบการติดตาม การควบคุม และการเฝ้า
ระวังที่ใช้ ได้ และเหมาะสมกับการทาประมงขนาดเล็ก
พวกเขาควรให้ การสนับสนุนระบบ
ดังกล่าวซึง่ รวมผู้ทาประมงขนาดเล็กตามความเหมาะสม และส่งเสริมการจัดระบบอย่างมีสว่ น
ร่วมตามบริบทของการบริหารจัดการร่วม รัฐควรให้ หลักประกันในการใช้ กลไกการติดตามและ
การบังคับใช้ ที่มีประสิทธิผล เพื่อขัดขวาง ป้องกัน และขจัดวิธีการทาประมงที่ผิดกฎหมาย
และ/หรื อแบบทาลายล้ างในทุกรูปแบบที่มีผลลบต่อระบบนิเวศน์ทางทะเลและบนผืนแผ่นดิน
รัฐควรพยายามปรับปรุงการขึ ้นทะเบียนกิจกรรมประมงด้ วย
ชาวประมงขนาดเล็กควร
สนับสนุนระบบการติดตาม การควบคุม และการเฝ้าระวัง และให้ ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการบริหาร
จัดการกิจกรรมแก่เจ้ าหน้ าที่ประมงของรัฐ
5.17 รัฐควรให้ หลักประกันว่า จะมีการแจกแจงบทบาทและความรับผิดชอบในบริ บทของการ
จัดระบบการบริหารจัดการร่วมของฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียให้ ชดั เจน และได้ รับ
ความเห็นชอบผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วมและได้ รับการสนับสนุนด้ านกฎหมาย
ทุกฝ่ าย
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รับผิดชอบต่อบทบาทการบริ หารจัดการที่เห็นพ้ องต้ องกัน ควรใช้ ความพยายามทุกประการ
เพื่อให้ การทาประมงขนาดเล็กมีผ้ แู ทนในสมาคมวิชาชีพและองค์กรด้ านประมงทังในท้
้ องถิ่น
และระดับชาติ
และมีส่วนอย่างแข็งขันในกระบวนการการตัดสินใจนโยบายด้ านประมงที่
เกี่ยวข้ อง
5.18 รัฐและผู้ทาประมงขนาดเล็ก ควรส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทและการมีสว่ นร่วมของชาย
และหญิง ไม่วา่ จะเป็ นก่อนการออกทาการประมง ระหว่างทาการประมง หรื อหลังการทาการ
ประมง ในบริ บทของการบริ หารจัดการร่วม และในการส่งเสริมการทาประมงอย่างรับผิดชอบ
ให้ มีคณ
ุ ปู การด้ วยความรู้ เฉพาะ แนวคิด และความต้ องการของตน ทุกฝ่ ายควรให้ ความสนใจ
เป็ นพิเศษต่อความจาเป็ นที่จะต้ องให้ หลักประกันการมีสว่ นร่วมอย่างเท่าเทียมกันของผู้หญิง
กาหนดมาตรการพิเศษเพื่อให้ วตั ถุประสงค์ดงั กล่าวบรรลุผล
5.19 หากมีประเด็นการข้ ามพรมแดนหรื อประเด็นอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน เช่น น่านน ้าและ
ทรัพยากรประมงร่วม รัฐที่เกี่ยวข้ องควรทางานร่วมกันเพื่อสร้ างหลักประกันว่า สิทธิการถือ
ครองของชุมชนชาวประมงขนาดเล็กจะได้ รับการค ้าประกันและคุ้มครอง
5.20 รัฐควรหลีกเลี่ยงนโยบายและมาตรการทางการเงินที่อาจมีสว่ นให้ มีการทาประมงเกิน
ขอบเขต ซึง่ ทาให้ มีการใช้ ทรัพยากรเกินขนาดที่ทาให้ เกิดผลที่ไม่เป็ นที่ปรารถนาต่อการทา
ประมงขนาดเล็ก
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6. การพัฒนาสังคม การจ้ างงานและงานที่เหมาะสม
6.1 ทุกฝ่ ายควรพิจารณาการจัดการและการพัฒนาประมงขนาดเล็กโดยใช้ แนวทางการบูรณาการ
ระบบนิเวศน์ และแบบองค์ ซึง่ คานึงถึงความสลับซับซ้ อนของวิถีชีวิต อาจจาเป็ นต้ องให้ ความ
สนใจต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเพื่อให้ มนั่ ใจว่า ชุมชนชาวประมงขนาดเล็กจะได้ รับ
การเสริมสร้ างพลัง และสามารถใช้ สิทธิมนุษยชนของตนได้
6.2 รัฐควรส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนาบุคลกร เช่น สาธารณสุข การศึกษา การอ่านออกเขียน
ได้ ทักษะด้ านดิจิตอล และทักษะอื่นๆ ทางด้ านเทคนิควิธีการซึง่ ช่วยเพิ่มมูลค่าของทรัพยากร
ประมง
รวมถึงการปลุกจิตสานึก
รัฐควรดาเนินการเป็ นขันตอนด้
้
วยความคิดที่จะให้
หลักประกันอย่างก้ าวหน้ าแก่สมาชิกของชุมชนชาวประมงขนาดเล็กและช่างพื ้นบ้ านมีชอ่ งทาง
เข้ าถึงบริการที่จาเป็ นเหล่านี ้และบริการอื่นๆ ได้ ในราคาถูก โดยอาศัยกิจการระดับประเทศ
และภาค รวมถึงที่อยูอ่ าศัยที่เพียงพอ สุขาภิบาลขันพื
้ ้นฐานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย มีน ้า
ดื่มที่ปลอดภัยเพื่อการบริโภคส่วนตัวและในครอบครัว และแหล่งพลังงาน การปฏิบตั ิตอ่ ผู้หญิง
ชนพื ้นเมือง และกลุม่ คนที่เปราะบางและกลุม่ คนชายขอบเป็ นกรณีพิเศษ ในการให้ บริการและ
ก่อให้ เกิดผลของการไม่เลือกปฏิบตั แิ ละสิทธิมนุษยชนด้ านอื่นๆ
ควรได้ รับการยอมรับและ
ส่งเสริมเมื่อมีความจาเป็ นในการให้ หลักประกันว่าจะก่อให้ เกิดประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน
6.3 รัฐควรส่งเสริมการคุ้มครองความมัน่ คงทางสังคมสาหรับแรงงานในภาคประมงขนาดเล็ก รัฐ
จะต้ องคานึงถึงลักษณะของการทาประมงขนาดเล็ก และจัดแผนการด้ านสวัสดิการให้ แก่หว่ ง
โซ่มลู ค่าโดยรวมด้ วย
6.4 รัฐควรสนับสนุนการพัฒนาและการเข้ าถึงบริการอื่นๆ ที่เหมาะสมสาหรับชุมชนชาวประมง
ขนาดเล็กในเรื่ องต่างๆ เช่น การออม สินเชื่อ และการประกัน โดยเน้ นให้ ผ้ หู ญิงได้ เข้ าถึงบริการ
เหล่านันเป็
้ นพิเศษ
6.5 รัฐควรถือว่ากิจกรรมต่างๆ ทังปวงของทั
้
งผู
้ ้ ชายและผู้หญิงในห่วงโซ่มลู ค่าการทาประมงขนาด
เล็กเป็ นส่วนหนึง่ ของการดาเนินการด้ านเศรษฐกิจและวิชาชีพ ทังก่
้ อนและหลังการทาประมง
ทังในสภาพแวดล้
้
อมทางน ้าหรื อบนบก กิจกรรมทังหมดควรได้
้
รับการพิจารณา ไม่วา่ จะเป็ น
การทางานไม่เต็มเวลา ตามโอกาส และ/หรื อเพื่อการยังชีพ ควรส่งเสริมให้ มีโอกาสในการ
พัฒนาวิชาชีพและองค์กร โดยเฉพาะสาหรับแรงงานหลังการทาประมง ซึง่ กลุม่ ที่เปราะบาง
ที่สดุ และผู้หญิงในภาคประมงขนาดเล็ก
6.6 รัฐควรส่งเสริมงานที่เหมาะสมสาหรับแรงงานทุกคนในภาคประมงขนาดเล็ก ทังในระบบและ
้
นอกระบบ รัฐควรสร้ างเงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อให้ มนั่ ใจว่ากิจกรรมประมงทังในระบบและนอก
้
