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આ�ુખ
પ્રાચીન સમયથી મચ્છ�માર� એ માનવ માટ� ખોરાક �ું �ુખ્ય સાધન અને આ
પ્ર� ૃિતમાં રોકયેલાઓને રોજગાર તેમજ આિથ�ક લાભ �ુરો પાડ� ું સાધન છે . જળચર
સાધનોની સંપિતને �ુ દરતની અમાપ બક્ષીસ માનવામાં આવતી હતી. આમ છતાં, બી�
િવ� �ુદ્ધ પછ� વધતી જતી �ણકાર� અને મત્સ્યોદ્યોગના ગિતશીલ િવકાસની સાથે,
વધતી જતી િવ�ની વસ્તીની પોષણ, આિથ�ક અને સામા�જક �ુખાકાર�માં તેનો ફાળો
�ળવી રાખવો હોય તો જલ્ચારના સાધનો નવીનીકરણને પાત્ર હોવા છતાં અનંત નથી
અને તેની યોગ્ય ર�તે વ્યવસ્થા કરવી જ�ર� છે એવી સમજણની સામે આ દં તકથા �ુપ્ત
થતી �ય છે .
આઠમાં દાયકાની મધ્યમાં ક�વળ આિથ�ક ઝોન િવસ્� ૃતપણે દાખલ કરવા અને
સ�ુદ્રના કાયદા �ગે સ�ુકત
ં
રાષ્ટ્ર સંમેલનની લાંબી િવચારણા પછ� ૧૯૮૨ માં સ્વીકાર
કરાતાં દ�રયાઈ સાધનોની વ�ુ સાર� વ્યવસ્થા માટ� ના નવા માળખાની જોગવાઈ કરવામાં
આવી છે . સ�ુદ્રના નવા કા� ૂનીશાસને દ�રયા કાંઠાના રાષ્ટ્રોને તેમના ક�વળ આિથ�ક
ઝોનમાં

મત્સ્યોદ્યોગના

સાધનોની

વ્યવસ્થા

અને

ઉપયોગ

માટ�

અિધકારો

અને

જવાબદાર�ઓ આપી. આમાં િવ�ના દ�રયાઈ મત્સ્યોદ્યોગના ૯૦ તકનો સમાવેશ થાય છે .
આવી ર�તે લા�ુ પડ�લ રાષ્ટ્ર�ય ક્ષેત્રાિધકાર જ�ર� હતો. પરં � ુ મત્સ્યોદ્યોગના કાયર્ક્ષ�્
સંચાલન અને �સ્થર િવકાસ પરત્વે અ� ૂરતી કાયર્વાહ� હતી. ઘણા દ�રયાકાંઠાના રાષ્ટ્રોને
અ�ુભવનો અને નાણાક�ય તથા ભૌિતક સાધનોના અભાવે ગંભીર પડકારો ચા�ુ હતા
તેઓ પોતાના ક�વળ આિથ�ક ઝોનમાં મત્સ્યોદ્યોગમાંથી મોટા લાભ મેળવવા માંગતા હતાં.
તા�તરના વષ�માં િવ� મત્સ્યોદ્યોગના આહાર ઉદ્યોગ�ું બ�રલક્ષી અને
ગિતશીલતાથી િવકાસ પામ� ું સેક્ટર બની ગ�ું છે . અને દ�રયાકાંઠાના રાષ્ટ્રો મત્સ્ય અને
મત્સ્ય પેદાશો માટ� વધતી જતી �તરરાષ્ટ્ર�ય માંગના પ્રિતભાવમાં આ�ુિનક માછલા
પકડવાના વહાણોના કાફલા અને પ્ર�ક્રયાલક્ષી કારખાનામાં (ઉદ્યોગ) � ૂડ� રોકાણ કર�ને
આ ક્ષેત્રે તેમની નવી તકોનો લાભ લેવા મળ� રહ્યા છે . આમ છતાં મોડ� મોડ� ૧૯૮૦
�ુધીમાં, એ સ્પષ્ટ થ�ું ક� મત્સ્યોદ્યોગ સાધનો આવા ઝડપી અને બેકા�ુ લાભપ્રદ ઉપયોગ
અને િવકાસને લાંબા સમય �ુધી �સ્થર રાખી શકશે ન�હ. અને સંરક્ષણ અને પયાર્વરણની
િવચારણાનો સમાવેશ કરતા મત્સ્યોદ્યોગ સંચાલનના નવા અ�ભગમોની તાક�દ� જ�ર�યાત
હતી. ક�વળ આિથ�ક ઝોનની �દર અને ભાર થતી સરહદ િવસ્તારની સ્થાયી અને મોટા
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ખચર્ પાયે મધ �ડા દ�રયાની અિનયંિત્રત મત્સ્ય પકડાશ, વધતી જતી �ચ�તાની બાબત
બની ગઈ હતી.
મત્સ્યોદ્યોગ �ગેની સિમિતએ માચર્, ૧૯૯૧ માં તેના ઓગણીસમા સત્રમાં
જવાબદાર�� ૂણર્ અને �સ્થર મત્સ્યોદ્યોગ તરફ દોર� �ય એવા નવા અ�ભગમોના િવકાસ
માટ� માગણી કર� લી. ત્યારબાદ ક� નકન (મે�ક્સકો) માં ૧૯૯૨ માં મળે લ જવાબદાર�� ૂણર્
મચ્છ�માર�

�ગેની

�તરરાષ્ટ્ર�ય

પ�રષદ�

આ

બાબતોનો

ઉલ્લેખ

કરવા

એક

�તરરાષ્ટ્ર�ય આચાર સં�હતા તૈયાર કરવા અ� અને �ૃ િષ સંગઠનને િવનંતી કર� હતી.
આ પ�રષદ�ું પ�રણામ ખાસ કર�ને ક�નકનની �હ�રાતનો ૧૯૯૨ ની પયાર્ વરણ અને
િવકાસ �ગેની સ�ુકત
ં
રાષ્ટ્ર પ�રષદ, ખાસ કર�ને તેના એજન્ડા ૨૧ (કાયર્� ૂ�ચ -૨૧) નો
મહત્વનો ફાળો હતો. ત્યારબાદ, સરહદનો સ્થાયી મત્સ્ય જથ્થો અને ઉચ્ચ સ્થાનાંત�રત
મત્સ્ય જથ્થા �ગેની સ�ુકત
ં
રાષ્ટ્રની પ�રષદ બોલવામાં આવી હતી, �ને અ� અને �ૃ િષ
સંગઠને મહત્વ�ું તાંિત્રક પીઠબળ � ૂ�ું પાડ�ું હ�.ું નવેમ્બર,૧૯૯૩માં અ� અને
સંગઠનપ�રષદના સતાવીસમાં સત્રમાં �ડા દ�રયામાં માછલા પકડવાના વહાણો દ્વારા
�તરરાષ્ટ્ર�ય સંરક્ષણ અને સંચાલનના પગલાંના અ�ુપાલનને ઉતેજન આપવાના
કરારનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હતો. આની અને િવ�ના મત્સ્યોદ્યોગમાં અન્ય અગત્યના
િવકાસોની ન�ધ લઈને, અ� અને �ૃ િષ સંગઠનની વહ�વટ� સંસ્થાઓએ આ દસ્તાવેજોને
�ુસગ
ં ત અને �બન-આદ� શાત્મક ર�તે સમગ્ર મત્સ્યોદ્યોગના સંરક્ષણ, સંચાલન અને
િવકાસને લા�ુ પડતા િસદ્ધાંતો અને ધોરણો પ્રસ્થાિપત કર� એવી જવાબદાર�� ૂણર્
મત્સ્યોદ્યોગ માટ�ની વૈિ�ક આચાર સં�હતા તૈયાર કરવા ભલામણ કર� લી. અ� અને �ૃ િષ
ુ િતથી સ્વીકારવામાં
સંગઠનની પ�રષદ દ્વારા ૩૧ મી ઓક્ટોબર-૧૯૯૫ના રોજ સવાર્ �મ
આવેલ સં�હતામાં, પયાર્ વરણની સંવા�દતામાં રહ�ને જળચરના હયાત સાધનોના �સ્થર
લાભપ્રદ ઉપયોગની ખાતર� કરવા રાષ્ટ્ર�ય �તરરાષ્ટ્ર�ય પ્રયાસો માટ�ના જ�ર�
માળખાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે .
અ� અને �ૃ િષ સંગઠન તેના આદ� શ અ�ુસાર સભ્ય રાષ્ટ્રોને, ખાસ કર�ને
િવકસતા

