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 แนวทางการขับเคลื่อนตามความสมัครใจ เพื่อสร้างหลักประกันความ

ยั่งยืนประมงขนาดเล็กในบริบทของความมั่งคงด้านอาหารและการขจัดความ

ยากจน  ได้รับฉันทานุมัติอย่างเป็นทางการโดยประเทศสมาชิกขององค์การอาหารและ

การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Food and Agriculture Organization)  

ในเดือนตุลาคม 2557  แนวทางในเร่ืองดังกล่าวเป็นผลจากการขับเคล่ือนที่มีประวัติ

ยาวนานในการต่อสู้ของขบวนการประมงขนาดเล็กทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย เพื่อให้ได้

มกีารศ฿กษาอย่างเป็นทางการในสถานะและบทบาทของประมงขนาดเลก็ทีม่คีวามส�าคญั

ต่อการสร้างความมัน่คงทางอาหาร การสร้างความมัน่คงต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ 

อกีทัง้มีบทบาทส�าคญัในการปกป้องอนรุกัษ์ฟ้ืนฟรูะบบนเิวศและการรกัษาไว้ซึง่ความหลาก

หลายของทรพัยากรทะเลและชายฝ่ังธรรมชาต ิ ทีผ่่านมากลุม่คนดงักล่าวได้เผชญิปัญหา

การด�ารงชีวิตและไม่ได้รับการใส่ใจอย่างจริงจัง และไม่เป็นธรรม

 กรอบแนวทางนี้ ได้รับการพัฒนาโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมและปรึกษา

หารือกันระหว่างผู้แทนชุมชนชาวประมงขนาดเล็ก องค์กรภาคประชาสังคม รัฐบาล 

องค์กรระดบัภาค และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องอืน่ๆ หลงัจากนัน้ ในเวทปีรกึษาหารอืทางวชิาการ

ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ก็ ได้ทบทวนแนวปฏิบัติ โดยค�านึง

ถึงข้อพิจารณาและหลักการที่สาคัญอย่างกว้างขวาง รวมถึงความเสมอภาคและการไม่

เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วมและการให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมด้วย ความน่าเชื่อถือและการ

ใช้หลักกฎหมาย และหลักการที่ว่าสิทธิมนุษยชนทแนวปฏิบัติเหล่านี้เสริมต่อหลักปฏิบัติ

ด้านจริยธรรม เพื่อการทาประมงอย่างรับผิดชอบและกฎหมายและความตกลงระหว่าง

ประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย โดยองค์กรผู้มีบทบาทอย่างมากก็คือ International Collective 

in Support of Fish workers (ICSF) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรชั้น�าของภาคประชาสังคม 

ที่มีส่วนในการก�าหนดแนวทางนี้และองค์กรชาวประมงขนาดเล็กทั่วโลก โดยแนวทาง 

เหล่านี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการโดย FAO/สหประชาชาติ เพ่ือเป็นเกียรติ

แก่นางสาวจันดริกา ชาร์มา เลขานุการบริหารของ ICSF ซึ่งอุทิศตนทางานอย่างไม่รู้

จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้ชีวิตของแรงงานในภาคการประมงทั่วโลกดีขึ้น และเป็นผู้ที่มีส่วน

สาคญัอย่างไม่สามารถประเมนิค่าได้ ในการกาหนดแนวทางปฏบิตัเิหล่านี ้และเธอได้หาย

สาบสญูไปในเทีย่วบนิ MH370 ของสายการบนิมาเลเซยีแอร์ไลน์ เมือ่เดอืนมนีาคม 2557 

ในขณะที่เดินทางไปพูดคุยให้มีการการสนับสนุนแนวทางนี้
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 แนวทางการท�างานกับชาวประมงขนาดเล็ก ได้รับการพัฒนาเพ่ือ

เพิ่มเติมกรอบจรรยาบรรณการท�าการประมงที่รับผิดชอบ ขององค์การ

อาหารและการเกษตรของสหประชาชาติ (FAO) ได้ ให้ความส�าคัญในการ

ท�างานกับกลุ่มประมงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการท�าประมงขนาดเล็ก ที่ ใช้เครื่องมือ