ระบบจะได้ รับการพิจารณาเพื่อสร้ างหลักประกันความยัง่ ยืนของการทาประมงขนาดเล็กตาม
กฎหมายของประเทศ
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6.7 รัฐควรดาเนินการเป็ นขันตอนด้
้
วยความคิดที่จะให้ สิทธิของชาวประมงขนาดเล็กและแรงงาน
ภาคประมงได้ มีมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ
และทางานตามกรอบมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนทังในประเทศและระหว่
้
างประเทศได้ เกิดผลด้ วยความคืบหน้ า
รัฐควรสร้ าง
สภาพแวดล้ อมที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในชุมชนชาวประมงขนาดเล็ก รัฐควรดาเนิน
นโยบายเศรษฐกิจที่เหมาะสมซึง่ ครอบคลุมทุกคน ไม่เลือกปฏิบตั เิ พื่อการใช้ พืน้ ที่ทางทะเล น ้า
จืด และผืนดิน เพื่อให้ ชมุ ชนชาวประมงขนาดเล็กและผู้ผลิตอาหารอื่น ๆ โดยเฉพาะผู้หญิง ให้
มีผลตอบแทนที่ยตุ ธิ รรมจากแรงงาน ทุน และการบริหารจัดการของตน และสนับสนุนการ
อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
6.8 รัฐและผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น ๆ ควรสนับสนุนหรื อการพัฒนาโอกาสการสร้ างรายได้ เสริมและ
รายได้ ทางเลือกที่มีอยูแ่ ล้ ว นอกเหนือจากรายได้ จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการประมง สาหรับ
ชุมชนชาวประมงขนาดเล็กตามความต้ องการ และเพื่อสนับสนุนการใช้ ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
และการส่งเสริมวิธีทามาหากินให้ มีความหลากหลายมากขึ ้น บทบาทของการทาประมงขนาด
เล็กในระบบเศรษฐกิจท้ องถิ่น และการเชื่อมโยงของภาคส่วนย่อยกับเศรษฐกิจในระดับที่กว้ าง
นัน้ ได้ รับการรับรองและได้ ประโยชน์ ชุมชนชาวประมงขนาดเล็กควรได้ รับประโยชน์อย่างเท่า
เทียมกันจากการพัฒนา เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าขนาดเล็ก
อย่างรับผิดชอบ
6.9 รัฐและทุกฝ่ ายควรสร้ างเงื่อนไขให้ กบั ผู้ชายและผู้หญิงในชุมชนชาวประมงขนาดเล็กให้ จดั ปลา
และทากิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการประมงในสภาพแวดล้ อมที่เป็ นอิสระจากอาชญากรรม ความ
รุนแรง ปฏิบตั ิการของมาเฟี ย โจรสลัด การลักทรัพย์ การล่วงละเมิดทางเพศ การทุจริต และ
การใช้ อานาจในทางที่ผิด ทุกฝ่ ายควรดาเนินการเพื่อให้ มีมาตรการที่มงุ่ ขจัดความรุ นแรงและ
เพื่อคุ้มครองผู้หญิงที่ได้ รับผลกระทบจากความรุนแรงในชุมชนชาวประมงขนาดเล็ก รัฐควรให้
หลักประกันการเข้ าถึงระบบยุตธิ รรมสาหรับผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากความรุนแรง
การล่วง
ละเมิด ฯลฯ ที่เกิดภายในครัวเรื อนหรื อในชุมชน
6.10 รัฐและผู้ทาประมงขนาดเล็ก รวมทังผู
้ ้ นาตามประเพณีและขนบธรรมเนียม ควรเข้ าใจ
รับรอง และเคารพบทบาทของชาวประมงผู้อพยพและแรงงานประมงในการทาประมงขนาด
เล็ก ด้ วยเหตุผลที่ว่า การอพยพเป็ นยุทธศาสตร์ การทามาหากินตามปกติในการทาประมง
ขนาดเล็ก รัฐและผู้ทาประมงขนาดเล็กควรร่วมมือกันในการสร้ างกรอบที่เหมาะสมเพื่อให้ มี
การบูรณาการผู้อพยพที่ใช้ ทรัพยากรประมงอย่างยัง่ ยืนและมิได้ ทาลายธรรมาภิบาลการ
ประมงโดยชุมชนและการพัฒนาการทาประมงขนาดเล็กตามกฎหมายของประเทศได้ อย่าง
ยุตธิ รรมและเพียงพอ รัฐควรเห็นความสาคัญของการประสานกับรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ใน
เรื่ องการอพยพของชาวประมงและแรงงานภาคประมงในการทาประมงขนาดเล็กตามแนว
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ชายแดนประเทศ ควรมีการกาหนดนโยบายและมาตรการการบริหารจัดการโดยการหารื อกับ
องค์กรและสถาบันประมงขนาดเล็ก
6.11 รัฐควรรับรู้และแก้ ไขสาเหตุและผลของการเคลื่อนย้ ายข้ ามแดนของชาวประมง และมีสว่ น
ในการสร้ างความเข้ าใจประเด็นข้ ามแดนที่มีผลกระทบต่อความยัง่ ยืนของการทาประมงขนาด
เล็ก
6.12 รัฐควรแก้ ไขประเด็นอาชีวอนามัยและสภาพการทางานที่ไม่ยตุ ธิ รรมของชาวประมงขนาด
เล็กและแรงงานภาคประมงทุกคนโดยให้ หลักประกันว่า มีกฎหมายที่จาเป็ นซึง่ มีการบังคับใช้
ตามกาหมายของประเทศ และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และความตกลง
ระหว่างประเทศซึง่ รัฐนันเป็
้ นภาคีสมาชิก เช่น กติกาว่าด้ วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม และอนุสญ
ั ญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ทุกฝ่ ายควร
พยายามให้ หลักประกันการประสานทุกมิตขิ องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้ าเป็ นส่วน
หนึง่ ของการบริหารจัดการและความริเริ่มเพื่อการพัฒนา
6.13 รัฐควรขจัดแรงงานที่ถกู บังคับ ป้องกันพันธะหนี ้สินของผู้หญิง ผู้ชายและเด็ก และกาหนด
มาตรการที่มีประสิทธิผลในการคุ้มครองชาวประมงและแรงงานภาคประมง รวมทังผู
้ ้ อพยพ
ด้ วยแนวคิดที่จะขจัดแรงงงานที่ถกู บังคับในภาคประมง รวมทังการท
้
าประมงขนาดเล็กโดย
สิ ้นเชิง
6.14 รัฐควรจัดให้ มีการเข้ าถึงโรงเรี ยนและการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้ องการของชุมชน
ประมงขนาดเล็ก และเอื ้ออานวยให้ มีการจ้ างงานเยาวชนที่เหมาะสมและมีรายได้ พอเพียง
เคารพทางเลือกงานอาชีพของพวกเขา และให้ โอกาสที่เท่าเทียมกันสาหรับทังเด็
้ กชายและ
เด็กหญิง เยาวชนชายและเยาวชนหญิง
6.15 ผู้ทาประมงขนาดเล็กควรเห็นความสาคัญของชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีของเด็ก และการศึกษา
เพื่ออนาคตของเด็กเองและเพื่อสังคมโดยรวม เด็กควรไปโรงเรี ยน ได้ รับการคุ้มครองจากการ
ล่วงละเมิดทุประเภท และได้ รับการเคารพตามสิทธิทกุ อย่างของเขาตามกติกาว่าด้ วยสิทธิเด็ก
6.16 ทุกฝ่ ายควรเห็นความสลับซับซ้ อนที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นความปลอดภัยในท้ องทะเล (ใน