દ� શોને

જવાબદાર�� ૂણર્

મત્સ્યોદ્યોગ

માટ� ની

આચારસં�હતાના

કાયર્ક્ષ�્

અમલીકરણમાં સહાય કરવા સં� ૂણર્પણે વચનબધ્ધ છે . અને હાંસલ કર� લ પ્રગિત અને
જ�ર� આગળની કાયર્વાહ� �ગે સ�ુકત
ં
રાષ્ટ્રના સ�ુદાયને જન કરશે.
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પ્રસ્તાવના
જળચર પાલન સ�હત મત્સ્યોદ્યોગ િવ�ભરમાં વતર્માન અને ભાવી બ�ે પેઢ�ના
લોકો માટ� ખોરાક, રોજગાર, મનોરં જન, વેપાર, અને આિથ�ક �ુખાકાર��ું મહત્વ�ું સાધન
� ૂ�ું પાડ� છે અને તેથી તે� ું જવાબદાર�� ૂવર્ક સંચાલન કર�ું જોઈએ. આ સં�હતામાં,
પ�ર�સ્થિત િવષયક પધ્ધિત (ઈકોિસસ્ટમ) અને �િવક િવિવધતા ધ્યાનમાં રાખીને હયાત
જળ સાધનોના અસરકારક સંરક્ષણ, સંચાલન અને િવકાસ જળવાઈ રહ� એ દ્ર�ષ્ટએ
જવાબદાર�� ૂણર્ પ્રથા માટ� આચરણના િસદ્ધાંતો અને �તરરાષ્ટ્ર�ય ધોરણોનો સમાવેશ
કરાયો છે . મત્સ્યોદ્યોગના પોષણ, આિથ�ક, સામા�જક, પયાર્વરણ અને સાંસ્�ૃ િતક મહત્વ
સેક્ટર સાથે સંબધ
ં ધરાવતા બધાના �હતો સં�હતામાં ધ્યાનમાં રાખવામાં આવ્યા છે .
સં�હતામાં સાધનોના �િવક લક્ષણો અને તેની પર��સ્થિત તથા ગ્રાહકો અને અન્ય
વપરાશકારોના �હતો િવચાયાર્ છે , મત્સ્યોદ્યોગ સાથે સંકળાયેલ રાષ્ટ્રો અને બી� બધાને
સં�હતા લા�ુ પાડવા અને તેનો અમલ કરવા પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે .
કલમ-૧ આચાર સં�હતાનો પ્રકાર અને ક્ષેત્ર
૧.૧ આચાર સં�હતા મર�જયાત છે . આમ, છતાં, તેના ક�ટલાક ભાગો, ૧૦મી ડ�સેમ્બર
૧૯૮૨

૧

ના સ�ુદ્રના કાયદા �ગે સ�ુકત
ં
રાષ્ટ્રના સંમેલનમાં િવચારાયેલ કાયદા સ�હત

�તરરાષ્ટ્ર�ય કાયદાના સંબધ
ં ીત િનયમો પર આધા�રત છે . અ� અને �ૃ િષ સંમેલનના
ઠરાવ ૧૫-૯૩, ફકરા-૩ અ�ુસાર � સં�હતાનો �તગર્ત ભાગ બને છે એવા ૧૯૯૩ના
મધદ�રયે માછલા પકડવાના વહાણો દ્વારા �તરરાષ્ટ્ર�ય સંરક્ષણ અને સંચાલન
કાયર્વાહ�ના પાલન માટ� પ્રોત્સાહન આપવાના કરાર �વા પક્ષો વચ્ચેના બી� ફર�યાત
કા� ૂની દસ્તાવેજોથી બંધનકતાર્ ની અસર આપી શકશે અથવા આપવામાં આવી છે . એવી
જોગવાઈઓનો પણ આ સં�હતામાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે .
૧.૨ આ સં�હતા�ું ક્ષેત્ર વૈિ�ક છે અને �ૃ િષ સંગઠનના સભ્યો તેમજ �બન સભ્યો, પેટાપ્રાદ� િશક, પ્રાદ� િશક અને વૈિ�ક સંગઠનો, સરકાર� અથવા �બન-સરકાર� અને મત્સ્યોદ્યોગના
સંરક્ષણ તથા મત્સ્યોદ્યોગના સંચાલન અને િવકાસ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી બધી વ્ય�ક્તઓ
_______________________
૧. ૧૯૯૨ના સ�ુદ્ર કાયદા �ગેના સં�ક્ુ ત રાષ્ટ્રના સંમેલન અથવા બી� �તરરાષ્ટ્ર�ય કરારોના આ સં�હતામાંના
સંદભ� સંમેલનની સહ�, બહાલી અથવા જોડાણ બાબતમાં અથવા આવા બી� કરાર બાબતમાં કોઈ રાષ્ટ્રની
�સ્થિતને પ્રિત�ૂળ અસર કરતા નથી.
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�વી ક� માછ�મારો, મત્સ્ય અને મત્સ્ય પેદાશોની પ્ર�ક્રયા અને ખર�દ-વેચાણમાં રોકાયેલા
અને મત્સ્યોદ્યોગ સંબધ
ં માં જળ પયાર્ વરણનો ઉપયોગ કરનાર અન્ય દર� કને �દશા� ૂચન
કર� છે .
૧.૩ આ સં�હતામાં, સમગ્ર મત્સ્યોદ્યોગના સંરક્ષણ, સંચાલન અને િવકાસને લા�ુ પડતા
િસદ્ધાંતો અને ધોરણોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે . તેમાં, મચ્છ�માર�ની પ્ર�ક્રયા અને
વેપાર તથા મત્સ્ય પેદાશો, જળચર ઉછે ર, મત્સ્ય સંશોધન અને દ�રયાકાંઠાના િવસ્તારમાં
એક�કરણની વ્યવસ્થા પણ આવર� લેવામાં આવેલ છે .
૧.૪ આ સં�હતામાં રાષ્ટ્રોના સંદભર્માં તેની ક્ષમતાની બાબતમાં �ુરોપીયન સ�ુદાય નો
સમાવેશ થાય છે અને મત્સ્યોદ્યોગ શબ્દપ્રયોગ માછલાં પકડવા અને જળચર પાલનને
સમાન ર�તે લા�ુ પડ� છે .
કલમ-૨ સં�હતાના ઉદ� શો
સં�હતાના ઉદ� શો :
(ક)

પ્રસ્� ુત �વિવજ્ઞાન િવષયક, પ્રૌદ્યો�ગક, આિથ�ક, સામા�જક, પયાર્વરણલક્ષી અને
વા�ણ��યક પાંસા ધ્યાનમાં રાખીને જવાબદાર�� ૂણર્ મચ્છ�માર� અને મત્સ્યોદ્યોગની
પ્ર�ુિ�ઓ માટ� �તરરાષ્ટ્ર�ય કાયદાના પ્રસ્� ુત િનયમો અ�ુસાર િસધ્ધાંતો
પ્રસ્થાિપત કરવા.

(ખ) મત્સ્યોદ્યોગ સાધનોની જવાબદાર�� ૂણર્ �ળવણી માટ� રાષ્ટ્ર�ય નીિત તૈયાર કર�ને ટ�
અમલમાં �ુકવા માટ� ના િસધ્ધાંતો અને માપદં ડ પ્રસ્થાિપત કરવા,
(ગ)

જવાબદાર�� ૂણર્ મત્સ્યોદ્યોગ માટ� અને યોગ્ય તૈયાર કર�ને અમલમાં �ુકવા માટ�
જ�ર� કા� ૂની અને સંસ્થાક�ય માળ�ું અને પ્રસ્થાિપત કરવા અથવા �ુધારવા
રાષ્ટ્રોને મદદ કરવાના ચો�સ સાધન તર�ક� સેવા આપવી.

(ઘ)

બંધનકતાર્ અને સ્વૈ�ચ્છક બ�ે પ્રકારના �તરરાષ્ટ્ર�ય કરારો અને અન્ય કા� ૂની
દસ્તાવેજો ઘડવામાં અને અમલમાં કરવામાં �યાં યોગ્ય જણાય ત્યાં, ઉપયોગમાં
લઇ શકાય એ�ું માગર્દશર્ન � ૂ�ું પાડ�ુ.ં
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(ચ)

મત્સ્યોદ્યોગના સાધનોની �ળવણી અને મત્સ્યોદ્યોગના સંચાલન અને િવકાસમાં
તાંિત્રક, નાણાક�ય અને અન્ય સહયોગ સરળ બનાવવો અને પ્રોત્સાહન આપ�ુ.ં

(છ)

સ્થાિનક સ�ુદાયોની પોષણ જ�ર�યાતોને અગ્રતા આપતી આહાર સલામતી અને
આહાર �ુણવતામાં મત્સ્યોદ્યોગના ફાળાને ઉતેજન આપ�ુ,ં

(જ)

હયાત જળચર સાધનો અને તેના પયાર્ વરણ અને દ�રયાકાંઠાના િવસ્તારોના
રક્ષણને પ્રોત્સાહન આપ�ુ.ં

(ઝ)

�ુસગ
ં ત �તરરાષ્ટ્ર�ય િનયમોને અ�ુ�પ મત્સ્ય અને મત્સ્ય પેદાશોના વેપારને
પ્રોત્સાહન આપ�ું અને આવા વેપારમાં બનતા �ુપ અવરોધ �પ પગલાનો
ઉપયોગ ટાળવો.

