
ஆ யா அள லான பட்டைற :  
IYAFA 2022-நிைலத்தத் தன்ைம ள்ள, சரிநிகர் நிைல லான 

ன் ையக் ெகாண்டா தல் (Celebrating Sustainable and Equitable Small-
scale Fisheries) 

 

அமர்  1: வள ஆதாரங்கள்  த ன்  
ச கங்க க் க் ட் ம் வைக ல் இ த்தல்  

வா ம் உ ர் வள ஆதாரங்கள் அல்ல  உ ரக்ேளா ம், 
னவ ச கங்களின் வாழ்வாதாரத்ேதா ம் ெதாடர் ைடய 
ப் பரப் ந்  பலன் ெப வ  அல்ல  உரிைம 

ெகாண் ப்ப  என்பைத ன்  ெதா ல் ‘ ட் ம் 
வைக ல்’ என்ற ெசாற்ெறாடர் காட் ற .  

பாரம்பரிய நி வனங்கள் அல்ல  வழக்கம் சார்ந்த 
நி வனங்களின் உத்தர கள் உட்பட ேவ  எந்த 
சட்டப்ப யான நி வனக் கட்டைமப் ைனச ்சார்ந் ராத 
ஒன்றாக கடல்சார் அல்ல  உள்நாட்  ன்  இ க் ம் 
என்றால் உ ள்ள வள ஆதாரங்கைளப் பயன்ப த் வ  
‘ தந் ரமான’ ஒன்றாக இ ப்பைத ‘அைனவ க் ம் 
ட் வ ’ என்ற ெசாற்ெறாடர் காட் ம்.  

மற்றப , (பாரம்பரிய, வழக்கத் ல் உள்ள அல்ல  ைறயான 
சடட்த் ன்ப யான) நி வனக் கடட்ைமப்  ஒன்ைற அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண் க் ற   என்றால்,  நிலம் மற் ம் ன்வள ஆதாரங்கைள 
அ வதற்  அளிக்கப்ப ம் உரிைம அல்ல  பா காப்  
தனிநபரக் க்  அல்ல  டட்ாக பல க்  அளிக்கப்படட் ‘ த்தைக 
உரிைம’ என்பதாக இ க் ம். 

ேத ய உண ப் பா காப்  என்ற ன் லத் ல் நிலம், ன்வளம், வனக் 
த்தைக த்த ெபா ப்பாரந்்த ஆ ைகக்கான தன்னாரவ் 

வ காட் தல்க க்  ( Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure 
of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security -VGGT) 
ெபா ந் ப்ேபா ம் வைக ல், ன் ன் ம ப் க் ட்  சங் ல் 
உள்ள ஆண் மற் ம் ெபண் னவரக்ள், ன் ெதா லாளரக்ள் 
ஆ ேயாரின் த்தைக உரிைமைய வைரய ப்பதாக ம் 
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கட் ப்ப த் வதாக ம் த்தைக ைறகள் இ க்க ேவண் ம். அவரக்ள் 
நிலம், நீர ்அல்ல  நீ ர ்வளங்கைள எப்ப  பயன்ப த் வாரக்ள், 
எவ்வள  காலம் பயன்ப த் வாரக்ள், எந்த ழ ல் 
பயன்ப த் வாரக்ள் என்பைத அ  வைரய ப்பதாக ம் 
கட் ப்ப த் வதாக ம் இ க் ம். த்தைக உரிைம மற் ம் 
ெபா ப் கள் ெபா த்த வைர ல்,  நில ம் வன ம், மனித 
உரிைமைய,உண ப் பா காப்ைப, வ ைம ஒ ப்ைப, நிைலத்த 
வாழ்வாதாரத்ைத, ச க ஸ் ரத்தன்ைமைய, ப்  பா காப்ைப,  
ராமப் ர வளரச்் ைய யதாரத்்தமாக் வ ல் ைமயமான பாத் ரம் 

வ க் ன்றன என்பதால் ெபா ப்பாரந்்த த்தைக ஆ ைகைய 
நடப் க் க் ெகாண் வர ேவண் ம் என்பைத உ  ெசய்ய VGGT 
யற் க் ற .   (பத்  4.1). 