การทาประมงบนผืนแผ่นดินและท้ องทะเล) และสาเหตุหลากหลายที่อยูเ่ บื ้องหลังการหย่อน
ความปลอดภัย นี่หมายรวมไปถึงกิจกรรมประมงทุกประเภท รัฐควรให้ หลักประกันการพัฒนา
การบังคับใช้ และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบของประเทศที่สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิ
ขององค์การอาหารและเกษตร องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศที่ทางานเพื่อความปลอดภัยในการประมงและทะเลสาหรับการทาประมงขนาดเล็ก3
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รวมถึง หลักปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยสาหรับชาวประมงและเรือประมง ปี 1968 แนวปฏิบตั ิโดยสมัครใจเพื่อการออกแบบ การสร้ าง และ
เครื่องมือสาหรับเรือประมงขนาดเล็ก ปี 1980 ขององค์การอาหารและเกษตร องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ และข้ อเสนอแนะด้ านความปลอดภัยเพื่อเรือประมงที่มีเก๋งและยาวน้ อยกว่า 12 เมตร และเรือประมงที่ไม่มีเก๋ง ปี 2010
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6.17 รัฐควรยอมรับว่า ความปลอดภัยทางทะเลที่ดีขึ ้น ซึง่ รวมถึงอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ในการทาประมงขนาดเล็ก (บนผืนดินและในท้ องทะเล) จะบรรลุผลได้ ดีที่สดุ โดย
อาศัยการพัฒนาและการดาเนินการยุทธศาสตร์ ของประเทศที่สอดคล้ องและมีบรู ณาการ โดย
การมีสว่ นร่วมของชาวประมงเอง พร้ อมกับองค์ประกอบของการประสานงานระดังภูมิภาค
ตามที่จาเป็ น นอกจากนัน้ ความปลอดภัยทางทะเลของชาวประมงขนาดเล็ก ควรได้ รับการ
บูรณาการเข้ าสูก่ ารบริ หารจัดการภาคการประมงโดยรวม
รัฐควรให้ การสนับสนุนการทา
รายงานอุบตั เิ หตุระดับประเทศ
ข้ อกาหนดว่าด้ วยแผนการสร้ างความสานึกด้ านความ
ปลอดภัยทางทะเล และการนาเสนอกฎหมายที่เหมาะสมด้ านความปลอดภัยทางทะเลในการ
ทาการประมงขนาดเล็ก บทบาทของสถาบันและโครงสร้ างชุมชนเพื่อให้ มีการปฏิบตั ิตาม การ
เก็บข้ อมูล การอบรมและการสร้ างความสานึก และการแสวงหาและปฏิบตั ิการกู้ภยั เพิ่มขึ ้น
ควรได้ รับการเห็นชอบในกระบวนการนี ้ รัฐควรส่งเสริ มการเข้ าถึงข้ อมูลและระบบตาแหน่ง
ฉุกเฉินเพื่อการกู้ภยั ในท้ องทะเลสาหรับเรื อขนาดเล็ก
6.18 คานึงถึงแนวปฏิบตั วิ า่ ด้ วยธรรมาภิบาลอย่างรับผิดชอบโดยสมัครใจว่าด้ วยการถือครอง
ที่ดนิ การทาประมง และป่ าไม้ ในบริบทของความมัน่ คงทางอาหารระดับประเทศ มาตรา 254
ทุกฝ่ าย ควรจะปกป้องสิทธิมนุษยชน และศักดิศ์ รี ของผู้มีสว่ นได้ เสียในการทาประมงขนาดเล็ก
ในทุกสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องความขัดแย้ ง
ซึง่ สอดคล้ องกับกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ ที่จะช่วยให้ พวกเขาได้ ดารงชีวิตอยูต่ ามวิถีทางแบบดังเดิ
้ ม ต้ องถึงพื ้นฐาน
ด้ านประเพณี และเพื่อรักษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของพวกเขาได้ ควรจะเอื ้ออานวยความ
สะดวกให้ พวกเขาได้ มีสว่ นร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่ องที่สง่ ผล
กระทบต่อพวกเขา
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7. ห่ วงโซ่ มูลค่ า ช่ วงหลังการทาประมง และการค้ า
7.1 ทุกฝ่ ายควรยอมรับบทบาทหลักของภาคการทาประมงขนาดเล็กช่วงหลังการทาประมง และผู้
ที่มีบทบาทในห่วงโซ่มลู ค่า ทุกฝ่ ายควรให้ หลักประกันว่า ผู้กระทาหลังการทาประมงเป็ นส่วน
หนึง่ ในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้ อง โดยยอมรับว่าบางครัง้ มีความสัมพันธ์ทางอานาจที่ไม่เท่าเทียม
กันระหว่างผู้กระทาในห่วงโซ่มลู ค่า และกลุม่ คนที่เปราะบางและกลุม่ คนชายขอบต้ องการการ
สนับสนุนเป็ นพิเศษ
7.2 ทุกฝ่ ายควรยอมรับบทบาทของผู้หญิงในภาคย่อยหลังการทาประมง
และสนับสนุนการ
ปรับปรุงเพื่อเอื ้ออานวยการมีสว่ นร่วมของผู้หญิงในการทางาน รัฐควรให้ หลักประกันว่า จะมี
สิ่งอานวยความสะดวกและบริการที่เหมาะสมสาหรับผู้หญิงเมื่อต้ องการ เพื่อช่วยให้ ผ้ หู ญิง
สามารถดารงและเพิ่มพูนการทามาหากินในภาคส่วนย่อยๆ หลังการทาการประมงได้
7.3 รัฐควรส่งเสริม จัดหา และช่วยเสริมการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐาน โครงสร้ างองค์กร และการ
พัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนภาคย่อยช่วงหลังการทาประมงขนาดเล็ก
ในการผลิตปลาและผลิตภัณฑ์ปลาที่มีคณ
ุ ภาพดีและปลอดภัย
ทังส
้ าหรับการส่งออกและ
ตลาดในประเทศ ด้ วยวิธีการที่รับผิดชอบและยัง่ ยืน
7.4 รัฐและพันธมิตรการพัฒนาควรยอมรับรูปแบบองค์กรชาวประมงและแรงงานภาคประมงตาม
ประเพณี และส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและศักยภาพของพวกเขาอย่างเพียงพอในทุกระยะ
ของห่วงโซ่มลู ค่า เพื่อเพิ่มพูนรายได้ และความมัน่ คงในอาชีพของตนตามกฎหมายของประเทศ
ด้ วยเหตุนี ้ควรมีการสนับสนุนให้ มีการจัดตังและพั
้
ฒนาสหกรณ์องค์กรวิชาชีพของภาคประมง
ขนาดเล็ก และโครงสร้ างองค์กรอื่นๆ รวมถึงกลไกการตลาด เช่น การประมูล ตามความ
เหมาะสม
7.5 ทุกฝ่ ายควรหลีกเลี่ยงความสูญเสียและของเหลือทิ ้งหลังการทาประมง และแสวงหาหนทางใน
การเพิ่มมูลค่า และยังควรสร้ างเทคโนโลยีที่มีอยู่ตามประเพณีท้องถิ่นและมีประสิทธิผลด้ าน
ต้ นทุน นวัตกรรมท้ องถิ่นและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามวัฒนธรรม ควรส่งเสริม
การปฏิบตั ทิ ี่ยงั่ ยืนทางสิ่งแวดล้ อมด้ วยแนวทางระบบนิเวศน์ เช่น การสูญเสียปั จจัยการผลิต
(น ้า ฟื น ฯลฯ) ในการจัดการและแปรรูปปลาขนาดเล็ก
7.6 รัฐควรเอื ้ออานวยการเข้ าถึงตลาดท้ องถิ่น ในประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ และ