(ટ)

મત્સ્યોદ્યોગ પર તેમજ તેની સંકળાયેલ પ�રસ્થિત િવષયક પધ્ધિત (ઇકોિસસ્ટમ)
તથા �ુસગ
ં ત પયાર્ વરણલક્ષી પ�રબળો િવશે સંશોધનને પ્રોત્સાહન આપ�ુ.ં

(ઠ)

મત્સ્યોદ્યોગ સેક્ટરમાં સામેલ બધી વ્ય�ક્તઓ માટ� આચાર ધોરણે � ૂરાં પાડવા.
કલમ-૩

૩.૧

બી� �તરરાષ્ટ્ર�ય દસ્તાવેજો સાથે સબંધ

૧૯૮૨ના સ�ુદ્રના કાયદા �ગે સ�ુકત
ં
રાષ્ટ્ર સંમેલનમાં દશાર્ વ્યા પ્રમાણે

�તરરાષ્ટ્ર�ય કાયદાના પ્રસ્� ુત િનયમોને અ�ુ�પ આ સં�હતા�ું અથર્ઘટન કરવામાં
આવશે અને લા�ુ પાડવામાં આવશે. આ સં�હતાની કોઈ પણ બાબત, સંમેલનમાં જણાવ્યા
પ્રમાણે �તરરાષ્ટ્ર�ય કાયદા હ�ઠળ રાષ્ટ્રોના અિધકારો, ક્ષેત્રાિધકાર અને ફરજોને પ્રિત�ૂળ
અસર કરશે ન�હ.
૩.૨ સં�હતા�ું નીચે પ્રમાણે અથર્ઘટન કર�ને લા�ુ પાડવામાં આવશે.
(ક)

સરહદ� િવસ્તારનો સ્થાયી મત્સ્ય જથ્થો અને ઉચ્ચ સ્થાનાંત�રત મત્સ્ય જથ્થાના
સંરક્ષણ અને સંચાલનને લગતી ૧૦ મી નવેમ્બર, ૧૯૮૨ના સ�ુદ્ર કાયદા �ગેના
સ�ુકત
ં
રાષ્ટ્રના સંમેલનની જોગવાઈના અમલીકરણ માટ� ના કરારની સબંિધત
જોગવાઈઓને અ�ુ�પ ર�તે.
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(ખ)

� �તરરાષ્ટ્ર�ય કરારોના તેઓ પક્ષકાર હોય તે કરારો અ�ુસાર રાષ્ટ્રોની � તે
જવાબદાર�ઓ સ�હત �તરરાષ્ટ્ર�ય કાયદાના અન્ય લા�ુ પડતા િનયમો અ�ુસાર

(ગ)

૧૯૯૨ ની ક�ન્ક�ન (CNCUN) �હ�રાત, પયાર્ વરણ અને િવકાસ �ગે ૧૯૯૨ ની
�રયો �હ�રાત તથા પયાર્વરણ અને િવકાસ �ગેની સ�ુકત
ં
રાષ્ટ્ર પ�રષદ� સ્વીકાર� લ
કાયર્� ૂચી ૨૧., ખાસ કર�ને કાયર્� ૂ�ચ ૨૧ �ું પ્રકરણ ૧૭ અને બી� �ુસગ
ં ત
�હ�રાતો અને �તરરાષ્ટ્ર�ય �હ�રાત અને �તરરાષ્ટ્ર�ય દસ્તાવેજોને લક્ષમાં
રાખીને,
કલમ-૪

૪.૧

અમલ, દ� ખર� ખ િનયમન અને આ�ુિનકરણ

અ� અને �ૃ િષ સંગઠનના બધા સભ્યો અને �બન સભ્યો, પેટા-પ્રાદ� િશક, પ્રાદ� િશક

અને વૈિ�ક સંગઠનો-સરકાર� અથવા �બન-સરકાર� અને હયાત મચ્છ�માર� તેમજ
મત્સ્યોદ્યોગ સાધનોના સંરક્ષણ, સંચાલન અને ઉપયોગ તથા મત્સ્ય અને મત્સ્ય પેદાશોના
વેપાર સાથે સંબધ
ં ધરાવતી બધી વ્ય�ક્તઓ આ સં�હતામાં સમાિવષ્ટ ઉદ� શો અને
િસદ્ધાંતોના પાલન અને અમલીકરણમાં સહયોગ આપશે.
૪.૨

સ�ુકત
ં
રાષ્ટ્રની પધ્ધિતમાં તેની કામગીર� અ�ુસાર અ� અને �ૃ િષ સંગઠન, આ

સં�હતા લા�ુ પાડવા અને તેના અમલીકરણ પર તથા મત્સ્યોદ્યોગ પર તેની અસર પર
દ� ખર� ખ િનયમન રાખશે અને સ�ચવાલય તે અ�ુસાર મત્સ્યોદ્યોગ સિમિતને એહવાલ
આપશે. અ� અને �ૃ િષ સંગઠનના સભ્ય અથવા �બન સભ્ય બધા રાષ્ટ્રો તેમજ સબંિધત
સરકાર� �બન સરકાર� �તરરાષ્ટ્ર�ય સંગઠનો, આ કામમાં અ� અને �ૃ િષ સંગઠનને
સ�ક્રય સહકાર આપશે.
૪.૩ મત્સ્યોદ્યોગ િવકાસ તેમજ સં�હતાના અમલીકરણ �ગે મત્સ્યોદ્યોગ સિમિતને આપેલા
અહ�વાલ ધ્યાનમાં લઈને અ� અને �ૃ િષ સંગઠન તેની સમક્ષ સંસ્થાઓ દ્વારા સં�હતામાં
�ુધારો કર� શકશે.
૪.૪

રાષ્ટ્રો અને સરકાર� ક� અધર્ સરકાર� �તરરાષ્ટ્ર�ય સંગઠનો �યાં શ� હોય ત્યાં,

સં�હતાના સ્વૈ�ચ્છક સ્વીકાર �ગે તેને અસરકારક ર�તે લા�ુ પડ� એવી યોજનાઓ શ�
કરવા સં�હત મત્સ્યોદ્યોગમાં સામેલ બધાને સં�હતાની સમ�ૂતી આપવા પ્રોત્સાહન આપશે.
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કલમ-૫
૫.૧

િવકસતા દ� શોની ખાસ જ��રયાત

આ સં�હતાની ભલામણો અમલમાં � ૂકવાની િવકસતા દ� શોની ક્ષમતા યોગ્ય ર�તે

ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ.
૫.૨

આ સં�હતાની ઉદ� શો િસદ્ધ કરવા અને તેના અસરકારક અમલીકરણને સમથર્ન

આપવા દ� શો, સંબિં ધત સરકાર� ક� �બન સરકાર� �તરરાષ્ટ્ર�ય સંગઠનો અને નાણાક�ય
સંસ્થાઓ િવકસતા દ� શો ખાસ કર�ને અલ્પ િવકિસત અને નાણા ટા�ુના િવકસતા દ� શોના
ખાસ સંજોગો અને જ�ર�યાતોને સં� ૂણર્ માન્યતા આપશે. રાષ્ટ્રો, સંબિં ધત �તરરાષ્ટ્ર�ય
સરકાર� ક� �બન સરકાર� સંગઠનો અને નાણાક�ય સંસ્થાઓ, િવકસતા દ� શોની ખાસ કર�ને
નાણાક�ય અને તાંિત્રક સહાય, ટ�કનોલો�ની તબદ�લી તાલીમ અને વૈજ્ઞાિનક સહકારના
ક્ષેત્રમાં તેમજ તેમનો પોતાનો મત્સ્યોદ્યોગ િવકસાવવા અને �ડા દ�રયામાં મચ્છ�માર�માં
ભાગ લેવાની તેમજ આવા મત્સ્યોદ્યોગ �ુધી પહ�ચવામાં તેમની ક્ષમતામાં વધારો
કરવાની જ��રયાતો સંતોષવાના પગલા અપનાવવા માટ� કાયર્ કરશે.
કલમ-૬
૬.૧

સામાન્ય િસદ્ધાંતો

મત્સ્યોદ્યોગ સંચાલન આહાર સલામતી, ગર�બી િનવારણ અને �સ્થર િવકાસના

સંદભર્માં વતર્માન અને ભાવી પેઢ� માટ� � ૂરતા જથ્થામાં મત્સ્ય સાધનોની �ુણવતા,
િવિવધતા અને પ્રાપ્યતાની �ળવણીને પ્રોત્સાહન આપશે. સંચાલનની કાયર્વાહ�
લક્ષ્યાં�કત �તોના સંરક્ષણ ઉપરાંત આવી જ પયાર્ વરણ પધ્ધિત �તો અથવા લક્ષ્યાં�કત
�તો સાથે સંકળાયેલ અથવા આધાર�ત�તો�ું પણ સંરક્ષણ કરશે.
૬.૨ �ફશર�ઝ મેનેજમેન્ટ દ્વારા હાલના �ફશર�ઝ �રસોસર્ને એવી ર�તે સાચવવા ક� �થી
તેનો ઉપયોગ હાલ અને ભિવષ્યમા ખોરાક, ગર�બી અને િવકાસ માટ� મદદ�પ બને.
સાવધાનીનાં પગલા ફક્ત તે મત્સ્ય � ૂરતા જ ન રાખતા તેના નીવસનતંત્ર પર પણ લેવા
જ�ર� છે .
૬.૩ રાષ્ટ્રો વ�ુ માછલાં પકડવા�ું અને માછલાં પકડવાની અિધક ક્ષમતા અટકાવશે અને
મત્સ્ય સાધનોની ઉત્પાદક�ય ક્ષમતા અને તેના �સ્થર ઉપયોગને અ�ુ�પ મચ્છ�માર�ના
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પ્રયાસો કરવામાં ખાતર�� ૂવર્કના સંચાલનના પગલા અમલમાં �ુકશે. રાષ્ટ્રો શ� તેટલે
�શે અને જયાર� યોગ્ય લાગે ત્યાર� વસિતના � ૂન સ્થાપનના પગલા લેશે.
૬.૪