หลากหลายชนิดท�าการประมงแบบเฉพาะเจาะจง  ในการจับสัตว์น�้าตาม

ฤดูกาล  และเมื่อกล่าวถึงประมงขนาดเล็ก ก็จะมีความหมายครอบคลุม 

ทกุกจิกรรมตามห่วงโซ่คณุค่าอาหารทัง้ก่อนและหลงัการจบัทรพัยากรสตัว์น�า้ รวม

ทั้งให้ความส�าคัญในบทบาทของทั้งชายและหญิงในการด�าเนินกิจกรรม  

 ประมงขนาดเลก็มส่ีวนร่วมการสร้างผลผลติสตัว์น�า้มากคอืประมาณครึง่

ของผลผลติสตัว์น�า้โดยรวมทีจ่บัได้ทัว่โลก อกีทัง้ยงัสร้างและท�าให้เกดิการจ้างงาน

ถึงร้อยละ 90 ในภาคแรงงานของโลก ส่วนแรงงานประมงก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของ

ประมงขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังมีแรงงานในอีกหลากหลายบทบาทหรือรูปแบบงาน

ในภาคการประมงที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานที่

 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงส่วนใหญ่  เป็นกิจกรรมในระดับ

ครอบครวัและระดบัชุมชน โดยภาพรวมชุมชนชาวประมงส่วนใหญ่ยงัคงเป็นกลุม่คน

ชายขอบ การสร้างหลกัประกนัและการเพิม่การมส่ีวนร่วมของการประมงขนาดเลก็

ถือเป็นประเด็นที่ท้าทาย ด้วยยังมีข้อจ�ากัดมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัญหา

ความยากจนในกลุ่มประมงขนาดเล็ก ซึ่งปัญหาในเรื่องความยากจนนี้เป็นเรื่องท่ี

เกี่ยวข้องและมีรากฐานท่ีซับซ้อน เกี่ยวข้องในหลายหลายมิติ แนวทางการท�างาน

กับประมงขนาดเล็กนี้  เป็นผลมาจากการปรึกษาหารือ  และการมีส่วนร่วมจาก

กลุ่มพหุพาคีที่จากหลากหลาย รวมทั้งชาวประมงขนาดเล็กทั่วโลก บนหลักการ

และ มาตราฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน
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 วตัถปุระสงค์ของแนวทางการท�างานชิน้นีจ้ดัท�าขึน้เพือ่ให้มัน่ใจว่า

ประมงขนาดเล็กจะได้รบัการสนบัสนนุ สร้างความมัน่คงด้านอาหาร  ส่ง

เสรมิการมส่ีวนร่วมในการอนาคตทางเศรษฐกจิและสงัคมของโลก  จนน�า

ไปสูก่ารปรบัปรงุสถานการณ์ทางเศรษฐกจิและสงัคมของประมงพ้ืนบ้าน

และประมงขนาดเลก็ และบรรลผุลการใช้ประโยชน์ของทรพัยากรประมง

อย่างยั่งยืน

 แนวทางการท�างานในขั้นตอนนี้ ควรเพิ่มความตระหนักของ

ประชาชนเกีย่วกบับทบาทการมส่ีวนร่วมและมศีกัยภาพของการท�าประมง

ขนาดเล็ก ซึง่วตัถปุระสงค์ดงักล่าวจะบรรลผุลโดยการรบัรองและส่งเสรมิ

สิทธิมนุษยชนของประมงพ้ืนบ้านและประมงขนาดเล็ก ให้มีส่วนร่วมใน

กระบวนการตดัสนิใจและรบัผดิชอบในการใช้ประโยชน์ทรพัยากรประมง

อย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ความใส่ใจกลุ่มชายขอบเป็นพิเศษ

7
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• แนวปฏิบัตินี้่น�าไปใช้ ได้โดยสมัครใจ โดยน�าไปประยุกต์ ใช้กับการท�าประมง

ขนาดเล็กได้ทุกบริบท แม้จะมีขอบเขตกว้างๆ แต่ก็เน้นกับความต้องการของ

ประเทศที่ก�าลังพัฒนา

• เหมาะสมสาหรับการท�าประมงขนาดเล็กทั้งในทะเลและน�้าจืด 

• มุ่งไปที่ประเทศที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (FAO) ในทุกระดับของรัฐ องค์กรระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค 

