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ஆசிய பட்டகை: IYAFA 2022- நிகைத்த தன்கமயுள்ள, சரிநிகரான 

சிறுவீத மீன்பிடிகயக் ககாண்டாடுதை் 

 

(Celebrating Sustainable and Equitable Small-scale Fisherie 

 

 

8 மம 2022, பாங்க்காக் 

 

கடை் மை்றும் உள்நாடட்ு மீன்பிடிகயயும் மசரத்்து, உைக மீன்பிடியிை் 

30%த்கத அளிக்கின்ை, உைக மீனவரக்ளின் கதாககயிை் 45%த்கத 

உள்ளடக்கிய கதை்கு மை்றும் கதன்கிழக்காசியாவின் 11 நாடுககள 

மசரந்்த1 சிறுவீத மீன் கதாழிைாளரக்ள் சங்கம், கூடட்ுைவுகள், 

கதாழிை்சங்கங்கள், சமூக அகமப்புகள், அரசு சாரா அகமப்புகளின் 

பிரதிநிதிகளாகிய நாங்கள் ; 

 

மகாவிட் 19ன் அகனத்து நகடமுகை விதிகளுக்கு கீழ்ப்படட்ு, 

மபன்க்காக்கிை்,ஐக்கிய நாடுகளின் கபாதுச ்சகப தீரம்ானம் 72/72 

பிரகடனம் கசய்யப்பட்ட ககவிகன மீன்பிடி மை்றும் நீர ்உயிர ்வளரப்்பு 

சரவ்மதச ஆண்டிை் (International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture -

IYAFA), ககாள்கக உருவாக்கம் மை்றும் நிரவ்ாக கசயை் திட்டங்களிை் 

சிறுவீத மீன்பிடியிை் பங்ககடுப்பவரக்ளின் பங்ககடுப்புக்கு அழுத்தம் 

ககாடுத்தும், உணவு பாதுகாப்பு மை்றும் வறுகம ஒழிப்பு என்ை சூழலிை் 

                                                   

1 வவவவ வவவவவ, வவவவவவவவவ, வவவவவவவவவ, வவவவவவவ, வவவவவவவவவவவ, வவவவவவவ, 

வவவவவவவவவவ, வவவவவவவவவவவவ, வவவவவவவவவ ,  வவவவவவவவவ . 



நிகைத்த சிறுவீத மீன் பிடிக்கான தன்னாரவ் வழிகாடட்ுதை்ககள (the 

Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of 

Food Security and Poverty Eradication - the SSF Guidelines) உயரத்்தி 

பிடித்தபடியும் சந்தித்மதாம்; 

 

பிராந்திய மை்றும் சரவ்மதச ஒத்துகழப்பு என்ை மகாட்பாடக்டயும், 

அதுமபாை, சிறுவீத மீன் கதாழிைாளரக்ள் மை்றும் ஆதரவு 

அகமப்புகளுடன் கூடட்ுச ்கசயை்பாடு, அத்துடன், சிறுவீத மீன்பிடி 

சமூகங்களின் நைன்களுக்கான நிைம் அை்ைது நீரந்ிகைககளப் 

பாதிக்கும் அகனத்து வளரச்ச்ி நடவடிக்கககள் பை்றிய 

கைந்தாமைாசகனயும் பங்மகை்பும் என்பனவை்கை உயரத்்திப் பிடித்து ; 

 

கடை்சார ்மை்றும் உள்நாடட்ு சிறுவீத மீனவரக்ள் மை்றும் மீன் 

கதாழிைாளரக்ளின் அறிகவயும் திைகனயும் ககாண்டாடிக்ககாண்டு ; 

 

உணவு மை்றும் சத்துணவுப் பாதுகாப்பு, வறுகம ஒழிப்பு, கைாசச்ார 

பாரம்பரியம் என்ை பின்புைத்திை் சிறுவீத மீன்பிடியின் கதாடரச்ச்ியான 

கபாருத்தப்பாடக்ட அறிவாரந்்த முகையிை் உணரந்்துககாண்டு; 

 

சிறுவீத மீன்பிடி கதாழிலிை், அகனவகரயும் உள்ளடக்கும் வளரச்ச்ியிை் 

கபண்கள் ஆை்றும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பாத்திரத்கத அறிந்து 

கவத்துக்ககாண்டு ; 

 

