
 ایشیا ورکشاپ

 پائیدار اور مساوی چھوٹے پیمانے پر ماہی گیری کا جشن

IYAFA-2022  

 :: چھوٹے پیمانے پر ماہی گیری کی کمیونٹیز کے وسائل تک رسائی1سیشن 

استعمال   یا  اٹھانے  فائدہ  وسائل سے  زندہ  کسی  'رسائی'  لفظ  میں،  تناظر  گیری کے  ماہی 

کر   اشارہ  طرف  کی  موقع  یا  حق  کے  کی  کرنے  برادریوں  گیری  ماہی  یا  ہے،  سکتا 

لیے۔یہ استعمال کرنے کے  یا  اٹھانے  فائدہ  وابستہ عالقے سے  اور معاش سے    زندگیوں 

کھلی رسائی ہو سکتی ہے جب سمندری یا اندرون ملک ماہی گیری کے وسائل سے فائدہ  

پر   فریم ورک  ادارہ جاتی  یا  قانونی  کا موقع کسی  استعمال کرنے  یا  ہو،  اٹھانے  نہ  مبنی 

 بشمول روایتی یا روایتی ادارے کی رٹ۔

دوسری طرف، رسائی ایک 'مدت کا حق' بن سکتی ہے جب یہ ایک ادارہ جاتی فریم ورک  

ماہی گیری کے وسائل سے   اور  ہو جو زمین  پر مبنی  قانون(  یا رسمی  )روایتی، رسمی 

تحفظ   اور  ہے  کرتا  فراہم  حقوق  کے  کرنے  استعمال  یا  اٹھانے  یا  فائدہ  ہے۔  کرتا  فراہم 

 اجتماعی سطح پر۔

تحفظ غذائی  ذمہ   (VGGT) قومی  کی  جنگالت  اور  گیری  ماہی  زمین،  میں  تناظر  کے 

مدتی   مقصد  کا  نظام  مدتی  آہنگ،  ہم  سے  خطوط  رہنما  رضاکارانہ  پر  حکمرانی  دارانہ 

حقوق کی وضاحت اور ان کو منظم کرنا ہے، خاص طور پر مرد اور خواتین ماہی گیروں  

ماہی گیروں کی قدر کے ساتھ۔ زمین، پانی یا زندہ آبی وسائل کے حقوق حاصل کرنے   اور

کا سلسلہ، اور اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ان وسائل کو کون استعمال کر سکتا ہے، کتنے  

تحت،   کے  داریوں  ذمہ  اور  حقوق  متعلق  سے  میعاد  میں۔  حاالت  کن  اور  تک  عرصے 

VGGT ی کو یقینی بنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ زمین  میعاد کی ذمہ دارانہ حکمران

اور جنگالت کے ساتھ ساتھ ماہی گیری کو انسانی حقوق، خوراک کی حفاظت، غربت کے  

خاتمے، پائیدار معاش، سماجی استحکام، ہاؤسنگ سیکورٹی کے حصول میں مرکزی خیال  

 (۔4.1کیا جاتا ہے۔ ، اور دیہی ترقی )پیراگراف 



اری کے تناظر میں مدتی حقوق کے عناصر میں شامل ہو سکتے ہیں:  ماہی گیری کی گرفت 

کسی فرد یا کمیونٹی کے مخصوص پانیوں میں اجازت یافتہ دستکاری )چاہے مشینی ہو یا 

ہوا( استعمال کرنے کے   باندھا  نہ  یا  باندھا  ہوا،  نہ ہو( اور گیئر )مثالً، اسٹیشنری، گھیرا 

ل کو نشانہ بنانے کے لیے عالقے۔ یہ غیر حقوق۔ /مقررہ وقت کے اندر مخصوص وسائ 

تحریری رسم و رواج یا مقامی کمیونٹی کے ضابطہ اخالق پر مبنی ہو سکتا ہے۔ کوآپریٹیو  

یا انجمنوں کے قوانین؛ ریاست کے قوانین؛ یا الئسنس/پرمٹ۔ جب کہ مدتی حقوق کے کچھ  

ہیں، دوسرے    عناصر بعض جغرافیائی سیاق و سباق میں اچھی طرح سے تیار کیے گئے

موثر   لیے  کے  بننے  حصہ  کا  مجموعی  مربوط  ایک  انہیں  اور  ہیں  یافتہ  ترقی  کم  بہت 

حقوق بننے کی ضرورت ہے۔اس تناظر میں، یہ نوٹ کیا جا سکتا ہے کہ پائیدار ترقی کا  

اور  "—14b (SDG) ہدف وسائل  سمندری  کو  گیروں  ماہی  کاریگر  پر  پیمانے  چھوٹے 

فراہم کرن  میں مدتی حقوق کی    —ا"  منڈیوں تک رسائی  تناظر  پر سمندری  جزوی طور 

اہمیت کے ساتھ گونجتا ہے۔زمین پر مدت کے حق میں کم از کم رہائش اور دیگر سہولیات  

کے لیے، ماہی گیری، مچھلی کی پروسیسنگ، اور مارکیٹنگ، اور ماہی گیری برادریوں  

 شامل ہو سکتا ہے۔  کی فالح و بہبود کے لیے زمین کے عارضی یا مستقل قبضے کا حق 

غذائی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے تناظر میں پائیدار چھوٹے پیمانے پر ماہی گیری  