મત્સ્યોદ્યોગ માટ� ના સંરક્ષણ અને સંચાલનના િનણર્યો ઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ વૈજ્ઞાિનક

�ુરાવા પર અને પ્રા�પ્તસ્થાનો અને તેના વસવાટની પરં પરાગત �ણકાર� તેમજ પ્રસ્� ુત
પયાર્ વરણલક્ષી, આિથ�ક અને સામા�જક પ�રબળોને ધ્યાનમાં રાખીને તેના પર આધા�રત
હોવા જોઈએ. રાષ્ટ્રોએ પર��સ્થિત િવષયક પધ્ધિત પર તેની અરસપરસ અસર સ�હત
મત્સ્યોદ્યોગની વૈજ્ઞાિનક અને ટ�કનીકલ �ણકાર� �ુધારવા સંશોધન હાથ ધર�ું જોઈએ
અને મા�હતી એકઠ� કરવી જોઈએ. ક�ટલીયે જળચર પ�રસ્થિતિવષયક પધ્ધિતના
ટ્રાન્સબાઉન્ડર� પ્રકાર માન્ય રાખવામાં દ� શોએ યોગ્ય લાગે તેવા સંશોધનમાં િવપક્ષી અને
બ�પ
ુ ક્ષી સહકારને ઉતેજન આપ�ુ.ં
૬.૫

રાષ્ટ્રો અને પેટા પ્રાદ� િશક મત્સ્યોદ્યોગ વ્યવસ્થાતંત્રોએ, હયાત જળચર સાધનો

વસાવવા અને ઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ વૈજ્ઞાિનક �ુરાવાને ધ્યાનમાં રાખીને જળચર પયાર્ વરણ
�ળવવા હયાત જળચર સાધનોના સંરક્ષણ, વ્યવસ્થા અને લાભપ્રદ ઉપયોગને
સાવચેતી� ૂવર્કનો અ�ભગમ લા�ુ પાડવો. � ૂરતી વૈજ્ઞાિનક મા�હતી અભાવનો, લક્ષ્યાં�કત
�તો, સંલગ્ન �તો અથવા આિશ્રત �તો અને �બન લક્ષ્યાં�કત �તો તથા તેના
પયાર્ વરણના સંરક્ષણના પગલા �ુલતવી રાખવામાં ક� પગલા લેવાની િનષ્ફળતા માટ� ના
કારણ તર�ક� ઉપયોગ કરવો જોઈએ ન�હ.
૬.૬ �િવક વૈિવધ્ય �ળવી રાખવા અને વસિત માળ�ું તથા જળચર પ�ર�સ્થિત િવષયક
પધ્ધિતના સંરક્ષણ માટ� અને માછલીની �ુણવતાના રક્ષણ માટ� પસંદગીની અને
પયાર્ વરણની અને પયાર્ વરણની વ્યવહા�રક દ્ર�ષ્ટએ સલામત મચ્છ�માર�ના સાધનો અને
ર�તો, િવકસાવવા જોઈએ. �યાં યોગ્ય પસંદગીની અને પયાર્ વરણની દ્ર�ષ્ટએ સલામત
મચ્છ�માર�નાં સાધનો અને ર�તો અ�સ્તત્વમાં છે . ત્યાં તેનો સ્વીકાર કર�ને મત્સ્યોદ્યોગ માટ�
સંરક્ષણ અને વ્યવસ્થાના પગલાં પ્રસ્થાિપત કરવા અગ્રતા આપવી જોઈએ. રાષ્ટ્રો અને
જળચક્ર પયાર્ વરણ પધ્ધિતના વપરાશકારો ઉપયોગ કરનારા �ુ વ્યર્ય ઓછો કરશે અને
માછલી અને માછલી િસવાયની �બન લક્ષ્યાં�કત �તો પકડવા�ું ઘટાડશે �થી સંલગ્ન
તથા આિશ્રત �તો પર અસર ઓછ� થશે.
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૬.૭ મત્સ્ય અને મત્સ્ય પેદાશોની ઉપજ, હ�રફ�ર, પ્ર�ક્રયા અને િવતરણ એવી ર�તે કર�ું
�માં પેદાશો�ું પોષણ �ુલ્ય, �ુણવતા અને સલામતી જળવાઈ રહ�. બગાડ ઓછો થાત
અને પયાર્ વરણ પર નકારાત્મક અસર ઓછામાં ઓછ� થાય.
૬.૮

દ�રયામાંના અને મીઠાપાણીની પર��સ્થિત િવષયક પ્ધ્ધ્તીમાંના બધા મહત્વના

મત્સ્ય િનવાસ સ્થાનો �વા ક� વેટલેન્ડ, મેન્�ુવ, �રફ લ�ુન, નસર્ર� અને બ્રીડ�ગ ક્ષેત્રો�ું
રક્ષણ કર�ુ.ં અને શ� તેટલે �શે �યાં જ�ર� હોય ત્યાં �ુધી �ુનઃસ્થાપન કર�ુ.ં આવા
િનવાસ સ્થાનોને નાશ પામતા, પાંખા થતા અટકાવવા તેમજ પ્ર�ુ ષણથી બચાવવા અને
મત્સ્ય સાધનોની તં�ુરસ્તી તથા �વનક્ષમતાને ભય�પ એવી માનવ પ્ર� ૃિતઓને
પ�રણામે થતી અન્ય િવશેષ અસરોથી બચાવવા ચો�સ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.
૬.૯

રાષ્ટ્રોએ ખાતર� કરવી જોઈએ ક� દ�રયાકાંઠાના િવસ્તારનો બ�િુ વધ ઉપયોગ

કરવામાં સાધનોના સંરક્ષણની જ�રત સ�હત તેમના મત્સ્યોદ્યોગના �હતો ધ્યાનમાં
રાખવામાં આવે અને તે� ું દ�રયાકાંઠાના િવસ્તારની વ્યવસ્થા, આયોજન અને િવકાસમાં
સંકલન કરવામાં આવે.
૬.૧૦ પોતાના � તે અિધકારોમાં રહ�ને અને �તરરાષ્ટ્ર�ય કાયદા અ�ુસાર તેમજ પેટા
પ્રાદ� િશક અથવા પ્રાદ� િશક મત્સ્ય સંરક્ષણ અને સંચાલન સંગઠનો અથવા વ્યવસ્થાના
માળખામાં રહ�ને રાષ્ટ્રોએ જો�ું જોઈએ ક� સંરક્ષણ અને સંચાલનના પગલા�ું પાલન
કરવામાં આવે અને અમલમાં �ુકવામાં આવે તથા માછલાં પકડવાના વહાણો અને
માછલાં પકડવાના સહાયક વહાણોની પ્ર� ૃિ� પર દ� ખર� ખ અને િનયંત્રણ રાખવા યોગ્ય
એવી અસરકારક તંત્ર-વ્યવસ્થા પ્રસ્થાિપત કરવામાં આવે.
૬.૧૧

પોતાના ધ્વજ(FLAG) ફરકાવવા માછલાં પકડવાના અને માછલાં પકડવાના

સહાયક વહાણોના અિધકાર આપતા રાષ્ટ્રોએ, આ સં�હતાને યોગ્ય ર�તે લા�ુ પાડવામાં
આવે એ જોવા આ વહાણો પર અસરકારક િનયંત્રણ રાખ�ુ,ં તેઓ એ જોશે ક� આવા
વહાણોની પ્ર� ૃિતઓ, �તરરાષ્ટ્ર�ય કાયદા અ�ુસાર લીધેલ અને રાષ્ટ્ર�ય, પેટા-પ્રાદ� િશક
અને પ્રાદ� િશક તથા વૈિ�ક સ્તર�

અપનાવેલ સંરક્ષણ અને સંચાલન પગલાની

અસરકારકતાને નબળ� અ પાડ�. રાષ્ટ્રો એની પણ ખાતર� કરશે ક� પોતાના ધ્વજ
ફરકાવતા વહાણો તેમની માછલાં પકડવાની પ્ર� ૃિતઓને લગતી મા�હતી એકઠ� કર�ને
� ૂર� પાડ�ને લગતી તેમની જવાબદાર��ું પાલન કર� .
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૬.૧૨

રાષ્ટ્રો પોતાના � તે અિધકારોમાં રહ�ને અને �તરરાષ્ટ્ર�ય કાયદા અ�ુસાર

મત્સ્યોદ્યોગ વ્યવસ્થાતંત્રો, બી� �તરરાષ્ટ્ર�ય કરારો અથવા અન્ય વ્યવસ્થા મારફત
સંરક્ષણ અને સંચાલનને પ્રોત્સાહન આપવા પેટા-પ્રાદ� િશક, પ્રાદ� િશક અને વૈિ�ક સ્તર�
સહકાર આપશે. જવાબદાર�� ૂણર્ મચ્છ�માર�ની ખાતર� કરશે તથા રાષ્ટ્ર�ય શ્રેતાધીકારની
�દર અને બહારના િવસ્તારોમાં અ�ુ�પ પગલાં માટ� ની જ��રયાત ધ્યાનમાં રાખીને
તેમની િવતરણની સમગ્ર ર� ન્જ દરિમયાન હયાત જળચર સાધનોની અસરકારક �ળવણી
અને રક્ષણની ખાતર� કરશે.
૬.૧૩ રાષ્ટ્રો, રાષ્ટ્રો કાયદા અને િવિનયોગથી પરવાનગીપાત્ર મયાર્ દામાં જોશે ક� િનણર્ય
કરવાની પ્ર�ક્રયા પારદશર્ક હોય અને તાક�દની બાબતોનો સમયસર ઉક�લ લાવવામાં
આવે. રાષ્ટ્રો યોગ્ય કાયર્ પદ્ધિત અ�ુસાર મત્સ્યોદ્યોગ સંચાલન, િવકાસ, �તરરાષ્ટ્ર�ય
િધરાણ અને સહાયને લગતા કાયદા અને નીિતના િવકાસની બાબતમાં િનણર્ય કરવામાં
મત્સ્યોદ્યોગ કામદારો, પયાર્વરણ અને અન્ય �હત ધરાવતા સંગઠનોની સાથે ચચાર્
િવચારણા અને અસરકારક સહયોગથી સરળતા કર� આપશે.
૬.૧૪