 

வாழ்வதை்கும், மீன் பிடி சாதனங்ககள இயக்குவதை்கும், மீகனக் 

கருவாடு ஆக்குதை் உள்ளிடட்ு மீகனப் பதப்படுத்தவும், விை்பகன 

கசய்யவும் (குறிப்பாக கபண் விை்பகனயாளரக்ள்) மதகவயான நீர ்

நிகைகள், நிைங்ககள பாரம்பரிய/ வழக்கத்தின் இருக்கும் உரிகமகய 

மண்ணின் கமந்தரக்ள் / சிறுவீத மீனவரக்ள் இழப்பது பை்றிய 

கவகையுகடயவரக்ளாக இருக்கிமைாம். பின்வரும் காரணங்களாை் 

இதுமபான்ை இழப்புகள் ஏை்படுகின்ைன: சுை்றுைா கதாடரப்ான 

மவகைகளுக்காக (நீரந்ிகைககள) மபணுதை்/ மூடுதை்; சிைப்பு 

கபாருளாதார மண்டைங்கள்; நிை வணித் திட்டங்கள்; நீரவ்ழிப் 

பாகதககள உருவாக்குதை்; கடை்ககர இைாை் வளரப்்பு; காை்று மின் 

சக்தி மை்றும் மின்னுை்பத்தி திடட்ங்கள்; துகைமுகம் உள்ளிட்ட 

அடிக்கடட்ுமான திட்டங்கள்; மீனவரக்கள வலுக்கட்டாயமாக 



மறுகுடியமரத்்துதை்; மீன் பண்கணகள் மபான்ைவை்றிை் மீனவரக்களக் 

கூலியாட்கள் அை்ைது ஒப்பந்தத் கதாழிைாளரக்ள் ஆக்கி வறியவரக்ள் 

ஆக்குவது மை்றும் பிை வககயிைான ஓரம்கட்டி ஒழிக்கும் 

நடவடிக்கககள்; 

 

மமலும், கடை் மட்டம் உயரவ்ு, பருவநிகை மாை்ைம், அதி தீவிர வானிகை 

நிகழ்வுகள், கபருந்கதாை்றுகள் ஏை்படுத்தும் எதிரம்கையான 

தாக்கங்கள் குறித்துக் கவகைககாண்டு; 

 

வாழும் நீர ்வள ஆதாரங்கள், கபருங்கடை் சார ், கடை்ககர மை்றும் நிை 

உயிரச்ச்ூழகை மபணுவதும், நிகைத்தவககயிை் பயன்படுத்துவதும் 

அகனத்துவிதமான குத்தகக உரிகமககள அனுபவிப்பதை்கு எந்த 

அளவு முக்கியத்துவம் உரியது என்பது பை்றிய உள்ளாரந்்த புரிதலுடன்; 

மமலும், வள ஆதாரங்ககளயும் சந்கதகயயும் ஆண்கள்-கபண்கள் 

அணுகுவதை்கு குத்தகக உரிகமகள் எத்தகன முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்தகவ என்பகத முக்கியமானது என்ை புரிதலுடன் (SDG 14b); 

 

ஆசியப் பிராந்தியம் முழுகமயிலும் கபண்கள் பை்வககப்பட்ட 

சவாை்ககள எதிரக்காள்கிைாரக்ள் என்பகதக் கணக்கிை் 

எடுத்துக்ககாள்கிமைாம்; கவவ்மவறு மதசிய சூழை்களிலிருந்து 

இப்பிரசச்கனகள் எழுகின்ைன என்ைாலும், பை கபாதுவான சவாை்கள் 

இருக்கின்ைன என்பகத இனம் காண்கிமைாம். கபண்கள் நான்கு 

பக்கங்ககளக்ககாண்ட பிரசச்கனககள எதிரக்காள்கிைாரக்ள். - 

இை்ைத்திை் உள்ள பிரசச்கனககள நிகைமவை்றுதை் 

(குடும்பத்தினகரயும் பிள்களககளயும் பராமரித்தை்); மீன்பிடி 

கதாழிலின் மதிப்புக் கூடட்ு சங்கிலியிை் உள்ள மவகைகளிை் 

ஈடுபடுதை்; சமூக அகமப்புகளிலும், அணி திரட்டலிலும் ஈடுபடுதை்; 