ส่งเสริมการค้ าที่เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบตั สิ าหรับผลผลิตประมงขนาดเล็ก รัฐต่างๆ ควรจะ
ทางานร่วมกันเพื่อออกระเบียบการค้ าและขันตอนที
้
่ให้ การสนับสนุนการค้ าผลิตภัณฑ์จากการ
ทาประมงขนาดเล็กในภูมิภาคโดยเฉพาะ และคานึงถึงข้ อตกลงภายใต้ องค์การการค้ าโลก
และคานึงถึงสิทธิ และพันธกรณีของสมาชิกองค์การการค้ าโลกตามความเหมาะสม
7.7 รัฐควรให้ ความสนใจต่อผลกระทบของการค้ าปลาและผลผลิตจากปลาระหว่างประเทศ และ
ผลกระทบของการบูรณาการแนวตังต่
้ อชาวประมงขนาดเล็ก แรงงานภาคประมง และชุมชน
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ของพวกเขา รัฐควรให้ หลักประกันว่า การส่งเสริมการค้ าปลาระหว่างประเทศและการผลิตเพื่อ
การส่งออก จะไม่สง่ ผลกระทบด้ านลบต่อความต้ องการด้ านโภชนาการของประชาชนซึง่ ปลา
เป็ นแหล่งของโภชนาการที่สาคัญ สุขภาพของพวกเขา และความเป็ นอยู่ที่ดี และพวกเขาไม่มี
แหล่งอาหารที่คล้ ายคลึงกันหรื อไม่สามารถหาซื ้อมาได้
7.8 รัฐ ผู้กระทาการประมงขนาดเล็ก และผู้กระทาอื่นๆ ในห่วงโซ่มลู ค่า ควรยอมรับว่า ประโยชน์
จากการค้ าระหว่างประเทศควรมีการจัดสรรกันอย่างยุตธิ รรม รัฐควรให้ หลักประกันว่า มีการ
วางระบบการบริหารจัดการประมงอย่างมีประสิทธิผลเพื่อป้องกันการทาประมงมากเกินขนาด
ซึง่ เกิดจากการผลักดันของความต้ องการของตลาดที่สามารถคุกคามความยัง่ ยืนของ
ทรัพยากรประมง ความมัน่ คงทางอาหาร และโภชนาการได้ ระบบการบริหารจัดการประมง
ดังกล่าว ควรรวมถึงวิธีปฏิบตั หิ ลังการทาประมงอย่างรับผิดชอบ นโยบายและการกระทาที่ชว่ ย
ให้ รายได้ จากการส่งออกเกิดประโยชน์ตอ่ ชาวประมงขนาดเล็กและอื่น ๆ ในลักษณะที่เท่า
เทียมกันโดยอาศัยห่วงโซ่มลู ค่า
7.9 รัฐควรรับเอานโยบายและขันตอน
้
รวมถึงการประเมินสิ่งแวดล้ อม สังคมและด้ านอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสม
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ผลกระทบด้ านลบจากการค้ าระหว่างประเทศต่อ
สิ่งแวดล้ อม วัฒนธรรมการทาประมงขนาดเล็ก การทามาหากิน และความต้ องการพิเศษที่
เกี่ยวกับความมัน่ คงทางอาหารจะได้ การแก้ ไขอย่างยุตธิ รรม
การหารื อกับผู้มีสว่ นได้ เสียที่
เกี่ยวข้ อง ควรเป็ นส่วนหนึง่ ของนโยบายและขันตอนเหล่
้
านี ้
7.10 รัฐควรช่วยให้ มีการเข้ าถึงตลาดและข้ อมูลการค้ าที่เหมาะสมทังมวลส
้
าหรับผู้มีสว่ นได้ เสีย
ในห่วงโซ่มลู ค่าการทาประมงขนาดเล็ก
ผู้มีส่วนได้ เสียในการทาประมงขนาดเล็กจะต้ อง
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลตลาดที่ถกู ต้ องและทันเวลา เพื่อช่วยพวกเขาให้ จดั ปรับเพื่อเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขของตลาด การพัฒนาศักยภาพก็ยงั เป็ นสิ่งที่ต้องการเพื่อว่า ผู้มีสว่ นได้ เสียในการทา
ประมงขนาดเล็กทุกฝ่ าย และโดยเฉพาะผู้หญิงและกลุ่มคนที่เปราะบางและกลุม่ คนชายขอบ
จะสามารถปรับตัวและได้ ประโยชน์อย่างยุตธิ รรมจากโอกาสของแนวโน้ มตลาดโลกและ
สถานการณ์ในพื ้นที่ในขณะที่พยายามลดผลกระทบด้ านลบใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นได้
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8. ความเสมอภาคหญิงชาย
8.1 ทุกฝ่ ายควรยอมรับว่า การให้ เกิดความเสมอภาคหญิงชายจาเป็ นต้ องมีความพยายามร่วมกัน
ของทุกฝ่ าย
และให้ การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายเป็ นส่วนหนึง่ ที่ขาดไม่ได้ ของ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการทาประมงขนาดเล็ก ยุทธศาสตร์ เหล่านี ้เพื่อให้ เกิดความเสมอภาค
หญิงชาย เรี ยกร้ องให้ มีแนวทางต่างๆ ตามบริบทวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และควรท้ าทายการ
ปฏิบตั ทิ ี่มีการเลือกปฏิบตั ิตอ่ ผู้หญิง
8.2 รัฐควรดาเนินการตามพันธกรณีภายใต้ กฎหมายว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และ
ปฏิบตั ิตามความตกลงที่เกี่ยวข้ องซึง่ รัฐเป็ นภาคีสมาชิก ซึง่ รวมถึงอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการขจัด
การเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรี ในทุกรูปแบบ และควรคานึงถึงปฏิญญาปั กกิ่งและเวทีเพื่อการลงมือ
ปฏิบตั ิ
รัฐควรพยายามให้ หลักประกันการมีสว่ นร่วมอย่างเท่าเทียมกันของผู้หญิงใน
กระบวนการตัดสินใจนโยบายที่มงุ่ ไปที่การทาประมงขนาดเล็ก รัฐควรริเริ่มมาตรการเฉพาะ
เพื่อแก้ ไขปั ญหาการเลือกปฏิบตั ิตอ่ ผู้หญิง ในขณะที่สร้ างพื ้นที่สาหรับองค์กรภาคประชาสังคม
โดยเฉพาะเพื่อแรงงานประมงผู้หญิงและองค์กรของพวกเธอ เพื่อการมีสว่ นร่วมในการติดตาม
ผลการปฏิบตั งิ านของพวกตน ผู้หญิงควรได้ รับการสนับสนุนให้ มีส่วนร่วมในองค์กรประมง
และควรให้ มีการสนับสนุนการพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้ อง
8.3 รัฐควรกาหนดนโยบายและกฎหมายเพื่อก่อให้ เกิดความเสมอภาคหญิงชาย และปรับกฎหมาย
นโยบาย และมาตรการที่ไม่สง่ เสริมความเสมอภาคหญิงชาย โดยคานึงถึงมิติทางสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รัฐควรเป็ นแนวหน้ าในการดาเนินกิจกรรมเพื่อให้ เกิดความเสมอภาค
หญิงชาย เช่น โดยการจัดหาผู้ชายและผู้หญิงให้ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายส่งเสริม และให้ หลักประกัน
ว่าทังผู
้ ้ ชายและผู้หญิงสามารถเข้ าถึงบริ การด้ านการขยายงานและวิชาการ
รวมถึงการ
สนับสนุนด้ านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้ องกับการทาประมง ทุกฝ่ ายควรร่วมมือกันพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการทาหน้ าที่เพื่อประเมินผลกระทบของกฎหมาย นโยบาย และกิจกรรมเพื่อการ