ன்  என்ற ழ ல் த்தைக உரிைம பற் ய அம்சங்களில் 
ன்வ வன அடங் க் ம்: ஒ  தனி நபேரா, அல்ல  ச கேமா 

(யந் ரம் ெபா த்தப்படட் அல்ல  யந் ரம் இல்லாத) அ ம க்கப்பட்ட 
வைலைய ம் படைக ம் (உதாரணம்: நிைலயான, ழப்படட் (encircling), 
இ த் ச ்ெசல்லப்ப ன்ற அல்ல  அ வல்லாத படைக) ப் டட் 
நீரப்்பரப் ல்/ப ல் ப் டட் கால வைரயைற ல் ப் டட் வள 
ஆதாரத்ைத ப்பதற்கான உரிைம . இ , எ த்  வ வத் ல் இல்லாத 
பழக்கவழக்கத் ன்ப யானதாக/ உள் ர ்ச க ஒ ங்காக- 
நடத்ைதயாக இ க்கலாம் ; ட் ற கள் அல்ல  சங்கங்களின் 

யாக இ க்கலாம் ; அர ன் யாக இ க்கலாம் ; அல்ல  உரிமம் 
அல்ல  அ ம யாக இ க்கலாம்.  ல ேகாள ப களில், த்தைக 
உரிைமகள் நல்ல வளரச்்  கண் ள்ளன. மற்றைவ க ம் ேமாசமான 
வளரச்்  கண் ள்ள  மட் மல்லாமல், ஒத் ைச  ெகாண்ட 

ைமயாக மாற ேவண் மானால் பலன் த ம் உரிைமகளாக அைவ 
மாற ேவண் ய ேதைவ உள்ள .  

இந்த ழ ல்,  “கடல் வள ஆதாரங்கைள ம் சந்ைத ம் அ வதற்  
 த ைக ைன னவரக் க்  வாய்ப்பளி ங்கள்" என்ற நிைலத்த 

வளரச்்  இலக்  ( Sustainable Development Goal -SDG) 14b ெசால்வைதக் 
க த் ல்ெகாள்ள ேவண் ம். இந்த ற்  கடல்சார ் ழ ல் த்தைக 
உரிைம ன் க் யத் வத்ைத ப யள  ர ப க் ற ,  

ன் ைய நடத் வதற்காக, ைனப் பதனப்ப த் வதற்காக, 
சந்ைதக்காக, னவ ச கத் ன் நல்வாழ்க்ைகக்காக, ைறந்தபடச்ம் 

ப் க்காக ம் ற ேதைவக க்காக ம் தற்கா கமாகேவா 
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அல்ல  நிரந்தரமாகேவா உள்ள உரிைம உடப்ட நிலத் ன் தான 
த்தைக உரிைமைய உள்ளடக் யதாக த்தைக உரிைம உள்ள .   

உண ப் பா காப்  மற் ம் வ ைம ஒ ப் க்காக நிைலத்த த 
ன் ையப் பா காப்பதற்காக தன்னாரவ் வ காட் தல்களின்ப  ( 

SSF வ காட் தல்களின்ப ), ேத ய எல்ைலக் ள், த னவரக்ள், 
ப்பாக எளி ல் பா ப் க்  ஆளா ம் ரி னர ் ன் ப்பதற்கான 

தனிெயா  மண்டலத்ைத உ வாக்  அமலாக்கம் ெசய்தல் ேபான்ற, 
கடல் வளத்ைத அ வ ல் ன் ரிைம ேபான்றவற்ைற த்தைக 
உரிைம உள்ளடக் யதாக இ க்கலாம்.  

 கடற்கைர வாழ் மக்கள் அல்ல  ந க்கைரேயார மக்களின் நல க் , 
நிலம் மற் ம் அதன் அ காைம நீரந்ிைலகள் தான த்தைக உரிைம 
க அ க க் யத் வம் உைடய  என்றா ம், ெப ங்கடல்சார ்மற் ம் 

உள்நாட்  ன்வளம், அத் டன் கடற்கைர, ஆற்ேறாரப் ப கள்  
ெதாடரப்ான த்தைக ஏற்பா கள்,  ெவளியாரின் அச் த்தல்கைளச ்
சமாளிக் ம் அள க்  இல்ைல. ேம ம், அவற் ன் அைமப்  
கடட்ைமப் , ைக ைன த னவ ச கங்களின் த்தைக 
உரிைமையப் பா காக் ம் அள க்  இனித்தான் பல இடங்களி ம் 
ன்ேனற்றம் ெசய்யப்பட ேவண் க் ற . இந்த சவாைல 

இனித்தான் ரத்் ைவக்க ேவண் ள்ள . 