பாரபட்சமான நடவடிக்ககககள எதிரக்காள்ளுதை்; மமலும், 

 

மகாவிட் 19, அதகனத் கதாடரந்்த ைாக்டவுனும் கபாருளாதார 

கநருக்கடியும் மீனவ சமூகத்தின் மீது எந்த அளவுக்கு தாக்கத்கத 

ஏை்படுத்தியது என்பகதக் கருத்திை் ககாண்டு அத்துடன் சமூக 

வளரச்ச்ிகய மமம்படுத்த மவண்டியதின் மதகவகயயும், மீன்பிடி 

மதிப்புக் கூடட்ு சங்கிலியிை் உள்ள அகனவருக்கும் பைன் தரும் 

வககயிைான சமூக பாதுகாப்கபயும் அளிக்க மவண்டும் என்பகத 

மனதிை்ககாண்டு; 

 



பின்வருவனவை்கை நிகைமவை்ை மவண்டும் என்று அகனத்து ஆசிய 

அரசுககளயும், தனியாரக்களயும், சிவிை் கசாகசட்டி 

அகமப்புககளயும், சரவ்மதச சமூகத்கதகயயும் மவண்டுகிமைாம்: 

 

 

நாடுககள கடந்து கசை்லும் நதிகளின் நீமராட்டத்தின் மமை்பகுதியிை் 

அகணகள் கடட்ுவதன் காரணமாக, நீமராட்டத்தின் கீழ்ப் பகுதியிை் 

உள்ள சிறுவீத மீன்பிடி மீனவரக்ளுக்கு மீன் அை்றுப்மபாய் கிகடக்காமை் 

மபாகும் அபாயத்கதத் தீரத்்து கவக்க மவண்டும்; இதுமபான்ை 

நிகழ்வுகளிை், உயிரச்ச்ூழை் சீரக்ுகைவினாை் ஏை்படும் மசதத்கத 

ஈடுகட்ட சிறுவீத மீன்பிடியிை் உள்ள மீனவரக்ளுக்குப் மபாதுமான 

இழப்பீடு வழங்கப்பட மவண்டும் ; 

 

நன்னீர ்ஆதாரங்ககளப் பயன்படுத்தும் பைரின் மதகவககளயும் 

கணக்கிை் எடுத்துக்ககாண்டு சிறுவீத மீன்பிடியிை் உள்ள மீனவரக்ளும், 

பிை மீன் கதாழிைாளரக்ளும் வாழ்வாதாரத்துக்கான தங்களின் மீன்பிடி 

நடவடிக்ககககள மமை்ககாள்ளும் வககயிை் சரிநிகரான வககயிலும், 

மபாதுமான அளவிலும் நீகர ஒதுக்கீடு கசய்ய மவண்டும்; 

 

நிைம் மை்றும் நீரின் மீதான குத்தகக உரிகமககள ஒதுக்கீடு 

கசய்யுங்கள், அகவ பை்றிய விழிப்புணரக்வ மமம்படுத்துங்கள், மமலும், 

குறிப்பாக, உள்நாடட்ு நீரந்ிகைகளிலும், கடை்ககர மீன்பிடி 

களங்களிலும் கூடட்ு நிரவ்ாகம் (Co- management) மை்றும் சமூக 

அடிப்பகடயிைான நிரவ்ாகத்கத (Community based Management) 

அங்கீகரித்துள்ள சூழலிை், இந்த உரிகமககள எந்த தகடயுமிை்ைாமை் 

அனுபவிப்பதை்கு, கபண்கள் உள்ளிட்ட உள்ளூர ்சமூகத்தின் திைகன 

வலுப்படுத்துங்கள்; 

 

குத்தகக உரிகமககளப் பாதுகாக்கவும், இகவ மறுக்கப்பட்டாை் 

அவை்கை மீடக்டடுக்கவும், பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்குச ்சீரக்சய்யும் 

நடவடிக்ககககள மமை்ககாள்ளவும் இழப்பீடு அளிக்கவும் கசய்யுங்கள், 

இந்த உரிகமககள நீக்க மவண்டும் என்ைாை் கபாருத்தமான 

கைந்தாமைாசகன மமை்ககாள்ளப்பட மவண்டும் ; 

 