મત્સ્ય અને મત્સ્ય પેદાસોનો �તરરાષ્ટ્ર�ય વેપાર િવ� વેપાર સંગઠનના કરાર

અને અન્ય �ુસગ
ં ત �તરરાષ્ટ્ર�ય કરારોમાં પ્રસ્થાિપત િસદ્ધાંતો, અિધકારો અને
જવાબદાર�ઓ અ�ુસાર કરવો જોઈએ. રાષ્ટ્રો એ જોશે ક� મત્સ્ય અને મત્સ્ય પેદાશોમાં
વેપારને લગતી તેમની નીિત, કાયર્ક્રમો અને પ્રથાને પ�રણામે આ વેપારમાં અવરોધો ઉભા
ન થાય, પયાર્ વરણની ક્ક્ષા નીચી ન ઉતર� અથવા પોષણ સહ�ત નકારાત્મક સામા�જક
અસરો ન ઉદભવે.
૬.૧૫

િવવાદો અટકાવવા રાષ્ટ્રોએ સહકાર આપવો. માછલાં પકડવાની પ્ર� ૃિ�ઓ અને

પ્રથાને લગતા બધા િવવાદો�ું લા�ુ પડતા �તરાષ્ટ્ર�ય કરારો અ�ુસાર અથવા અન્યથા
પક્ષકારો વચ્ચે સંમિત સધાય એ ર�તે સમયસર શાંિત� ૂણર્ અને સહકાર�ની ર�તે સમાધાન
કર�ુ.ં િવવાદ�ું સમાધાન કાયર્પધ્ધિતના આખર� બધ આવ્યા િસવાય વ્યવહા�રક પ્રકારની
કામચલાઉ વ્યવસ્થા કરવા દર� ક પ્રયાસ કરવા જોઈએ.
૬.૧૬

�ના પર તેઓનો આધાર છે . એવા મત્સ્ય સાધનોના અને સંચાલન સમજવાના

માછ�મારો અને મત્સ્ય ઉછે રકોના �ુખ્ય મહત્વને સ્વીકાર�ને રાષ્ટ્રો, િશક્ષણ અને તાલીમ
દ્વારા જવાબદાર�� ૂણર્ મચ્છ�માર�ની ��ૃિત માટ� પ્રોત્સાહન આપશે. સં�હતાનો અમલ
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સરળ બનાવવાની દ્રષ્ટ�એ નીિત ઘડવામાં અને અમલીકરણ પ્ર�ક્રયામાં માછ�મારો અને
મત્સ્ય ઉછે રકોએ સામેલ કરવામાં આવે એ પણ તેઓ જોશે.
૬.૧૭ રાષ્ટ્રો ખાતર� કરવી જોઈએ ક� મચ્છ�માર�ની સવલતો અને સાધનસામગ્રી તેમજ
બધી મચ્છ�માર� પ્ર� ૃિ�ઓ સલામત, તં�ુરસ્ત અને વ્યાજબી કામગીર� અને �વંત
પ�ર�સ્થિતમાં કરવામાં આવે અને સંબધ
ં ીત �તરરાષ્ટ્ર�ય સંગઠનોએ અપનાવેલ
�તરરાષ્ટ્ર�ય સંમત ધોરણોને પહ�ચી વળે એ ર�તે કરવામાં આવે.
૬.૧૮

રોજગાર, આવક અને સલામત આહાર તર�ક� �ુખ્યત્વે નાના પાયા પર થતા

મત્સ્ય ઉછે રના ફાળા�ું મહત્વ સ્વીકાર�ને રાષ્ટ્રોએ, ખાસ કર�ને આવા નાના પાયાના
પરં પરાગત, મચ્છ�માર� કર�ને �ુજરાન ચલાવતા માછ�મારોને પોતાની રાષ્ટ્ર�ય
જળસંપિ�માં રહ�ને, મત્સ્ય પ્રા�પ્તના પસંદગીના સ્થળો, માછ�માર� કરવા દ� વાના હ�ો�ું
યોગ્ય રક્ષણ કરશે.
૬.૧૯

રાષ્ટ્રોએ મત્સ્ય ઉછે રને આવક વધારવાના અને આહારમાં િવિવધતા લાવવાના

સાધન તર�ક� ગણવો જોઈએ. પરં � ુ સ્થાિનક સ�ુદાય પર પયાર્ વરણની ઓછામાં ઓછ�
પ્રિત�ૂળ અસર થાય તે ર�તે જવાબદાર�� ૂવર્ક સાધનોનો ઉપયોગ કરશે.
કલમ-૭

મત્સ્યોદ્યોગ સંચાલન

૭.૧ સામાન્ય
૭.૧.૧ મત્સ્યોદ્યોગ સંચાલનમાં રોકાયેલા રાષ્ટ્રો અને તેમાં સંકળાયેલા તમામે યોગ્ય નીિત,
કા� ૂની અને સંસ્થાક�ય માળખા દ્વારા મત્સ્યોદ્યોગ સાધનોના યોગ્ય ઉપયોગ માટ�ના લાંબા
ગાળામાં રક્ષણાત્મક માપદં ડ અપનાવશે. પછ� ભલે તે સ્થાિનક રાષ્ટ્ર�ય, પેટા-પ્રાદ� િશક ક�
પ્રાદ� િશક કક્ષાના હોય પણ તે ઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ વૈજ્ઞાિનક �ુરાવા પર આધા�રત હોવા
જોઈએ. અને વતર્માન તથા ભાવી પેઢ� માટ� તેના અિધકતમ ઉપયોગ અને તેની પ્રાપ્યતા
�ળવવાના ઉદ� શને ઉતેજન આપે એવા સ્તરોએ મત્સ્ય સાધનોની લાંબા ગાળાની
�સ્થરતાની ખાતર� મળે એ તૈયાર કરવા જોઈએ. �ૂંકા ગાળાની િવચારણાથી આ ઉદ� શો
સાથે સમાધાન કરશે નહ�.
૭.૧.૨

રાષ્ટ્ર�ય શ્રેતાિધકાર હ�ઠળના િવસ્તારોમાં રાષ્ટ્રો મત્સ્ય સાધનોના ઉપયોગ ને

સંચાલનમાં પ્રસ્� ુત દ� શના ઘર� � ું અને કાયદ� સર �હત ધારકોને �ુકરર કરવા પ્રયત્નો કરશે
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અને જવાબદાર�� ૂણર્ મચ્છ�માર� કરવામાં તેમનો સહયોગ મેળવવા તેમની સાથે ચચાર્ િવચારણા માટ�ના પ્રબંધ કરશે.
૭.૧.૩ સરહદ બહારનો મત્સ્ય જથ્થો સરહદ� િવસ્તારનો સ્થાયી મત્સ્ય જથ્થો મોટા પાયે
સ્થળાંતર કરતો મત્સ્ય જથ્થો અને �ડા દ�રયાનો મત્સ્ય જથ્થો ક� �નો લાભપ્રદ ઉપયોગ
બે ક� તેથી વ�ુ રાષ્ટ્રો દ્વારા થતો હોય ત્યાં સંબધ
ં ીત રાષ્ટ્રોએ પરસ્પર સહકાર સાધીને
આવા રાષ્ટ્રો�ું અસરકારક સંચાલન અને સંરક્ષણ કરવા�ું રહ�શે.
૭.૧.૪

પેટા-પ્રાદ� િશક અથવા પ્રાદ� િશક મત્સ્યોદ્યોગ સંચાલન-સંગઠન અથવા વ્યવસ્થા�ું

� રાષ્ટ્રોના ક્ષેત્રોિધકારમાં સાધનો આવેલા હોય તે રાષ્ટ્રોના પ્રિતિનિધઓ તેમજ
મત્સ્યોદ્યોગમાં અથવા રાષ્ટ્ર�ય ક્ષેત્રાિધકાર બહારના સાધનોમાં � દ� શો�ું ખર� ખર �હત હોય
એવા દ� શોમાંથી પ્રિતિનિધઓનો સમાવેશ કરવો. �માં પેટા પ્રાદ� િશક અને પ્રાદ� િશક
સંચાલન તંત્ર અથવા વ્યવસ્થા અ�સ્તત્વમાં હોય અને સંરક્ષણ અને સંચાલનના પગલાં
પ્રસ્થાિપત કરવાની ક્ષમતા હોય ત્યાં તે રાષ્ટ્રોએ આવા સંગઠનના સભ્ય બનીને અથવા
આવી વ્યવસ્થામાં ભાગીદાર થઈને અને તેના કામમાં સ�ક્રય ભાગ લઈને સહકાર આપવો.
૭.૧.૫