ระหว่างประเทศ และระหว่างรัฐบาล และภาคประมงขนาดเล็ก (ชาวประมง 

แรงงานในภาคประมง ชุมชนของพวกเขา ผู้น�าตามประเพณีและวัฒนธรรม 

องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และองค์กรประชาสังคม) สถาบันวิจัยและวิชาการ 

ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และทุกส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคประมง 

การพัฒนาชายฝั่งและชนบท และการใช้สิ่งแวดล้อมทางน�้า

• ยอมรับความหลากหลายของการท�าประมงขนาดเล็ก ไม่ให้นิยามมาตรฐาน

ของการท�าประมงขนาดเล็ก แนวปฏิบัติน้ีมีความเหมาะสมเป็นพิเศษต่อการ

ท�าประมงขนาดเล็กเพื่อยังชีพ และชาวประมงที่มีความเปราะบาง เพื่อให้เกิด

ความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในการประยุกต์ ใช้แนวปฏิบัติ  จึงเป็นเรื่อง

สาคัญที่จะต้องให้มั่นใจว่า กิจกรรมใดและผู้ด�าเนินการรายใดที่ถือว่ามีขนาด

เลก็ และต้องค้นหาว่ากลุม่ใดทีม่คีวามเปราะบางและเป็นกลุม่คนชายขอบต้อง

ได้รับความใส่ใจเพิ่มขึ้น และเน้นวัตถุประสงค์ที่ตอบสนองในหลายระดับ เพื่อ

เสียงของทั้งชายและหญิงจะได้รับฟัง และให้ทุกฝ่ายสนับสนุน และมีส่วนร่วม

ในกระบวนการดังกล่าวอย่างเหมาะสม

• แนวปฏิบัติควรมีการแปลและประยุกต์ ใช้ตามระบบกฎหมายและสถาบันของ

ประเทศ
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 หลักการแนวทางการท�างานตั้งอยู่บนหลักการด้านสิทธิมนุษยชนสากล 

กรอบบรรทัดฐานการท�าการประมงทีร่บัผดิชอบ หลกัการปฏบัิตกิารด้านการพฒันา

ทีย่ัง่ยนื ทัง้นี้ ใส่ใจเป็นพเิศษกบักลุม่เปราะบางและคนชายขอบ และความจ�าเป็นใน

การสนับสนุนการก่อให้เกิดความก้าวหน้าของสิทธิในการอาหารที่เพียงพอ หลัก

การเหล่านี้รวมถึง: สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี; การเคารพในวัฒนธรรม ไม่เลือก

ปฏิบัติ; ความเสมอภาคและความเท่าเทียมของเพศที่แตกต่าง; การปรึกษาหารือ

และการมีส่วนร่วม; หลักนิติธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ; เศรษฐกิจสังคม

และการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการท�างานแบบองค์รวมและ

การบูรณาการ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นไปได้และมีชีวิตทางสังคมและ

เศรษฐกิจ
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• แนวทางเหล่านีค้วรจะตคีวามและน�าไปใช้ให้สอดคล้องกบัสทิธแิละภาระผกูพนั

ที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศและต่างประเทศ และมีการค�านึงถึงภาระ

ผูกพันภายใต้ความสมัครใจในระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศที่ ใช้บังคับ

• แนวทางเหล่านี้อาจถูกน�ามาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ ไข และสร้างแรง

บันดาลใจบทบัญญัติกฎหมายและกฎระเบียบใหม่หรือเสริม แต่ไม่มีอะไรใน

แนวทางที่ควรจะอ่านเป็นการจ�ากัด หรือบั่นทอนสิทธิใดๆ หรือภาระผูกพันที่

รัฐอาจจะอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ
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• แนวปฏิบัตินี้จะต้องมีการใช้ความหลากหลายทางชีวิภาพและ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการ

ด้านการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมของชนรุ่นปัจจุบันและอนาคต

• สนับสนุนการกระจายประโยชน์ที่ ได้รับจากการบริหารจัดการการประมง

และระบบนิเวศน์อย่างรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน และเกิดประโยชน์ต่อชาว