மீனவ சமூகத்துடன் கைந்தாமைாசகன கசய்து குத்தகக 

உரிகமகளுக்கு கூடுதை் பாதுகாப்பு ஏை்படுத்திடுங்கள்; இந்த சூழலிை், 



நிைம் மை்றும் (கடை்சார,் உள்நாடட்ு) நீரந்ிகை கதாடரப்ான 

பாதுகாப்கப மமம்படுத்துவதை்ககன்று நிதிநிகை ஒதுக்கீடக்ட 

அதிகப்படுத்துவகத அரசாங்கங்கள் மமை்ககாள்ள மவண்டும்; 

 

கபண்களின் பிரசச்கனகள் மகட்கப்படுவது, அவரக்ள் எதிரக்காள்ளும் 

தகடககள அவரக்ள் தாண்டி வரும்வககயிை் வளரச்ச்ி திட்டங்களுக்கு 

அவரக்ள் பங்களிப்பது என்ை இரண்டும் நிகழும் வககயிை், மீன்வள 

ஆளுககயிலும் கூடட்ு நிரவ்ாகத்திலும் அவரக்ள் பங்ககடுக்கும் 

வககயிை் கபண்களுக்கான கவளிகய அளித்திடுங்கள் ; 

 

மீன்பிடி துகைக்குப் கபண்கள் அளிக்கும் தீரம்ானகரமான 

பங்ககடுப்புக்காக கபண்களின் உகழப்கப அங்கீகரியுங்கள்; 

கபண்களின் உகழப்பு கண்ணுக்கு கதன்படுவதிை்கை. கபாருளாதார 

பிரதி பைன்கள் எதுவும் இை்ைாத குடும்ப உகழப்பு என்று 

கருதப்படுகிைது. இருந்தாலும், கபண்களின் வீடட்ு மவகைகள், 

மபணுதை், மீன்பிடிக்கு முந்கதய மை்றும் பிந்கதய மவகைகள் மீன்பிடி 

துகையின் கசயை்பாட்டின் கமயமான அம்சமாக இருக்கின்ைன; 

 

கபண்கள் கபாதுவான பிரசச்கனககள விவாதிக்க வாய்ப்பளிக்கும், 

ஒருவருக்ககாருவர ்ஆதரவாக இருக்கும், அவரக்ள் எதிரக்காள்ளும் 

பிரசச்கனககள தீரப்்பதை்கான வழிககள வளரத்்கதடுக்கும் 

வகைப்பின்னை் அகமப்கப உருவாக்குவதை்கான அகமப்புககளயும் 

கவளிகயயும் உருவாக்க ஆதரவாக இருங்கள்; 

 

கழிவுககள கபருங்கடலுக்குள் அை்ைது உள்நாடட்ு நீரந்ிகைகளுக்குள் 

கவளிமயை்றுவதை்கு முன்பு கதாழிை்சாகை, அதுமபாை, நீருயிர ்வளரப்்பு 

மை்றும் குடிகம கழிவுககளச ்சுத்திகரிப்பு கசய்திடுங்கள்; 

 

கடை்ககர பகுதிகளிை் ஏை்படட்ுள்ள கதாழிை்சாகை மாசுபாட்டின் 

தாக்கத்தினாை் ஏை்படும் மநாய்களுக்கான சிகிசக்ச உள்ளிடட்ு, உடை் 

நைம் மபணுதை், மருத்துவ வசதிகள் மமம்பட்ட வககயிை் கிடட்ுவதை்கு 

ஏை்பாடு கசய்யுங்கள்; 

 

சரிநிகர ்நிகை மீதும் நீரவ்ள ஆதாரங்ககளயும், பை்லுயிரச்ச்ூழகையும் 

பாதகமான முகையிை் பாதிக்கும் அழிவுகர மீன்பிடி சாதனங்ககளயும் 



கசயை்பாடுககளயும் தடுப்பதை்கும், கட்டம் கட்டமாக 

முடிவுக்குக்ககாண்டுவருவதை்குமான சட்ட முகைககள வளரத்்கதடுத்து 

நிறுவனமயப்படுத்துங்கள். அருகாகம கடலிலும், தீவுகளின் கடலிலும் 

உள்நாடட்ுக் கடலிலும், தனியுரிகம கபாருளாதார மண்டைங்களிலும் 

கடை் அடி இழுகவ வகைககள பயன்படுத்துவகத, உரிய காை 

அவகாசம் ககாடுத்து, கட்டம் கட்டமாக முடிவுக்கு 

ககாண்டுவருவதை்கான நடவடிக்கககள் மமை்ககாள்ளப்பட மவண்டும் ; 