� દ� શ પેટા પ્રાદ� િશક અથવા પ્રાદ� િશક મત્સ્યોદ્યોગ સંચાલન તંત્રનો સભ્ય ન�હ

હોય અથવા પેટા-પ્રાદ� િશક અથવા પ્રાદ� િશક સંચાલન વ્યવસ્થામાં ભાગીદાર ન�હ હોય તેમ
છતાં આવા તંત્ર અથવા વ્યવસ્થાઓ અપનાવેલ કોઈ સંરક્ષણ અને સંચાલન પગલાને
અસરકારક બનાવીને �ુસગ
ં ત મત્સ્યોદ્યોગ સાધનોના સંરક્ષણ અને સંચાલનમાં પ્રસ્� ુત
�તરરાષ્ટ્ર�ય કરારો અને �તરરાષ્ટ્ર�ય કાયદા અ�ુસાર સહકાર આપશે.
૭.૧.૬

મત્સ્યોદ્યોગ સાથે સંબધ
ં પ્રસ્� ુત સંગઠનો, સરકાર� અને �બન સરકાર� બંનેના

પ્રિતિનિધઓને પેટા પ્રાદ� િશક અને પ્રાદ� િશક મત્સ્યોદ્યોગ સંચાલન તંત્રો અને વ્યવસ્થાની
બેઠકોમાં િનર�ક્ષક તર�ક� અથવા અન્યથા યોગ્ય લાગે તો સંબિં ધત તંત્ર અથવા
વ્યવસ્થાની કાયર્પધ્ધિત અ�ુસાર ભાગ લેવાની તક આપશે. આવા પ્રિતિનિધઓને ર� કડર્
અને અહ�વાલો જોઈ જવા સમય આપવો.
૭.૧.૭

રાષ્ટ્રો, તેમના સંરક્ષણ અને સંચાલન પગલા�ું તેમજ પેટા-પ્રાદ� િશક અથવા

પ્રાદ� િશક સંગઠનો અથવા તંત્રોએ અપનાવેલ પગલા�ું પાલન કરવામાં આવે તે જોવા,
પોતાના � તે અિધકારો અને ક્ષમતામાં રહ�ને મત્સ્યોદ્યોગ દ� ખર� ખ િનયમન, તક�દાર�,
િનયંત્રણ અને અમલ બજવણી માટ� અસરકારક તંત્ર – રચના પ્રસ્થાિપત કરવી.
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૭.૧.૮ રાષ્ટ્રોએ માછલાં પકડવાની અિધક ક્ષમતા અટકાવવી અથવા ના�ુદ કરવી અને
મચ્છ�માર�ના પ્રયાસોના ક્ક્ષા સંરક્ષણ પગલાની અસરકારકતાની ખાતર�ના સાધન�પે
મત્સ્ય સાધનોના �સ્થર ઉપયોગ સાથે �ુસગ
ં ત રહ� તે જો�ુ.ં
૭.૧.૯

રાષ્ટ્રો અને પેટા – પ્રાદ� િશક અને પ્રાદ� િશક મત્સ્યોદ્યોગ સંચાલન ક્ષેત્રો અને

વ્યવસ્થાતંત્રોએ મત્સ્યોદ્યોગ સંચાલન માટ� ની તંત્ર વ્યવસ્થામાં અને સંબધ
ં ીત િનણર્ય
લેવાની પ્ર�ક્રયામાં પારદશર્કતાની ખાતર� કરવી.
૭.૧.૧૦

રાષ્ટ્રો અને પેટા – પ્રાદ� િશક અથવા પ્રાદ� િશક મત્સ્યોદ્યોગ સંચાલન તંત્ર અને

વ્યવસ્થાતંત્રોએ સંરક્ષણ અને સંચાલન પગલાનો યોગ્ય પ્રચાર કરવો અને ��ું ક� તેના
અમલીકરણને લા�ુ પડતા કાયદા, િવિનમયો અને અન્ય કા� ૂની િનયમોનો અસરકારક
ર�તે પ્રસાર કરવામાં આવે. આવા પગલાંના િસધ્ધાંત અને હ�� ુઓ તેના ઉપયોગમાં
સરળતા કર� આપવા સાધનોનો ઉપયોગ કરનારાઓને સમ�વવા અને આમ આવા
પગલાંના અમલીકરણમાં વ�ુ સમથર્ન મેળવ�ુ.ં
૭.૨ સંચાલનના ઉદ� શો
૭.૨.૧

મત્સ્યોદ્યોગ સાધનોનો લાંબા ગાળાનો �સ્થર ઉપયોગ સંરક્ષણ અને સંચાલનના

ઉદ� શની અવગણના કર� છે . એ સ્વીકાર� લઈએ રાષ્ટ્રો અને પેટા-પ્રાદ� િશક અથવા પ્રાદ� િશક
મત્સ્યોદ્યોગ સંચાલન તંત્રો અને વ્યવસ્થાતંત્રોએ બી� બાબતોની સાથોસાથ િવકસતા
દ� શોની ખાસ જ��રયાતો સ�હત અ�ુ�પ પયાર્વરણલક્ષી અને આિથ�ક પ�રબળો દ્વારા
અિધકતમ �સ્થર ઉપજ આપી શક� એવા સ્તરોએ જથ્થો �ળવી રાખવા અને �ુનઃસ્થાપન
કરવામાં આવે એવા ઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ વૈજ્ઞાિનક સા�બતી પર આધા�રત યોગ્ય પગલાં
અપનાવવા જોઈએ.
૭.૨.૨ આવા પગલામાં બી� બાબતોની સાથો સાથ નીચેની જોગવાઈ કરવી.
(ક)

માછલાં પકડવાની વ�ુ પડતી ક્ષમતા િનવારવામાં આવે અને જથ્થાનો લાભપ્રદ
ઉપયોગ આિથ�ક ર�તે પોષણક્ષમ રહ� તે જો�ુ.ં

(ખ)

� આિથ�ક પ�રસ્થિત હ�ઠળ માછલાં પકડવાના ઉદ્યોગો કામ કર� તે જવાબદાર�� ૂણર્
મત્સ્યોદ્યોગ િવકસાવે.
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(ગ)

�ુખ્ય અને નાના પાયાના અને મત્સ્યઉદ્યોગોથી �ુજરાન

ચલાવનાર સ�હત

માછ�મારો�ું �હત ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે.
(ઘ)

જળચર િનવાસ સ્થાનો�ું �િવક વૈિવધ્ય અને પ�રસ્થિત િવષયક પધ્ધિત�ું
સંરક્ષણ કરવામાં આવે અને �ની સામે જોખમ હોય એવી �તો�ું રક્ષણ કરવામાં
આવે.

(ચ)

� ૂટ� ગયેલ જથ્થાને ફર� વધારો કરવામાં આવે અથવા યોગ્ય જણાય ત્યાં સ�ક્રય
ર�તે �ુનઃસ્થાપન કરવામાં આવે.

(છ)

માનવ પ્ર� ૃિતઓની સાધનો પરની પ્રિત�ુ ળ પયાર્વરણ િવષયક અસરોનો �ાસ
કાઢ�ને, યોગ્ય જણાય ત્યાં �ુધારા કરવામાં આવે અને

(જ)

વ્યવહાર તેટલે �શે પસંદગીના પયાર્ વરણની દ્રષ્ટ�એ સલામત અને ખચર્ સામે
વળતર�પ માછલા પકડવાના સાધનો અને ટ�કિનકના િવકાસ અને ઉપયોગ
સ�હતના પગલાં દ્વારા પ્ર�ુ ષણ, બગાડ, કાઢ� નાખેલ, �ુમ થયેલ ક� ત્ય� દ�ધેલાં
સાધનોથી પકડવા�ુ,ં માછલી અને માછલી િસવાયની �બન લક્ષ્યાં�કત બંને �તો
પકડવા�ુ,ં આ�ં કરવામાં આવે અને સંલગ્ન �તો અથવા આિશ્રત �તો પરની
અસર ઓછ� કરવામાં આવે.