ประมงทั้งชายและหญิง

• ชุมชนชาวประมงขนาดเล็กจ�าเป็นจะต้องได้รับสิทธิในการถือครอง 

ทรัพยากรที่เป็นพื้นฐานส�าหรับการด�าเนินชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมที่ดี 

การด�ารงชีวิต และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• ค�าว่า “สิทธิในการถือครอง” ใช้ตามแนวปฏิบัติว่าด้วยธรรมาภิบาลการถือ

ครองที่ดิน การท�าประมง และป่าไม้ ในบริบทของความมั่นคงทางอาหาร

อย่างรับผิดชอบโดยสมัครใจ

• เป็นหลักส�าคัญในการท�าให้สิทธิมนุษยชน ความมั่นคงทางอาหาร การขจัด

ความยากจน 

• ควรให้หลักประกันว่า ชาวประมงขนาดเล็ก แรงงานในภาคประมง และ

ชุมชนของพวกเขา มีสิทธิในการถือครองทรัพยากรประมง

• ควรรับรอง เคารพ และคุ้มครองสิทธิในการถือครองตามกฎหมายในทุก 

รปูแบบ โดยค�านงึถงึสทิธติามวฒันธรรม ทรพัยากรทางน�า้ และทีด่นิและพืน้ที่

ท�าประมงขนาดเล็ก
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• รัฐควรรับรองบทบาทของชุมชนชาวประมงขนาดเล็ก และชนพื้นเมืองในการ

ฟ้ืนฟ ูอนรุกัษ์ คุม้ครอง และร่วมบรหิารจดัการระบบนเิวศน์ทางน�า้และชายฝ่ัง

• ก่อนการด�าเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนชาว

ประมงเล็ก รัฐและฝ่ายอ่ืนๆ ควรพิจารณาผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ 

และสิ่งแวดล้อม

• รัฐควรสนับสนุนให้ชุมชนและชาวประมงขนาดเล็ก รวมถึงประชาชนผู้เปราะ

บางและกลุ่มคนชายขอบ ได้เข้าถึงองค์กรทางกฎหมายและฝ่ายปกครอง 

ที่ยุติธรรมและมีทักษะความสามารถ 

• รัฐและทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการการประมง ควรก�าหนด

มาตรการเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรประมงอย่างย่ังยืน และสร้าง

หลักประกันให้เกิดพื้นฐานทางนิเวศน์เพื่อการผลิตอาหาร

• ทุกฝ่ายควรรับรองว่าสิทธิและความรับผิดชอบมาพร้อมกัน สิทธิการถือครอง

ต้องได้สมดุลกับหน้าที่ และสนับสนุนการอนุรักษ์ ในระยะยาวและการใช้

ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

• รัฐควรเอื้ออ�านวย ฝึกอบรม และสนับสนุนชุมชนชาวประมงขนาดเล็กให้มี

ส่วนร่วมและรับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรที่พวกเขาพึ่งพาเพื่อการ

ด�ารงชีวิต 

• รัฐควรให้หลักประกันในการสร้างหรือส่งเสริมระบบการติดตาม การควบคุม 

และการเฝ้าระวังที่ ใช้ ได้และเหมาะสมกับการท�าประมงขนาดเล็ก

• รฐัและผูท้�าประมงขนาดเลก็ ควรส่งเสรมิและสนบัสนนุบทบาทและการมส่ีวน

ร่วมของชายและหญิง

• หากมีประเด็นการข้ามพรมแดนรัฐที่เกี่ยวข้องควรท�างานร่วมกันเพื่อสร้าง

หลักประกันว่า สิทธิการถือครองของชุมชนชาวประมงขนาดเล็กจะได้รับการ

ค�้าประกันและคุ้มครอง

• รัฐควรหลีกเลี่ยงนโยบายและมาตรการทางการเงินที่อาจมีส่วนให้มีการท�า

ประมงเกินขอบเขต

12
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• พิจารณาถึงแนวทางบูรณาการ ระบบนิเวศ และองค์รวมในการบริหาร