 

அழிவுகரமான மீன்பிடிகயப் பயன்படுத்தாத சிறுவீத மீன்பிடிக்கு, 

சிரமங்ககள குகைப்பதை்கான கடட்ுப்படியாகும் விகைக்கு 

எரிகபாருள் ககாடுப்பது உள்ளிட்ட முகைககளப் பயன்படுத்தி சிறுவீத 

மீன்பிடியாளரக்ள் நிகைத்த வககயிை் மீன்வள ஆதாரங்ககள 

அணுகுவதகன மமம்படுத்துங்கள்; 

 

(மீன் பாடு)பருவமை்ை காைங்களிை் சிறுவீத மீனவரக்ளுக்கும் மீன் 

கதாழிைாளரக்ளுக்கும் மாை்று வாழ்வாதார வாய்ப்புகள் அளிப்பகதப் 

பரிசீைகன கசய்யுங்கள்; 

 

 

கசய்ய மவண்டும் என்ை மநாக்கமிை்ைாமை், பிை அரசுகளின் 

நீரப்்பகுதிக்குள் நுகழந்துவிடட் சிறுவீத மீனவரக்கள மனிதத்துடன் 

நடத்தும் முகைகய மமம்படுத்துங்கள், அவரக்கள ககது கசய்வதை்கும், 

தடுப்பு காவலிை் கவப்பதை்கும் ஊக்கம் ககாடுக்காதீரக்ள்; மீன்பிடி 

படகுகள் கடகைை்கை தாண்டி பயணப்படும்மபாது ஏை்படும் 

பிரசச்கனககளக் ககயாளுவதை்கு அரசுகளுக்கிகடயிைான 

கபாறியகமவு ஒன்கை ஏை்படுத்துங்கள்; 

 

படகு, வகை உள்ளிட்ட சாதனங்கள், உயிர,் இயை்கக சீை்ைம், 

கபருந்கதாை்றுக்கான காப்பீடக்ட, அரசு மானியத்மதாடு அகனத்து 

மீனவரக்ளுக்கும் அளியுங்கள். மீனவ கூடட்ுைவு / சங்கம் மபான்ைவை்றிை் 

உறுப்பினரக்ளாக இருக்கிைாரக்ளா இை்கையா என்பகதத் 

கதாடரப்ுப்படுத்தாமை் மீன்பிடி முடக்கக் காைத்துக்கான இழப்பீடக்ட/ 

திட்டங்ககள அகனத்து மீனவரக்ளுக்கும் அளியுங்கள். விபத்துகள், 

மநாய், அை்ைது மரணம், அை்ைது மீன் பிடிப்பதை்கான சாதனங்கள் 

அை்ைது வாய்ப்புகள் நிரந்தரமாகமவா அை்ைது பகுதியளமவ இழப்புக்கு 

ஆளாகும்மபாது (மீனவ கூடட்ுைவு/ சங்கங்கள்) திட்டங்கள் வழியாக 

உரியக் காைத்திை் பைன்ககள அளியுங்கள்; 



 

புயை், சூைாவளிகள், கடை் எழுசச்ி சம்பவங்கள் அதிகரித்து வரும் 

பின்னணியிை், கடை்சார ்பாதுகாப்பு அகமப்புகள் மபரழிவு பாதுகாப்பு, 

கபருங்கடலிலிருந்து மீட்பு நடவடிக்கககளுக்கு தயார ்நிகையிை் 

இருப்பகத உறுதி கசய்யுங்கள் ; 

 

புைம்கபயர ்மீனவரக்ள், மீன் கதாழிைாளரக்ள் பை்றிய தரவுத் 

கதாகுப்கப உருவாக்குங்கள். அவரக்ளுக்கு எதிராகக் காட்டப்படும் 

பாரபட்சங்களான கூடட்ுைவுகளிலும், கதாழிை்சங்கத்திலும் உறுப்பினர ்

தகுதி மறுப்பு, சமூக பாதுகாப்பு திடட்ங்கள் மறுப்பு உள்ளிடட் 

அகனத்கதயும் நீக்குங்கள்; 

 