૭.૨.૩

લક્ષ્યાં�કત જથ્થા પર અને એ જ પ�રસ્થિત િવષયક પદ્ધિતની �તો અથવા

આિશ્રત �તો પર પયાર્વરણ િવષયક પ�રબળોની અસરનો રાષ્ટ્રો �ાસ કાઢશે અને
પ�રસ્થિત િવષયક પદ્ધિતમાં વસિત �ૂથો વચ્ચેનો સંબધ
ં ોની �ુલની કરશે.
૭.૩ સંચાલન માળ�ું અને કાયર્પધ્ધિતઓ
૭.૩.૧

વ�ુ અસરકારક થવા માટ� મત્સ્યોદ્યોગ સંચાલન, વહ�ચણીના તેના સમગ્ર

િવસ્તારમાં સં� ૂણર્ સ્ટોક એકમ સાથે સંબધ
ં ધરાવ� ું હો�ું જોઈએ અને અગાઉ પ્રસ્થાિપત
સંમત સંચાલન પગલાં ધ્યાનમાં રાખવા અને એજ પ્રદ� શમાં સ્ટોકના બધા સ્થળાંતરો અને
�વ િવજ્ઞાન િવષયક એકતા અને અન્ય �વ િવજ્ઞાન િવષયક લક્ષણોને લા�ુ પાડવા
ઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ વૈજ્ઞાિનક સા�બતીનો બી� બાબતોની સાથો સાથ સાધનોના િવતરણનો
િવસ્તાર અને તેના �વનકાળ દરિમયાન �ાં િવસ્તારમાંથી સ્થળાંતર કર� છે તે િવસ્તાર
ન�� કરવા ઉપયોગ કરવો.
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૭.૩.૨

તેમના સમગ્ર ક્ષેત્રમાં ટ્રાન્સબાઉન્ડર� મત્સ્ય સ્ટોક, સ્ટ્ર� ડ�લ�ગ મત્સ્ય સ્ટોક, ઉચ્ચ

સ્થાનાંત�રત મત્સ્ય સ્ટોક અને મધ દ�રયે મત્સ્ય સ્ટોક�ું સંરક્ષણ અને સંચાલન કરવા,
સંબિં ધત રાષ્ટ્રોના � તે અિધકારો અ�ુસાર પ્રસ્થાિપત સંરક્ષણ અને સંચાલન પગલા
અથવા �યાં યોગ્ય હોય ત્યાં પેટા-પ્રાદ� િશક અને પ્રાદ� િશક મત્સ્યોદ્યોગ સંચાલન તંત્રો અને
વ્યવસ્થા �ુસગ
ં ત હોવા જોઈએ. �ુસગ
ં ત સંબિં ધત રાષ્ટ્રોના હ�, યોગ્યતા અને �હતોના
અ� ૂ�પ ર�તે હાંસલ કરવી.
૭.૩.૩

લાંબી �ુદતના સંચાલન ઉદ� શોને મત્સ્યોદ્યોગ સંચાલન યોજના અને અન્ય

વ્યવસ્થા માળખા તર�ક� તૈયાર કર�ને સંચાલન કાય�માં ફ�રવવા.
૭.૩.૪

રાષ્ટ્રો અને �યાં યોગ્ય હોય ત્યાં, પેટા-પ્રાદ� િશક અથવા પ્રાદ� િશક મત્સ્યોદ્યોગ

સંચાલન સંગઠનો અને વ્યવસ્થાતંત્રોએ, મા�હતી ભેગી કરવી અને િવિનમય, મત્સ્ય
સંશોધન,

વ્યવસ્થા

અને

િવકાસ

સ�હત

મત્સ્યોદ્યોગને

લગતી

બધી

બાબતોમાં

�તરરાષ્ટ્ર�ય સહકાર અને સંકલનને પ્રોત્સાહન આપ�ુ.ં
૭.૩.૫. સક્ષમ પેટા પ્રાદ� િશક અથવા પ્રાદ� િશક સંચાલન સંગઠન અથવા વ્યવસ્થાતંત્ર એ
લીધેલ સંરક્ષણ અને સંચાલનના પગલાને અસર કર� એવી, �બન મત્સ્યોદ્યોગ સંગઠન
દ્વારા કોઈ કાયર્વાહ� હાથ ધરવા માંગતા રાષ્ટ્રોએ શ� તેટલી વ્યવહા�રક ર�તે અગાઉથી
સંબિં ધતો સાથે મસલત કરવી અને તેમના મંતવ્યો િવચારણામાં લેવા.
૭.૪ િવગતો એકઠ� કરવી અને સંચાલન સલાહ
૭.૪.૧

સંરક્ષણ અને સંચાલનના પગલાં અપનાવવા િવચાર કરતી વખતે, મત્સ્યોદ્યોગ

સાધનોની હાલની પર��સ્થિત�ું અને સાધનો પર � ૂ�ચત પગલાંની શ� તેટલી અસર�ું
� ૂલ્યાંકન કરવા ઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ વૈજ્ઞાિનક સા�બતી ધ્યાનમાં રાખવી.
૭.૪.૨ સાધનો પર સંશોધન અને હવામાન, પયાર્ વરણ િવષયક અને સામા�જક આિથ�ક
પ�રબળોની અસર �ગે સંશોધન સ�હત મત્સ્યોદ્યોગ સંરક્ષણ અને સંચાલનના સંશોધનને
ઉતેજન આપ�ુ.ં આવા સંશોધનના પ�રણામોનો �હત ધરાવતા પક્ષકારોમાં પ્રસાર કરવો.
૭.૪.૩ ખચર્, લાભ અને મચ્છ�માર� �ુયો�જત બનાવવા તૈયાર કર� લ વૈક�લ્પક સંચાલન
િવકલ્પો ખાસ કર�ને, માછલા પકડવાની અિધક ક્ષમતા અને અિતશય માત્રામાં માછલા
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પકડવાના પ્રયાસોને લગતા િવક્લોની અસરની સમજણ આપતા અભ્યાસને ઉતેજન
આપ�ુ.ં
૭.૪.૪ પકડ�લ માછલીના જથ્થા અને માછલાં પકડવાના પ્રયાસો �ગે સમયસર, સં� ૂણર્
અને િવ�સનીય �કડા, લા�ુ પડતા �તરરાષ્ટ્ર�ય ધોરણો અને પ્રથા અ�ુસાર તથા
સંગીન �કડાક�ય � ૃથ્થકરણ કર� શકાય એવી �ુરતી િવગતે એકઠા કર�ને �ળવવામાં
આવે એ રાષ્ટ્રોએ જો�ું જોઈએ. આવી મા�હતી િનયિમત ર�તે અધતન બનાવવી અને
યોગ્ય પધ્ધિત દ્વારા ચકાસવી જોઈએ. રાષ્ટ્રોએ કોઈ લા�ુ પડતી �ુપ્તતા �ગેની
જ�ર�યાતોને અ� ૂ�પ ર�તે આવી મા�હતી સંક�લત કર�ને પ્રસા�રત કરવી જોઈએ.
૭.૪.૫

મત્સ્યોદ્યોગના �સ્થર સંચાલન અને સામા�જક અને આિથ�ક ઉદ� શો િસદ્ધ થાય

એની ખાતર� કરવા, મા�હતી એકત્રીકરણ, � ૃથ્થકરણ અને સંશોધન દ્વારા સામા�જક,
આિથ�ક અને સંસ્થાક�ય પ�રબળોની � ૂરતી �ણકાર� િવકસાવવી જોઈએ.
૭.૪.૬

રાષ્ટ્રોએ પેટા-પ્રાદ� િશક અથવા પ્રાદ� િશક મત્સ્યોદ્યોગ સંચાલન સંગઠનો અથવા

વ્યવસ્થા તંત્રો દ્વારા આવર� લેવાયેલ મત્સ્ય સ્ટોકને લગતી મત્સ્યોદ્યોગ સંબધ
ં ી અને અન્ય
સહાિયત વૈજ્ઞાિનક મા�હતી �તરરાષ્ટ્ર�ય ર�તે િનયમ ફોમ�ટમાં સંક�લત કરવી અને
સંગઠન અથવા વ્યવસ્થાતંત્રને સમયસર ર�તે તે � ૂર� પાવી. એક કરતા વ�ુ રાષ્ટ્રોના
ક્ષેત્રાિધકારમાં આવતા હોય અને �ના માટ� આ�ું સંગઠન ક� વ્યવસ્થા નથી એવા સ્ટોકના
ક�સોમાં સંબિં ધત રાષ્ટ્રોએ આવી મા�હતી સંક�લત કરવા અને તેનો િવિનમય કરવા સહકાર
આપવા એક તંત્ર વ્યવસ્થા �ગે સંમત થ�ુ.ં
૭.૪.૭

પેટા પ્રાદ� િશક અથવા પ્રાદ� િશક મત્સ્યોદ્યોગ સંચાલન સંગઠનો અથવા

વ્યવસ્થાતંત્રોએ, કોઈ લા�ુ પડતી �ુપ્તતાની જ�ર�યાતને અ�ુ�પ ર�તે, સમયસર અને
િનયત પત્રકમાં મા�હતી સંક�લત કર�ને આ સંગઠનોના બધા સભ્યો અને અન્ય �હત
ધરાવતા પક્ષકારોને િનયત કાયર્પદ્ધિત અ�ુસાર ઉપલબ્ધ કર� આપવી.
૭.૫ સાવચેતી અ�ભગમ
૭.૫.૧ રાષ્ટ્રોએ તેમ�ું રક્ષણ કરવા અને જળચર પયાર્ વરણ �ળવી રાખવા િવસ્� ૃત ર�તે
હયાત જળચર સાધનોના સંરક્ષણ, સંચાલન અને લાભપ્રદ ઉપયોગ �ગે સાવચેતી
અ�ભગમનો ઉપયોગ કરવો. � ૂરતી વૈજ્ઞાિનક મા�હતીના અભાવનો, સંરક્ષણ અને
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સંચાલનના પગલાં �ુલતવી રાખવા અથવા તે લેવામાં િનષ્ફળતાના કારણ તર�ક�
ઉપયોગ કરવો ન�હ.
૭.૫.૨