ปรับปรุงสถานะของผู้หญิงและให้ เกิดผลบรรลุในการสร้ างความเสมอภาคหญิงชาย
8.4 ทุกฝ่ ายควรสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีความสาคัญที่ดีกว่า และเหมาะสมต่องานที่ผ้ หู ญิง
ทาในการทาประมงขนาดเล็ก
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9. ความเสี่ยงต่ อภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
9.1 รัฐควรตะหนักถึงการต่อสู้กบั การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่รวมถึงบริ บทของการทา
ประมงขนาดเล็กอย่างยัง่ ยืน ต้ องรี บลงมือทางานอย่างเร่งด่วนและปฏิบตั กิ ารอย่างยิ่งใหญ่
ตามวัตถุประสงค์ หลักการ และข้ อกาหนดของกรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ โดยคานึงถึงเอกสารผลการประชุมริ โอบวก 20 ในหัวข้ อ
“อนาคตที่เราต้ องการ”
9.2 ทุกฝ่ ายควรยอมรับและคานึงถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและภัยพิบตั ิที่มนุษย์ก่อให้ เกิดขึ ้น
ในระดับต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการทาประมงขนาดเล็ก รัฐควรพัฒนา
นโยบายและแผนเพื่อแก้ ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการประมง โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ เพื่อการปรับตัวและการแก้ ไขปั ญหา รวมถึงการสร้ างความยืดหยุ่น โดยการหารื อ
อย่างเต็มที่และเกิดประสิทธิผลกับชุมชนชาวประมง รวมถึงชนพื ้นเมือง ผู้ชายและผู้หญิง โดย
ให้ ความสนใจเป็ นพิเศษต่อกลุม่ คนเปราะบางและกลุม่ คนชายขอบ ควรให้ การสนับสนุนเป็ น
พิเศษต่อชุมชนชาวประมงขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ตามเกาะเล็ก
ที่ซงึ่ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมีผลมากเป็ นพิเศษต่อความมัน่ คงทางอาหาร โภชนาการ ที่อยู่อาศัย และการทามา
หากิน
9.3 ทุกฝ่ ายควรยอมรับความจาเป็ นสาหรับการใช้ แนวทางบูรณาการและองค์รวม
รวมถึงการ
ร่วมมือข้ ามภาคส่วนเพื่อแก้ ไขปั ญหาความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ิ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในการทาประมงขนาดเล็ก รัฐและฝ่ ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องควรดาเนินการขันตอนต่
้
างๆ
เพื่อแก้ ไขประเด็นปั ญหา เช่น มลภาวะ ความเสื่อมโทรมของชายฝั่ ง และความเสียหายของที่
อาศัยตามชายฝั่ งอันเนื่องมาจากปั จจัยที่เกิดจากมนุษย์ซึ่งไม่เกี่ยวกับการประมง ความกังวล
ดังกล่าวสร้ างความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อการทามาหากินของชุมชนชาวประมง
รวมถึง
ความสามารถของพวกเขาในการปรับตัวต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นได้ จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
9.4 รัฐควรพิจารณาให้ ความช่วยเหลือและการสนับสนุนชุมชนทาประมงขนาดเล็กที่ได้ รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรื อภัยพิบตั ทิ ี่มนุษย์ก่อขึ ้นหรื อภัยธรรมชาติ
รวมถึงการปรับตัว การลดผลกระทบและแผนการให้ ความช่วยเหลือตามที่เห็นเหมาะสม
9.5 ในกรณีของภัยพิบตั ทิ ี่เกิดจากมนุษย์ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการทาประมงขนาดเล็ก ฝ่ ายที่
รับผิดชอบควรต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบความเสียหาย
9.6 ทุกฝ่ ายควรคานึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตั ิตา่ งๆ ที่อาจ
มีตอ่ ภาคการประมงขนาดเล็กและการค้ าในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณ
ปลา คุณภาพของปลา และอายุปลาที่สามารถวางขายได้ และผลกระทบที่เกี่ยวกับตลาด รัฐ
ควรจัดให้ มีการสนับสนุนผู้มีสว่ นได้ เสียในการทาประมงขนาดเล็กในประเด็นมาตรการการ
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ปรับตัวเพื่อลดผลกระทบด้ านลบ เมื่อมีการแนะนาเทคโนโลยีใหม่ ซึง่ จะต้ องมีความยืดหยุ่น
และสามารถปรับให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลงทางชนิดสายพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ และตลาดและความ
แตกต่างในสภาพภูมิอากาศในอนาคตได้
9.7 รัฐควรเข้ าใจว่าการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินและการเตรี ยมพร้ อมรับมือกับภัยพิบตั ิเกี่ยวข้ อง
กับการทาประมงขนาดเล็ก และประยุกต์แนวคิดความต่อเนื่องของการบรรเทาทุกข์และการ
พัฒนา
วัตถุประสงค์การพัฒนาในระยะยาวจาต้ องได้ รับการพิจารณาตลอดภาวะฉุกเฉิน
รวมถึงในระยะการบรรเทาทุกข์เร่งด่วน และการฟื น้ ฟู การก่อสร้ างใหม่ และการฟื น้ ฟูควรรวม
กิจกรรมที่ลดความเปราะบางต่อภัยคุกคามในอนาคต แนวคิดเรื่ อง “การสร้ างอดีตให้ ดีขึ ้น
กว่าเดิม” ควรมีการประยุกต์ในการตอบโจทย์ภยั ธรรมชาติและการฟื น้ ฟู
9.8 ทุกฝ่ ายควรส่งเสริมบทบาทของการทาประมงขนาดเล็กในความพยายามที่จะเชื่อมโยงกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และควรส่งเสริมและสนับสนุนความมีประสิทธิผลทางพลังงาน
ในภายประมงย่อยนี ้ รวมถึงห่วงโซ่มลู ค่าโดยรวม คือการทาประมง หลังการทาประมง
การตลาดและการจาหน่าย
9.9 รัฐควรพิจารณาช่วยให้ ชมุ ชนชาวประมงขนาดเล็กได้ มีการเข้ าถึงเงินทุนเพื่อการปรับตัวที่
โปร่งใส เครื่ องอานวยความสะดวก และ/หรื อเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อวัฒนธรรมเพื่อการ
ปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว ตามความเหมาะสม
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ส่ วนที่ 3 การสร้ างหลักประกันสภาพแวดล้ อมที่เอือ้ อานวยและการสนับสนุนการปฏิบัติ