மீன்பிடி துகை அை்ைாதவை்றிை் மவகை கசய்யும் கதாழிைாளரக்ள் 

கபறுகின்ை அகனத்துப் பைன்ககளயும் மீனவரக்ளுக்கும், மீன் 

கதாழிைாளரக்ளுக்கும் அளியுங்கள். இந்த பிரசச்கனயிை், சமூக 

நை்வாழ்வு திட்டங்கள் குறித்தும் சிறுவீத மீனவ சமூகத்துக்கு அகவ 

அளிக்கும் பைன்கள் குறித்தும் பை்மவறு மட்டங்களிை் விழிப்புணரவ்ு 

ஏை்படுத்துங்கள் ; 

 

சமூகத்தின் பிை குடிமக்கள் மதசிய அளவிை் கை்வி கிகடக்கும் 

வாய்ப்புககள கபறும் மடட்த்தின் அளவுக்கு, மீனவ சமூகத்தின் 

ஆண்களும், கபண்களும், சிைாரக்ளும் கபறுவகத உறுதி கசய்யுங்கள்; 

 

சமூக மட்டங்களிை் கபண்களின் திைன் கட்டகமக்கப்படுவது மிகவும் 

தீரம்ானகரமானதாகும். கை்விகய அவர ்கபறுகின்ை வாய்ப்கபயும், 

பயிை்சி திட்டங்கள், கதாழிை்நுட்பம், முன்மாதிரியான கபண் 

தகைவரக்ளிடமிருந்து கை்றுக்ககாள்வதை்கான வாய்ப்பு 

ஆகியவை்கையும் அதிகப்படுத்துவகத உள்ளடக்கியதாக இது 

இருக்கிைது; 

 

 

சிறுவீத மீனவ சமூகத்தின் வாழ்வாதாரம் பை்றியும், மீண்டு எழுவதை்கு 

அவரக்ளுக்குள்ள ஆை்ைை் பை்றியும் தரவுககள ஆவணப்படுத்துங்கள், 

கூடுதை் மீளும் தன்கமகய அவரக்ள் கபறுவதை்கான ஆதரகவ 

அளிப்பது மநாக்கி நகருங்கள்; 



 

துப்புரவு, கதாழிை்சாகை கழிவுகள் மை்றும் குடிகம கழிவுகள் 

நிரவ்ாகத்கதயும் பைன் தரும் வககயிைான மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்ககககளயும் மமம்படுத்துவதை்காக மிகவும் பரிதாபமாக நிதி 

வசதி உள்ள உள்ளூர ்அரசாங்கங்களின் படக்ெடட்ுக்கு மபாதுமான 

ஆதரவு அளியுங்கள்; 

 

மீனவ சமூகத்துக்கு மின் வினிமயாகம் கிகடப்பகத மமம்படுத்துங்கள். 

புதிய மதடுதை் உள்ள மின்சார வினிமயாக கட்டகமப்பின் மூைம் 

கதாகைதூரத்திை் உள்ள மீனவ கிராமங்களுக்கு மின்சாரம் 

கிகடப்பகத எளிதாக்குங்கள்; 

 

மீன்பிடிக்கு முன்னும், மீன்பிடிக்கு பின்னும் கடந்து கசை்ை 

மவண்டியிருக்கும் இடங்களிை் ( easement zones) பாதுகாப்பு அளியுங்கள். 

சுை்றுைா விடுதிககளயும் ம ாட்டை்ககளயும் சுை்றுைா கதாழிலினர ்

கடட்ுவதை்காக சிறுவீத மீன்பிடி படகுகள் நிறுத்தப்படும் இடங்கள், 

கடலிை் இைங்கும் இடங்களிலிருந்து அகை்ைப்படுவதை்கு எதிராக 

பாதுகாப்பு ககாடுங்கள்; 

 

சிறுவீத மீனவரக்ள், மீன் கதாழிைாளரக்ளின் சமூக வளரச்ச்ியிை் 

முன்னணி இடத்கத வகிக்கும் படிக்கு உள்ளூர ்அரசாங்கங்களின் 

திைகனக் கட்டகமயுங்கள்; 

 

சமூக பாதுகாப்பு ககாள்கககள் திட்டங்ககள வடிவகமப்பதிலும், 

இத்திட்டங்களின் தரத்கதக் கண்காணித்து அதிகார அகமப்புகளுக்குத் 

கதரிவிப்பதிலும் மீனவரக்ளுக்கும், மீன் கதாழிைாளரக்ளுக்கும் உள்ள 

திைகன வலுப்படுத்துங்கள் ; 