 வாதத் க்கான ேகள் கள்  

1. ன் வள ம ப்  ட்  சங் ல் உங்களின்  ேவைலக் த் 
ேதைவயான , மற் ம் ற நில வள ஆதாரங்கள் உங்க க் த் 
தனிநபர ்என்ற ைற ேலா அல்ல  ச கக் ட்  என்ற ைற ேலா 
த்தைகயாகக் ைடத்  அதைன அ ப க் ரக்ளா?  இந்த த்தைக 

உரிைம ஆ க் ம் ெபண் க் ம்   சரிநிகர ்நிைல ல் ைடக்க ம் 
ஒன்ேற ேபான்ற பா காப்  அளிக்க ம் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்? 

2.கடற்கைர மற் ம் ந  சார ்ப களில் ெபண் னவரக் க் ம் ஆண் 
னவரக் க் ம், ன் பதனப்ப த் த ல், ன் வள ஆதாரங்களின் 
த்தைக உரிைம ைடக் றதா? அைவ ைறயான உரிைமகளா? 

அல்ல  பாரம்பரிய/ நாட்  வழக்கப்ப யான/ உள்நாட்  உரிைமகளா? 
உள் ர ்நீர ்சாரந்்த மற் ம் கடற்கைர உ ரச்் ழைல டெ்ட ப்ப , 
ேப வ , பா காப்ப , இைணந்  ேமலாண்ைம ெசய்வ  ஆ யைவ 

த ன் ல் ஈ பட் ள்ள ச கங்களின் த்தைக உரிைம ல் 
அடங் க் றதா?  
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3. நிலத்ைத ம் நீரந்ிைலகைள ம் பயன்ப த் வ ல் னவ ச கங்கள் 
எவ்வைகயான அச் த்தல்கைள எ ரெ்காள் றாரக்ள்? இந்த 
அச் த்தல்கைள எ ரெ்காண்  நிற்ப ம், ெவற்  ெகாள்வ ம் 
த்தைக உரிைமகள் எந்த அள க்  உத யாக இ க் ன்றன?  

3. நில்ம் மற் ம் நீரந்ிைல தான த ன்  ச கத் ன் த்தைக 
உரிைமகைள மனம்ேபான ேபாக் ல் ரத்  ெசய்வ ம் ெவளிேயற்றம் 
ெசய் ம் நிகழ் கள் உண்டா?   

4.  இயற்ைக ேபர ன் காரணமாக, அல்ல  ேமாதல்களின் காரணமாக 
இடப்ெபயரச்் க்  ஆளான த ன்  ச கத் னர ்  தங்களின் 
பாரம்பரிய ன்  ப கைள ண் ம் ெப வதற்கான 
ன் யற் கள் ஏ ம் நடந் ள்ளனவா?  

5.  கப்ெபரிய அள லான வளரச்் த் டட்ங்கள் நைட ைறக்  
வ வதற்  ன்னால், அரத்்த ள்ள கலந்தாேலாசைனகள் 
நைடெபற் க் ன்றனவா? கலந்தாேலாசைனகளில் ச க 
ெபா ளாதார ற் ச் ழல் தாக்க ஆய்வ க்ைககள் 
ன்ைவக்கப்பட்டனவா?  

6. த்தைக உரிைம ெதாடரப்ான தாவாக்கைளத் ரப்்பதற் ம், ம  
ஒப்பைடப் , எ ரக்ால இழப் க க்  எ ரான பா காப் , நியாயமான 
இழப் , ஏற்படட் ேசதங்கைள ர ்ெசய்தல் ேபான்றவற்ைறப் ெபற் த் 
த வதற் ம் பலன்த ம் வைக லான அைமப்  இ க் றதா?   