خطوط(،   رہنما  ایف  ایس  )ایس  بعد  کے  خطوط  رہنما  رضاکارانہ  کے  بنانے  محفوظ  کو 

مدتی حقوق میں ریاست کو ایسے اقدامات کے ذریعے قومی دائرہ اختیار کے تحت پانیوں  

و چھوٹے پیمانے پر مچھلیوں تک ترجیحی رسائی فراہم کرنا شامل ہوسکتا  میں مچھلیوں ک 

ہے۔ چھوٹے پیمانے پر ماہی گیری کے لیے خصوصی زونز کی تخلیق اور نفاذ کے طور  

 پر، خاص طور پر کمزور گروہوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ 

دریا یا  مبنی  پر  ساحل  حقوق  مدتی  کے  ذخائر  آبی  ملحقہ  اور  زمینی  مالک    اگرچہ  کے 

ہیں، موجودہ مدت   دلچسپی کے حامل  زیادہ  بہت  لیے  خاندانوں کے  ان کے  اور  آپریٹرز 

ساتھ   ساتھ  کے  وسائل  کے  گیری  ماہی  ملک  اندرون  اور  سمندری  کہ  جو  انتظامات  کے 

ساحلی اور دریا کے عالقوں کو پورا کرنے کے لیے انتہائی ناکافی ہیں۔ بیرونی خطرات  

کے طور پر کام کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہونا باقی    اور ابھی تک ایک "نظام"

ہے تاکہ زیادہ تر جگہوں پر فنکارانہ چھوٹے پیمانے پر ماہی گیری برادریوں کے مدتی  

حقوق کے تحفظ اور ان کا دفاع کیا جا سکے۔ یہ ایک چیلنج ہے جس سے نمٹا جانا باقی  

 ہے۔

 



 :گروپ ڈسکشن کے لیے سواالت

آپ  .  1  اور کیا  رہائش  لیے  کے  سرگرمیوں  اپنی  میں  سلسلے  کے  قدر  کی  گیری  ماہی 

دیگر زمینی وسائل کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر مدتی حقوق سے لطف اندوز 

ہوتے ہیں؟ ان حقوق کو مرد اور عورت دونوں کے لیے مزید مساوی اور محفوظ کیسے  

 بنایا جا سکتا ہے؟ 

وسائل،.  2  گیری کے  ماہی  آپ  خواتین    کیا  اور  مرد  میں  کے عالقوں  دریا  اور  ساحل، 

کیا وہ  ماہی گیروں اور فش پروسیسرز کے لیے مدتی حقوق سے لطف اندوز ہوتے ہیں؟

پر،   طور  کے  مثال  حقوق،  مدتی  کیا  حقوق؟  روایتی/دیسی/روایتی  یا  ہیں  حقوق  رسمی 

کہ انتظام کے لیے  مقامی آبی اور ساحلی ماحولیاتی نظام کی بحالی، تحفظ، تحفظ اور مشتر

 چھوٹے پیمانے پر ماہی گیری کی کمیونٹیز کے کردار کو تسلیم کرتے ہیں؟ 

کے  .  3 قسم  کس  کو  برادریوں  گیری  ماہی  متعلق  سے  رسائی  تک  ذخائر  آبی  یا  زمین 

پانے کے   خطرات کا سامنا ہے؟ مدتی حقوق ان خطرات کا مقابلہ کرنے اور ان پر قابو 

 قابل کیسے ہیں؟ 

نی اور آبی ذخائر پر چھوٹے پیمانے پر ماہی گیری کرنے والی کمیونٹیز کے  کیا زمی.  4 

 صوابدیدی بے دخلی اور مدتی حقوق کو ختم کرنے کے معامالت ہیں؟ 

کیا قدرتی آفات یا تنازعات کی وجہ سے بے گھر ہونے والے چھوٹے پیمانے پر ماہی  .  5

ساحلی زمینوں تک رسائی    گیری برادریوں کے لیے روایتی ماہی گیری کے میدانوں اور

 بحال کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ 

ماہی  .  6 پر  پیمانے  چھوٹے  پہلے  سے  نفاذ  کے  منصوبوں  ترقیاتی  پر  پیمانے  بڑے  کیا 

گیری کرنے والی برادریوں کے ساتھ بامعنی مشاورت ہوتی ہے؟ کیا سماجی، اقتصادی،  

مشو  کے  اس طرح  مطالعے  کے  اثرات  ماحولیاتی  کرتے  اور  رپورٹ  پر  نتائج  کے  رے 

 ہیں؟ 

کیا مدتی حقوق پر تنازعات کو حل کرنے اور بحالی، معاوضہ، صرف معاوضہ، اور  .  7 

 معاوضہ جیسے عالج کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے موثر طریقہ کار موجود ہیں؟ 