10. ความสอดคล้ องของนโยบาย การประสานงานและการร่ วมมือระหว่ างสถาบัน
10.1 รัฐควรคานึงถึงความจาเป็ นและการทางานที่มงุ่ ให้ เกิดนโยบายที่สอดคล้ องกัน
เช่น
กฎหมายของประเทศ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ความตกลงระหว่างประเทศ
อื่นๆ รวมถึงกฎหมายและความตกลงที่เกี่ยวข้ องกับชนพื ้นเมือง นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ
นโยบายพลังงาน การศึกษา สาธารณสุข และนโยบายชนบท การคุ้มครองสิ่งแวดล้ อม
นโยบายด้ านความมัน่ คงทางอาหารและโภชนาการ นโยบายด้ านแรงงานและการจ้ างงาน
นโยบายการค้ า นโยบายด้ านการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบตั ิ และการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การจัดสรรการเข้ าถึงการทาประมง และนโยบายอื่น ๆ ด้ านการ
ประมง แผนงาน กิจกรรม และการลงทุน ทังนี
้ ้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวมในชุมชน
ชาวประมงขนาดเล็ก ควรให้ ความสนใจเป็ นพิเศษเพื่อสร้ างหลักประกันความยุตธิ รรมและ
ความเสมอภาคหญิงชาย
10.2 รัฐควรจะพัฒนาและใช้ แนวทางการวางแผนเชิงพื ้นที่ รวมถึงการวางแผนแผ่นดินและทะเล
เชิงพื ้นที่ตามความเหมาะสม ควรคานึงถึงผลประโยชน์ของการทาประมงขนาดเล็ก และ
บทบาทในการบริหารจัดการพื ้นที่ชายฝั่ งอย่างบูรณาการ
ควรมีการพัฒนานโยบายและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการคานึงถึงเรื่ องความเสมอภาคหญิงชายในการวางแผนเชิงพื ้นที่
อย่างเหมาะสม ผ่านการหารื อกัน การมีสว่ นร่วม และการเผยแพร่สสู่ าธารณะ ระบบการ
วางแผนเป็ นทางการเมื่อเกิดความจาเป็ น ควรคานึงถึงวิธีวางแผนและการพัฒนาพื ้นที่ที่การ
ทาประมงขนาดเล็กและชุมชนอื่น ๆ ใช้ ตามระบบการถือครองตามขนบธรรมเนียมแต่ดงเดิ
ั้ ม
และกระบวนการตัดสินใจภายในชุมชนเหล่านัน้
10.3 รัฐควรกาหนดมาตรการเฉพาะเพื่อให้ หลักประกันการประสานนโยบายที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพของท้ องทะเลและแหล่งน ้าบนผืนแผ่นดิน และระบบนิเวศน์ และเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่
นโยบายการประมง การเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ จะร่วมกันเพิ่มพูนการทามาหา
กินที่เกี่ยวข้ องกันกับภาคส่วนเหล่านี ้
10.4 รัฐควรให้ หลักประกันว่า นโยบายการประมงจะนาเสนอวิสยั ทัศน์ระยะยาวเพื่อการทา
ประมงขนาดเล็กอย่างยัง่ ยืน และขจัดความหิวโหยและความยากจน โดยการใช้ แนวทางระบบ
นิเวศน์ กรอบนโยบายโดยรวมเพื่อการประมงควรสอดคล้ องกับกรอบวิสยั ทัศน์และนโยบาย
ระยะยาวสาหรับการทาประมงขนาดเล็ก และสิทธิมนุษยชน โดยให้ ความสนใจเป็ นพิเศษต่อ
ประชาชนที่เปราะบางและกลุม่ คนชายขอบ
10.5 รัฐควรสร้ างและส่งเสริมโครงสร้ างสถาบัน และการเชื่อมโยง รวมถึงการเชื่อมโยงและการ
สร้ างเครื อข่ายระหว่างท้ องถิ่นกับ ประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ซึง่ เป็ นสิ่งจาเป็ นเพื่อให้ เกิด
นโยบายที่สอดคล้ องกัน การร่วมมือกันระหว่างภาคส่วน และการดาเนินการตามแนวทาง
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ระบบนิเวศน์แบบองค์รวมและทุกมิติในภาคการประมง ในเวลาเดียวกัน จาเป็ นจอต้ องมีความ
รับผิดชอบที่ชดั เจน จะควรมีการกาหนดผู้ตดิ ต่อในหน่วยงานรัฐและเจ้ าหน้ าที่รัฐสาหรับชุมชน
ชาวประมงขนาดเล็กด้ วย
10.6 ผู้มีสว่ นได้ เสียในการทาประมงขนาดเล็กควรส่งเสริมการร่วมมือกันระหว่างสมาคมวิชาชีพ
ความถึงสหกรณ์การประมง และองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรเหล่านี ้ควรสร้ างเครื อข่าย
และเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้ อมูล และเอื ้ออานวยการมีสว่ นร่วมของพวก
เขาในกระบวนการกาหนดนโยบายและการตัดสินใจที่สอดคล้ องเหมาะสมกับชุมชน
ชาวประมงขนาดเล็ก
10.7 รัฐควรยอมรับว่าโครงสร้ างธรรมาภิบาลในท้ องถิ่นอาจมีส่วนต่อการบริหารจัดการการทา
ประมงขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิผล และควรส่งเสริมตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงแนว
ทางการทางานเชิงระบบนิเวศน์และความสอดคล้ องกับกฎหมายของประเทศ
10.8 รัฐควรส่งเสริมความร่วมมือเพิ่มขึ ้นระหว่างประเทศ ภูมิภาค และอนุภมู ิภาคในการสร้ าง
หลักประกันเพื่อการทาประมงอย่างยัง่ ยืน รัฐ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ ภูมิภาคและอนุ
ภูมิภาคตามความเหมาะสม ควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความเข้ าใจการทา
ประมงขนาดเล็ก และช่วยให้ ภาคส่วนย่อยนี ้ในประเด็นที่ต้องการความร่วมมือในอนุภมู ิภาค
ภูมิภาค หรื อระหว่างประเทศ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเห็นพ้ องต้ องกัน
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11. ข้ อมูล การวิจัย และการสื่อสาร
11.1 รัฐควรสร้ างระบบการเก็บข้ อมูลสถิตดิ ้ านการประมง
รวมถึงสถิตดิ ้ านระบบนิเวศทาง
กายภาพ สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ซึง่ จาเป็ นสาหรับการตัดสินใจในเรื่ องการบริหาร
จัดการอย่างยัง่ ยืนของการทาประมงขนาดเล็กด้ วยแนวคิดเพื่อการสร้ างหลักประกันความ
ยัง่ ยืนของระบบนิเวศน์ รวมถึงปริมาณสัตว์น ้าที่มีอยู่ ในลักษณะโปร่งใส นอกจากนัน้ ยังควร
พยายามสร้ างสถิตดิ ้ านการแบ่งแยกเพศในสถิติทางการ รวมถึงสถิตทิ ี่ช่วยทาความเข้ าใจและ
การเห็นความสาคัญของการทาประมงขนาดเล็ก พร้ อมทังองค์
้ ประกอบต่าง ๆ รวมถึงมิตทิ าง
สังคมและเศรษฐกิจด้ วย
11.2 ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายและชุมชนชาวประมงขนาดเล็ก ควรเห็นความสาคัญของการสื่อสาร