 

பைன் கபறுபவரக்ளின் நம்பகத்தன்கமகய உறுதி கசய்யவும், சிறுவீத 

மீன்பிடியிை் அடங்கியவரக்ள் யார ்என்ை விவரங்கள் கதன்படுவகத 

எளிதாக்கவும், பாலின ரீதியாக விவரங்கள் பிரிக்கப்பட்டதாக 

மீனவரக்ள், மீன் கதாழிைாளரக்ள், மீன் வளரப்்பு கசய்யும் குடும்பங்கள், 

மீன் பிடிக்கும் குடும்பங்களின் விவரங்ககளப் பதிவு கசய்வகத 

வலுப்படுத்துங்கள் ; 

 



மீன்வள நிரவ்ாகத்தின் தன்னாட்சிகய பாதுகாத்திடுங்கள், தங்களுக்கு 

அளிக்கப்பட்ட அதிகார கபாறுப்புகளுக்கு கவளிமய உள்ள 

முககமகமளாடு ஒருங்கிகணப்பு கசய்துககாள்வதை்கு ஊக்கம் 

அளியுங்கள் ; 

 

பின்வருவனவை்கை கசய்வதன் மூைம் கடை் பாதுகாப்கப உறுதி 

கசய்யுங்கள் : (I) சிறுவீத மீனவரக்ளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட மீன்பிடி 

மண்டைங்களிை் கபரிய கப்பை்கள் புகுவகதக் குகைப்பது (ii) சிறுவீத 

மீனவரக்ளுக்குக் கடை் பாதுகாப்பு பை்றி பயிை்சி அளிப்பது ; (iii) 

பருவநிகை மாை்ைத்தாலும், அதி தீவிர வானிகை நிகழ்வுகளாலும் 

கடலிை் இருக்கும்மபாது என்ன நிகழும் என்பது நிசச்யமை்றும், முன் 

கூட்டிமய அறிய முடியாததுமாக ஆகியிருக்கும் சூழலிை், படகிகன 

பதிவு கசய்யும்மபாமத, அதிை் உயிர ்காக்கும் சாதனங்கள் இருப்பகதக் 

கட்டாயமாக்குதை் ; 

 

பை்மவறு அடுக்குகளிைான அரசாங்கங்கள் நமது கரிசனங்ககள 

நிகைமவை்ை மனித உரிகமயின் அடிப்பகடயிை் அணுகுமுகையுடன் 

கூடிய சிறுவீத மீன்பிடிக்கான வழிகாடட்ுதை் (SSF Guidelines) உதவ 

முடியும் என்றும், எங்களின் பரிந்துகரககள கதை்கு மை்றும் 

கதன்கிழக்கு ஆசியாவிை்கு எடுத்துச ்கசை்ை முடியும் என்றும், 

ககவிகன மீனவரக்ள் மை்றும் நீருயிர ்வளரப்்பு சரவ்மதச ஆண்டான 

இந்த ஆண்டிை் (International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture -IYAFA 

2022) நாங்கள் கதரிந்து கவத்திருக்கிமைாம். 

 

SSF வழிகாடட்ுதை்ககள அமைாக்கம் கசய்வதன் மூைம், நீதிகய 

நிகைநாட்ட முடியும், ஆண்ககளயும் கபண்ககளயும் நியாயமான 

முகையிை் நடத்த முடியும், சிறுவீத மீன்பிடி சமூகங்களின் குத்தகக 

உரிகமககளப் பாதுகாக்க முடியும், நிரவ்ாக அதிகார முகைகயப் 

பங்மகை்புள்ளதாகவும் பைன் தருவதாகவும் ஆக்க முடியும், அமதசமயம், 

கடை்ககரயிலும், ஆை்று படுகககளிலும் வாழும் மீனவ சமூகத்திலும் 

மண்ணின் கமந்தரக்ள் மத்தியிலும் உள்ள குழந்கதகள், இகளஞரக்ள், 

ஆண்கள்-கபண்களின் சமூக வளரச்ச்ிகயச ்சாதிக்க முடியும் என்று 

நாங்கள் நம்புகிமைாம்.  