จัดการและการพัฒนาการท�าประมงขนาดเล็ก

• รัฐควรส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนาบุคลกร 

• รัฐควรส่งเสริมการคุ้มครองความมั่นคงทางสังคมส�าหรับแรงงานในภาค

ประมงขนาดเล็ก

• รัฐควรสนับสนุนการพัฒนาและการเข้าถึงบริการอื่นๆ ที่เหมาะสมส�าหรับ

ชุมชนชาวประมง

• รัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ควรสนับสนุนหรือการพัฒนาโอกาสการสร้างราย

ได้เสริมและรายได้ทางเลือก

• รัฐและทุกฝ่ายควรสร้างเงื่อนไขให้กับผู้ชายและผู้หญิงในชุมชนชาวประมง

ขนาดเล็กให้จัดปลาและท�ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมง

• ควรเข้าใจ รับรอง และเคารพบทบาทของชาวประมงผู้อพยพและแรงงาน

ประมงในการท�าประมงขนาดเล็ก

• รัฐควรรับรู้และแก้ไขสาเหตุและผลของการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของ 

ชาวประมง และมีส่วนในการสร้างความเข้าใจประเด็นข้ามแดน

• รัฐควรจัดให้มีการเข้าถึงโรงเรียนและการศึกษาที่ตอบสนองต่อความ 

ต้องการของชุมชนประมง

• ทุกฝ่ายควรเห็นความสลับซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความปลอดภัย 

ในท้องทะเล
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• ทุกฝ่ายควรยอมรับบทบาทภาคหลังท�าประมงขนาดเล็ก เพราะเป็นผู้มีบทบาท

ส�าคัญในห่วงโซ่มูลค่า ดังนั้นควรให้หลักประกันว่า ผู้ท�างานหลังการท�าประมง

นั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้หญิง หรือคนที่เปราะบาง และกลุ่มคนชายขอบจะได้

เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ

• ทกุฝ่ายควรยอมรบับทบาทของผูห้ญงิในภาคหลงัการท�าประมง และควรสนบัสนนุ

ส่งเสริมเพื่อเอื้ออ�านวยการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการท�างาน

• รัฐควรส่งเสริม จัดหา และช่วยเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้าง

องค์กร และการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสม 

• รัฐและพันธมิตรการพัฒนาควรยอมรับ รูปแบบองค์กรชาวประมงและแรงงาน

ภาคประมงตามประเพณี และส่งเสริมการพัฒนาองค์กร และศักยภาพของพวก

เขาอย่างเต็มที่ ในทุกระยะของห่วงโซ่มูลค่า เพื่อเพ่ิมพูนรายได้และความมั่นคง

ในอาชีพของตนตามกฎหมายของประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง และพัฒนา

สหกรณ์องค์กรวิชาชีพของภาคประมงขนาดเล็ก และโครงสร้างองค์กรอื่นๆ รวม

ถึงกลไกการตลาด

• ทุกฝ่ายควรหลีกเลี่ยงความสูญเสียและของเหลือทิ้งหลังการทาประมง และ

แสวงหาหนทางในการเพิ่มมูลค่า

• รัฐควรเอื้ออ�านวยการเข้าถึงตลาดท้องถิ่น ในประเทศ ภูมิภาค และระหว่าง

ประเทศ และส่งเสรมิการค้าทีเ่ท่าเทยีมและไม่เลอืกปฏบิตัสิาหรบัผลผลติประมง

ขนาดเล็ก
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• ทุกฝ่ายควรยอมรับว่าความเสมอภาคทางเพศเป็นสิ่งจ�าเป็นและส�าคัญ 

ที่ต้องท�าให้เกิดขึ้น

• รัฐควรด�าเนินการตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่าง 

ประเทศ และปฏิบัติตามความตกลงที่เกี่ยวข้องซึ่งรัฐเป็นภาคีสมาชิก

• ทุกฝ่ายควรยอมรับว่าความเสมอภาคทางเพศเป็นสิ่งจ�าเป็นและส�าคัญที่ต้อง

ท�าให้เกิดขึ้น

• รัฐควรก�าหนดนโยบายและกฎหมายเพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาคทางเพศ และ

ปรับกฎหมาย นโยบายให้สอดคล้อง

• ทุกฝ่ายควรสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีความส�าคัญที่ดีกว่า และเหมาะสมต่อ