และข้ อมูล ซึง่ เป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล
11.3 รัฐควรพยายามป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะด้ วยการเพิ่มความโปร่งใส่ การแสดงความ
น่าเชื่อถือในการตัดสินใจ และเพื่อให้ หลักประกันว่าจะมีการตัดสินใจที่ยตุ ธิ รรมในทันที และ
โดยอาศัยการมีสว่ นร่วมและการสื่อสารที่เหมาะสมกับชุมชนชาวประมงขนาดเล็ก
11.4 ทุกฝ่ ายควรถือว่า ชุมชนชาวประมงขนาดเล็กเป็ นผู้มี ให้ และรับความรู้ เป็ นเรื่ องสาคัญ
มากที่จะต้ องเข้ าใจความจาเป็ นของชุมชนชาวประมงขนาดเล็กและองค์กรของพวกเขาในการ
เข้ าถึงข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง เพื่อช่วยพวกเขาให้ สามารถจัดการกับปั ญหาที่มีอยูแ่ ละเสริม พลังพวก
เขาให้ ปรับปรุงการทามาหากินของตน
ความต้ องการข้ อมูลเหล่านี ้ขึ ้นอยู่กบั ประเด็นที่เกิด
ขึ ้นกับชุมชนและความกังวลมิตทิ างชีวภาพ กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของการ
ทาประมงและการทามาหากิน
11.5 รัฐควรสร้ างให้ เกิดความมัน่ ใจว่า
ข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการทาประมงขนาดเล็กอย่าง
รับผิดชอบและการพัฒนาที่ยงั่ ยืนมีอยูแ่ ละให้ ได้ รวมถึงการทาประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่มีการ
รายงาน และไม่มีการควบคุม ข้ อมูลนี ้ควรเกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบตั ิ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การทามาหากิน และความมัน่ คงทางอาหาร โดยให้ ความสนใจ
เป็ นพิเศษต่อสถานการณ์ของกลุม่ คนที่เปราะบางและกลุ่มคนชายขอบ ควรมีการพัฒนาระบบ
ข้ อมูลที่มีความต้ องการข้ อมูลต่าสาหรับสถานการณ์ที่ขาดข้ อมูล
11.6 ทุกฝ่ ายควรให้ หลักประกันว่า ความรู้ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีปฏิบตั ขิ องชุมชน
ชาวประมงขนาดเล็ก รวมถึงชนพื ้นเมือง จะได้ รับการยอมรับ และได้ รับการสนับสนุน และมี
การส่งต่อข้ อมูลเหล่านี ้เข้ าสู่กระบวนการธรรมาภิบาลท้ องถิ่นและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ความรู้
เฉพาะของชาวประมงผู้หญิงและแรงงานภาคประมงจะต้ องได้ รับการยอมรับและสนับสนุน รัฐ
ควรสอบสวนและบันทึกองค์ความรู้และเทคโนโลยีการทาประมงดังเดิ
้ มตามประเพณี
เพื่อ
ประเมินการประยุกต์ใช้ ในการอนุรักษ์การทาประมงอย่างยัง่ ยืน
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11.7 รัฐและฝ่ ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ควรให้ การสนับสนุนแก่ชมุ ชนชาวประมงขนาดเล็ก
โดยเฉพาะชนพื ้นเมือง ผู้หญิง และผู้ที่ต้องพึง่ พาการประมงเพื่อการยังชีพ รวมถึงความ
ช่วยเหลือด้ านวิชาการและด้ านการเงินตามความเหมาะสม
เพื่อการจัดระบบ
รักษา
แลกเปลี่ยน และปรับปรุงองค์ความรู้ดงเดิ
ั ้ มเกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน ้า และวิธีการทา
ประมง และปรับปรุงองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ทางน ้า
11.8 ทุกฝ่ ายควรส่งเสริมให้ มีข้อมูล ช่องทางถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนข้ อมูล รวมถึง
ทรัพยากรน ้าข้ ามพรมแดน โดยการสร้ างหรื อการใช้ เวทีและเครื อข่ายที่มีอยูแ่ ละเหมาะสมใน
ระดับชุมชน ประเทศ อนุภมู ิภาค และภูมิภาค รวมถึงการไหลสองทางไปกลับของข้ อมูล
แนวราบและแนวตัง้ เมื่อคานึงถึงมิตทิ างสังคมและวัฒนธรรมแล้ ว ควรมี แนวทาง เครื่ องมือ
และสื่อที่เหมาะสมที่จะนามาใช้ เพื่อการสื่อสารและพัฒนาศักยภาพสาหรับชุมชนชาวประมง
ขนาดเล็ก
11.9 หากเป็ นไปได้ รัฐและฝ่ ายอื่น ๆ ควรให้ หลักประกันว่า จะมีเงินทุนสาหรับการวิจยั การทา
ประมงขนาดเล็ก และควรสนับสนุนการเก็บข้ อมูลแบบร่วมมือและมีสว่ นร่วม การวิเคราะห์
และการวิจยั รัฐและฝ่ ายอื่น ๆ ควรพยายามบูรณาการความรู้จากการวิจยั นี ้เข้ าสูก่ ระบวนการ
ตัดสินใจของตน
องค์กรและสถาบันวิจยั ควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้ ชมุ ชน
ชาวประมงขนาดเล็กมีสว่ นในการวิจยั และการใช้ ประโยชน์จากผลการวิจยั ลาดับความสาคัญ
ของงานวิจยั ควรเป็ นความเห็นพ้ องต้ องกันผ่านกระบวนการหารื อที่เน้ นบทบาทของการทา
ประมงขนาดเล็กในการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
ความมัน่ คงทางอาหารและ
โภชนาการ การขจัดความยากจน และการพัฒนาที่เสมอภาค รวมถึงการบริ หารจัดการความ
เสี่ยงจากภัยพิบตั แิ ละการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
11.10 รัฐและฝ่ ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องควรส่งเสริมการวิจยั สภาพการทางาน รวมถึงแรงงงานอพยพ
ด้ านประมงและแรงงานในภาคประมง สาธารณสุข การศึกษา การตัดสินใจ ฯลฯ ในบริบทของ
ความสัมพันธ์ทางเพศ เพื่อประโยชน์ในการจัดทายุทธศาสตร์ เพื่อให้ หลักประกันว่าชายและ
หญิงในภาคประมงจะได้ ประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน ความพยายามที่จะให้ ความเสมอภาคหญิง
ชายนัน้ ควรรวมถึงการวิเคราะห์มิตทิ างเพศในช่วงการกาหนดนโยบาย แผนงานและโครงการ
สาหรับการทาประมงขนาดเล็ก เพื่อพัฒนากิจกรรมที่เน้ นบทบาทหญิงชาย ควรมีการใช้ ตวั ขี ้
วัดบทบาทหญิงชายเพื่อติดตามและแก้ ไขปั ญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศ และเพื่อประเมิน
ว่ากิจกรรมนันมี
้ สว่ นก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างไร
11.11 ควรตระหนักถึงบทบาทของการทาประมงขนาดเล็กในการผลิตอาหารทะเล รัฐและฝ่ าย
ต่างๆ ควรส่งเสริ มการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์จากทะเลในแผนการศึกษาด้ านการบริโภค
เพื่อเพิ่มจิตสานึกในประโยชน์ทางด้ านโภชนาการของการบริโภคอาหารทะเล และถ่ายทอด
ความรู้ในการประเมินคุณภาพของอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเล
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12. การพัฒนาศักยภาพ
12.1 รัฐและฝ่ ายอื่น ๆ ควรส่งเสริ มศักยภาพของชุมชนชาวประมงขนาดเล็กเพื่อช่วยพวกเขาให้
มีสว่ นในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อให้ เกิดผลดังเช่นนี ้ ควรให้ หลักประกันว่า องค์ประกอบ
ต่างๆ และความหลากหลายของภาคประมงขนาดเล็กในห่วงโซ่มลู ค่านี ้ จะมีผ้ แู ทนเข้ าร่วมใน
การกาหนดโครงสร้ างผู้แทนทางกฎหมาย ประชาธิปไตย ควรให้ ความสนใจเป็ นพิเศษต่อความ
จาเป็ นในทางานเพื่อการมีสว่ นร่วมที่เสมอภาคกันของผู้หญิงในโครงสร้ างดังกล่าว เพื่อความ
เหมาะสมและความจาเป็ น ควรจัดให้ มีพื ้นที่และกลไกแยกต่างหากเพื่อให้ ผ้ หู ญิงรวมตัวกันเอง
อย่างอิสระในระดับต่าง ๆ เพื่อจักการกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับพวกเขา
12.2 รัฐและผู้มีสว่ นได้ เสียควรจัดให้ มีการเสริมสร้ างศักยภาพ เช่น แผนการพัฒนา เพื่อให้ การ
ทาประมงขนาดเล็กได้ ประโยชน์จากโอกาสทางตลาด
12.3 ทุกฝ่ ายควรยอมรับว่า การพัฒนาศักยภาพควรสร้ างจากพื ้นฐานองค์ความรู้และทักษะที่มี
อยู่ และเป็ นกระบวนการถ่ายทอดความรู้แบบสองทาง เพื่อจัดให้ มีเส้ นทางการเรี ยนรู้ที่ยืดหยุน่
และเหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของแต่ละคน รวมทังผู
้ ้ ชายและผู้หญิง และกลุม่
คนที่เปราะบางและกลุม่ คนชายขอบ นอกจากนัน้ การพัฒนาศักยภาพยังควรรวมถึงการสร้ าง
ความสามารถในการยืดหยุ่นและปรับตัวของชุมชนชาวประมงขนาดเล็กในด้ านการบริ หาร
จัดการความเสี่ยงของภัยพิบตั ิ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
12.4 เจ้ าหน้ าที่และหน่วยงานรัฐบาลในทุกระดับ ควรทางานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการทาประมงขนาดเล็ก และความตกลงเพื่อการร่วมบริหารจัดการที่
ประสบผลสาเร็จ
ควรให้ ความสนใจเป็ นพิเศษต่อโครงสร้ างที่มีการกระจายอานาจและ
หน่วยงานรัฐในท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับธรรมาภิบาลและกระบวนการพัฒนาร่วมกับ
ชุมชนชาวประมงขนาดเล็ก รวมทังพื
้ ้นที่ที่ทาการวิจยั ด้ วย
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13. การสนับสนุนการปฏิบัติ
13.1 ทุกฝ่ ายได้ รับการสนับสนุนให้ ดาเนินการตามแนวปฏิบตั ินี ้ตามลาดับความสาคัญของ
ประเทศและสภาพแวดล้ อม
13.2 รัฐและทุกฝ่ ายควรส่งเสริมให้ ความช่วยเหลือเกิดประสิทธิผล และมีการใช้ ทรัพยากรเงิน
อย่างรับผิดชอบ ขอให้ พนั ธมิตรการพัฒนา องค์การชานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ และ
องค์กรระดับภูมิภาคสนับสนุนความพยายามโดยสมัครใจของรัฐในการดาเนินการตามแนว
ปฏิบตั นิ ี ้ รวมทังความร่
้
วมมือระหว่างประเทศซีกโลกภาคใต้ ด้วยกัน การสนับสนุนดังกล่าวควร
ต้ องรวมถึงความร่วมมือทางวิชาการ ความช่วยเหลือด้ านการเงิน การพัฒนาศักยภาพของ
สถาบัน การแบ่งปั นความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความช่วยเหลือในการพัฒนา
นโยบายการทาประมงขนาดเล็กของประเทศและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
13.3 รัฐและฝ่ ายอื่นๆ ทังหมดควรท
้
างานร่วมกันเพื่อสร้ างจิตสานึกเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิ เช่น การ
แปลเอกสารแบบง่ายสาหรับเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ของผู้ที่ทางานในภาคประมงขนาดเล็ก รัฐ
และฝ่ ายอื่นๆ
ควรพัฒนาชุดสื่อเฉพาะเรื่ องบทบาทหญิงชายเพื่อให้ มีการกระจายข้ อมูล
เกี่ยวกับบทบาทหญิงชาย
และบทบาทของผู้หญิงในการทาประมงขนาดเล็กอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้ นขันตอนที
้
่จาเป็ นเพื่อปรับปรุงสถานะของผู้หญิงและงานของพวกเขา
13.4 รัฐควรเห็นความสาคัญของระบบติดตามผลซึง่ ช่วยให้ สถาบันของตนได้ เข้ าถึงความ
คืบหน้ าในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ และข้ อเสนอแนะในแนวปฏิบตั นิ ี ้ ควรรวมถึงการ
ประเมินผลกระทบต่อความคืบหน้ าของการใช้ สิทธิที่จะได้ อาหารอย่างเพียงพอในบริ บทของ
ความมัน่ คงทางอาหารของประเทศ และต่อการขจัดความยากจน นอกจากนัน้ ยังควรรวม
กลไกที่ชว่ ยผลการติดตามผลเพื่อส่งต่อให้ กบั การกาหนดและการดาเนินนโยบาย ควรคานึงถึง
บทบาทหญิงชายในการติดตามผลโดยการใช้ แนวทางติดตาม ตัวชี ้วัด และสถิติบทบาทหญิง
ชาย รัฐและทุกฝ่ ายควรกาหนดวิธีประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่เปิ ดโอกาสให้ เกิดความเข้ าใจต่อ
คุณปู การของการทาประมงขนาดเล็กที่แท้ จริงต่อการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนเพื่อ
ความมัน่ คงทางอาหารและการขจัดความยากจนของทังชายและหญิ
้
งให้ ดียิ่งขึ ้นและทาการ
บันทึกเป็ นเอกสาร
13.5 รัฐควรเอื ้ออานวยให้ มีการจัดเวทีในระดับประเทศ โดยมีผ้ แู ทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้ าร่วม
โดยเฉพาะผู้แทนจากองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อกากับการดาเนินการตามแนวปฏิบตั ิอย่าง
เหมาะสม ผู้แทนที่ถกู ต้ องของชุมชนชาวประมงขนาดเล็กควรมีสว่ นร่วมทังในการพั
้
ฒนาและ
การประยุกต์ใช้ ยทุ ธศาสตร์ การดาเนินการตามแนวปฏิบตั ิและในการติดตามผล
13.6 องค์การอาหารและเกษตร ควรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแผนการความช่วยเหลือ
ระดับโลก พร้ อมกับแผนปฏิบตั กิ ารสาหรับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามแนวปฏิบตั ิ
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