งานที่ผู้หญิงท�าในการท�าประมงขนาดเล็ก

• รัฐควรให้ความสนใจต่อผลกระทบของการค้าปลาและผลผลิตจากปลาระหว่าง

ประเทศ และผลกระทบของการบูรณาการแนวตั้งต่อชาวประมงขนาดเล็ก 

แรงงานภาคประมง และชุมชนของพวกเขา

• รัฐ ผู้กระท�าการประมงขนาดเล็ก และผู้กระท�าอื่นๆ ในห่วงโซ่มูลค่า ควรยอมรับ

ว่า ประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศควรมีการจัดสรรกันอย่างยุติธรรม

• รัฐควรรับเอานโยบายและขั้นตอน รวมถึงการประเมินสิ่งแวดล้อม สังคมและ

ด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

• รัฐควรช่วยให้มีการเข้าถึงตลาดและข้อมูลทางการค้าทั้งหมดอย่างเหมาะสม 

ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าการท�าประมงขนาดเล็ก
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• รัฐต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด�าเนินการตาม

กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ 

โดยค�านึงถึงเอกสารผลการประชุมริโอบวก 20 ในหัวข้อ “อนาคตที่เรา

ต้องการ”

• รัฐควรพัฒนานโยบายและแผนเพื่อแก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน

ภาคการประมง โดยเฉพาะยุทธศาสตร์เพื่อการปรับตัวและการแก้ไขปัญหา 

รวมถึงการสร้างความยืดหยุ่น 

• ทุกฝ่ายควรยอมรับแนวทางการบูรณาการและองค์รวม รวมถึงการร่วมมือ

ข้ามภาคส่วนแก้ไขปัญหาความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

• รัฐควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนชุมชนท�าประมงขนาด

เล็กที่ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภัยพิบัติ

• ทุกฝ่ายควรส่งเสริมบทบาทของการท�าประมงรายย่อยในความพยายามที่จะ

เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• รัฐควรพิจารณาช่วยให้ชามชนชาวประมงรายย่อยได้มีการเข้าถึงเงินทุนเพื่อ

การปรับตัวที่ โปร่งใส
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• รัฐควรยอมรับถึงความจ�าเป็นและการท�างานที่มุ่งให้เกิดนโยบายที่สอดคล้อง

กัน เช่น กฎหมายของประเทศ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ความ

ตกลงระหว่างประเทศอ่ืนๆ รวมถึงกฎหมายและความตกลงที่เกี่ยวข้องกับชน

พื้นเมือง นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายพลังงาน การศึกษา สาธารณสุข 

และนโยบายชนบท การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านความมั่นคงทาง

อาหารและโภชนาการ นโยบายด้านแรงงานและการจ้างงาน นโยบายการค้า 

นโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ และการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การจัดสรรการเข้าถึงการท�าประมง 

• รฐัควรพฒันาและใช้แนวทางการวางแผนเชงิพืน้ที ่รวมถงึการวางแผนเชงิพืน้ที่

ผืนแผ่นดินและท้องทะเลตามความเหมาะสม 

• รัฐควรก�าหนดมาตรการเฉพาะ เพื่อให้หลักประกันการประสานนโยบายที่มี

ผลกระทบต่อสุขภาพของท้องทะเลและแหล่งนี้บนผืนแผ่นดิน และระบบนิเวศ

• รัฐควรให้หลักประกันว่า นโยบายการประมงจะน�าเสนอวิสัยทัศน์ระยะยาว

เพือ่การท�าประมงรายย่อยอย่างยัง่ยนื และขจดัความหวิโหยและความยากจน 

• ผู้มีส่วนได้เสียในการท�าประมงรายย่อยควรส่งเสริมการร่วมมือกัน ระหว่าง

สมาคมวิชาชีพ ความถึงสหกรณ์การประมง และองค์กรภาคประชาสังคม

• รัฐควรยอมรับว่าโครงสร้างธรรมาภิบาลในท้องถิ่น

• รัฐควรส่งเสริมความร่วมมือเพิ่มขึ้นระหว่างประเทศ ภูมิภาค และอนุภูมิภาค

ในการสร้างหลักประกันเพื่อการท�าประมงอย่างยั่งยืน
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• รัฐควรสร้างระบบการเก็บข้อมูลสถิติด้านการประมง รวมถึงสถิติด้านระบบ

นิเวศน์ส�าหรับการตัดสินใจในเรื่องการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

• ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและชุมชนชาวประมงขนาดเล็ก ควรเห็นความ

ส�าคัญของการสื่อสารและข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการตัดสินใจที่มี

ประสิทธิผล

• รัฐควรพยายามป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะด้วยการเพิ่มความโปร่งใส่ การ

แสดงความน่าเชื่อถือในการตัดสินใจ 

• ทุกฝ่ายควรให้หลักประกันว่า ความรู้ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีปฏิบัติ

ของชุมชนชาวประมงขนาดเล็ก รวมถึงชนพื้นเมือง จะได้รับการยอมรับ 

• ทุกฝ่ายควรส่งเสริมให้มีข้อมูล ช่องทางถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนข้อมูล

• หากเป็นไปได้ รัฐและฝ่ายอื่น ๆ ควรให้หลักประกันว่า จะมีเงินทุนส�าหรับ

การวิจัย

• รัฐและฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการวิจัยสภาพการท�างาน รวมถึง

แรงงงานอพยพด้านประมงและแรงงานในภาคประมง
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• ความสามารถในการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจท�าควรจะเพิ่มขึ้น  

รัฐและฝ่ายต่าง ๆ ควรส่งเสริมศักยภาพของชุมชนชาวประมงขนาดเล็กเพื่อ

ช่วยพวกเขาให้มีส่วนในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดผลตามนี้ ควรให้

หลักประกันว่า องค์ประกอบต่างๆ ที่มีความหลากหลายในภาคประมงขนาด

เล็ก จะมีผู้แทนเข้าร่วมในการก�าหนดโครงสร้างผู้แทนทางกฎหมาย ตาม

หลักประชาธิปไตย และควรให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความจ�าเป็นในท�างาน

เพื่อการมีส่วนร่วมที่เสมอภาคกันของผู้หญิงในโครงสร้างดังกล่าว

• รัฐควรจัดให้มีการเสริมสร้างศักยภาพชาวประมงขนาดเล็ก เพื่อให้การท�า

ประมงขนาดเล็กได้ประโยชน์จากโอกาสทางตลาด

• พัฒนาขีดความสามารถควรเป็นกระบวนการที่สองทาง คือ การพัฒนา

ศักยภาพจากพื้นฐานองค์ความรู้และทักษะที่มีอยู่ สนับสนุนการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน เพื่อจัดให้มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและเหมาะสม ตอบสนองต่อ

ความต้องการของแต่ละคน ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง กลุ่มคนที่เปราะบาง และกลุ่ม

คนชายขอบ และรวมถึงการสร้างความสามารถในการยืดหยุ่นและปรับตัว

ของชุมชนชาวประมงขนาดเล็ก ในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของภัย

พิบัติ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการ

ร่วมที่ประสบความส�าเร็จ 

• เจ้าหน้าที่และหน่วยงานรัฐบาลในทุกระดับ ควรท�างานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

และทักษะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการท�าประมงขนาดเล็ก
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• สหประชาชาติและหน่วยงานเฉพาะที่

ควรสนับสนุนความพยายามของความ

สมัครใจโดยรัฐจะใช้แนวทางเหล่านี้

• รัฐและฝ่ายอื่นๆ ทั้งหมด ควรท�างาน

ร่วมกันเพื่อสร้างจความตระกนัดในแนว

ปฏิบัติ โดย แปลเอกสารที่มีรูปแบบ

ง่ายๆ เผยแพร

• ความส�าคัญของระบบการตรวจสอบควร

จะได้รับการยอมรับ ตัวแทนชอบธรรม

ของชุมชนชาวประมงขนาดเล็กควรมีส่วน

ร่วมทั้งในการพัฒนาและการประยุกต์ ใช้

กลยุทธ์การด�าเนินงานส�าหรับแนวทางใน

การตรวจสอบและของพวกเขา

• องค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (FAO) ควรส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาโครงการให้ความ

ช่วยเหลือทั่วโลก
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