સાવચેતી અ�ભગમના અમલીકરણમાં રાષ્ટ્રોએ, બી� બાબતોની સાથો સાથ,

જથ્થા�ું પ્રમાણ અને ઉત્પાદકતાને લગતી અચો�સતા, સંદભર્ �ુદ્રા, આવા સંદભર્ �ુદ્રાના
સંબધ
ં માં જથ્થાની �સ્થિત મત્સ્ય � ૃત્�ુ પ્રમાણનો દર અને ફ�લાવો અને �બન લક્ષ્યાં�કત
તથા સંલગ્ન અથવા આિશ્રત �તો પર તેમજ પયાર્ વરણ અને સામા�જક પ�રસ્થિત પર
માછલાં પકડવાની પ્ર� ૃિતઓની અસર ધ્યાનમાં લેવી.
૭.૫.૩

રાષ્ટ્રો અને પેટા-પ્રાદ� િશક અથવા પ્રાદ� િશક મત્સ્યોદ્યોગ સંચાલન સંગઠનો અને

વ્યવસ્થા તંત્રોએ, બી� બાબતોની સાથો સાથ ઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ વૈજ્ઞાિનક સા�બતીના
આધાર� નીચેની બાબતો િનિ�ત કરવી.
(ક)

જથ્થા િનયત લક્ષ્યાંક સંદભર્ �ુદ્રા અને સાથો સાથ જો તે વધી �ય તો કરવાની
કાયર્વાહ� અને

(ખ)

જથ્થાની િનયત મયાર્ દા વધી �ય તો: મયાર્ દા સંદભર્ �ુદ્રા �ુધી પહ�ચી �ય તો
તે વધી ન �ય એ પગલાં લેવા.

૭.૫.૪ નવા ક� મત્સ્ય ક્ષેત્રના ક�સોમાં રાષ્ટ્રોએ શ� એટલી વહ�લી તક� બી� બાબતોની
સાથો સાથ માછલા પકડવાની મયાર્ દા અને પ્રયત્ન મયાર્ દા સ�હત સંરક્ષણ અને
સંચાલનના સાવચેતી� ૂવર્કના પગલાં અપનાવવા જથ્થાની લાંબી �ુદતની �સ્થરતા પર
મત્સ્યોદ્યોગની અસરની �ુલવણી કરવા �ુરતી મા�હતી અ હોય ત્યાં �ુધી આવા પગલાં
અમલમાં રહ�શે. � પછ� તે �ુલવણી પર આધા�રત સંરક્ષણ અને સંચાલનના પગલાં
અમલમાં �ુકવામાં આવશે. પછ�ના પગલાં તર�ક� જો યોગ્ય લાગે તો મત્સ્યોદ્યોગના
ક્રમશઃિવકાસ માટ� �ટ આપવી.
૭.૫.૫ �ુ દરતી ઘટનાની હયાત જળચર સાધનોના દરજ્� પર ન�ધપાત્ર પ્રિત�ુ ળ અસર
હોય તો રાષ્ટ્રોએ, માછલાં પકડવાની પ્ર� ૃિતથી આવી પ્રિત�ુ ળ અસરમાં વધારો ન થાય એ
જોવા તાક�દના ધોરણે આવા પગલાં અપનાવવા તાક�દના ધોરણે લીધેલ પગલાં
કામચલાઉ હશે અને ઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ વૈજ્ઞાિનક �ુરાવા પર આધા�રત હશે.
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૭.૬ સંચાલન પગલાં
૭.૬.૧

રાષ્ટ્રોએ ખાતર� કરવી ક� માછલાં પકડવા�ું સ્તર મત્સ્યોદ્યોગના સાધનોની

�સ્થિતને અ� ૂ�પ રહ�.
૭.૬.૨ રાષ્ટ્રોએ આમ કરવાનો અિધકાર આપવામાં આવ્યો હોય તે િસવાય મધ દ�રયા
માટ� �તરરાષ્ટ્ર�ય કાયદાની અ� ૂ�પ ર�તે અથવા રાષ્ટ્ર�ય ક્ષેત્રાિધકારના િવસ્તારોમાં
રાષ્ટ્ર�ય કાયદાને �ુસગ
ં ત ર�તે માછલા પકડવા કોઈ જહાજને �ટ આપવામાં ન આવે તે
જોવા પગલાં અપનાવવા.
૭.૬.૩ �યાં વ�ુ માછલાં પકડવાની ક્ષમતા હોય ત્યાં મત્સ્ય સાધનોના �સ્થર ઉપયોગને
અ� ૂ�પ સ્તર �ુધી ક્ષમતા ઘટાડવા તંત્ર-વ્યવસ્થા પ્રસ્થાિપત કરવી. �થી જવાબદાર�� ૂણર્
મત્સ્યોદ્યોગ ને પ્રોત્સાહન મળે એવી આિથ�ક �સ્થિત હ�ઠળ માછ�મારો કામ કર� એ િનિ�ત
કર� શકાય. આવી તંત્ર-વ્યવસ્થામાં માછલાં પકડવાના વહાણના કાફલાની ક્ષમતા પર
દ� ખર� ખ િનયમનનો પણ સમાવેશ કરવો.
૭.૬.૪

હાલનાં બધા માછ�માર�નાં સાધન, પધ્ધિત અને પ્રથાની કામગીર�ની ચકાસણી

કરવી અને મચ્છ�માર�નાં સાધન, પદ્ધિતઓ અને પ્રથા � જવાબદાર�� ૂણર્ મચ્છ�માર� સાથે
�ુસગ
ં ત ન હોય તેના તબ�ા પાડ�ને વ�ુ સ્વીકાયર્ િવકલ્પોથી બદલવામાં આવે તે જોવા
પગલાં લેવા, આ પ્ર�ક્રયામાં સાધનોના લાભપ્રદ ઉપયોગની તેમના સામથ્યર્ સ�હત
માછ�માર સ�ુદાય પર આવા પગલાંની અસર પ્રત્યે ખાસ ધ્યાન આપ�ુ.ં
૭.૬.૫

રાષ્ટ્રો અને મત્સ્યોદ્યોગ સંચાલન સંગઠનો અને વ્યવસ્થાતંત્રોએ મચ્છ�મારો�ું

એવી ર�તે િનયમન કર�ું ક� �થી �ુ દા (પ્રકારના) વહાણ, સાધન અને માછલાં પકડવાની
પદ્ધિતનો ઉપયોગ કરતા માછ�મારો વચ્ચે સંઘષર્� ું જોખમ તાલી શકાય.
૭.૬.૬

મત્સ્યોદ્યોગ ના સાધનોના ઉપયોગ, સંરક્ષણ અને સંચાલન �ગે િનણર્ય કરતી

વખતે રાષ્ટ્ર�ય કાયદા અને િવિનમયો અ�ુસાર, �ઓ પોતાના �વન

િનવાર્હ માટ�

મત્સ્યોદ્યોગ સાધનો પર વ�ુ આધા�રત છે . એવા દ� શી લોકો અને સ્થાિનક માછ�માર
સ�ુદાયની પરં પરાગત પ્રથા જ�રતો અને �હતને યોગ્ય માન્યતા આપવી.
૭.૬.૭ વૈક�લ્પક સંરક્ષણ અને સંચાલન પગલાના � ૂલ્યાંકનમાં તેના ખચર્ સામે મળતર
અને સામા�જક અસર િવચારવી.
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૭.૬.૮ સંરક્ષણ અને સંચાલન પગલાંનો પ્રભાવ અને તેમની શ� પરસ્પર અસર પર
સતત સમીક્ષા કરતા રહ��.ું આવા પગલાં યોગ્ય લાગે ત્યાર� નવી મા�હતીને લક્ષમાં
રાખીને �ુધારવા અથવા ના�ુદ કરવા.
૭.૬.૯ રાષ્ટ્રો, કાઢ� નાખેલા, �ુમ થયેલ ક� ત્ય� દ�ધેલાં સાધનોથી મચ્છ�માર� કરવા�ુ,ં
માછલી અને માછલી િસવાયની �બન લક્ષ્યાં�કત �તો પકડવા�ું તથા બગાડ ઓછા કરવા
અને સંલગ્ન અથવા આિશ્રત �તો ખાસ કર�ને � �તો ભયમાં હોય તેના પર નકારાત્મક
અસર ઓછ� કરવા યોગ્ય પગલાં ભરશે. �યાં યોગ્ય હોય ત્યાં, આવા પગલાંમાં માછલીના
અને �ળનાં કદ, બંધ મોસમ અને પસંદગીની �તો ખાસ કર�ને મહત્વનો મત્સ્યોદ્યોગ
માટ� અનામત રાખેલ િવસ્તારો અને ઝોનને લગતા તાંિત્રક પગલાંનો સમાવેશ કર�
શકાશે. આવા પગલાં �યાં યોગ્ય હોય ત્યાં �ુ વેનાઇલ અને �બ્રડસને લા�ુ પાડવા, રા�યો
અને પેટા પ્રાદ� િશક અથવા પ્રાદ� િશક મત્સ્યોદ્યોગ સંચાલન સંગઠનો અને વ્યવસ્થા તંત્રોએ
વ્યવહાર તેટલે �શે પસંદગીની પયાર્ વરણની દ્રષ્ટ�એ સલામત અને ખચર્ સામે વળતર
આપે તેવી �ળ(ગીયર) અને પધ્ધતીના િવકાસને પ્રોત્સાહન આપ�ુ.ં
૭.૬.૧૦

રાષ્ટ્રો અને પેટા પ્રાદ� િશક અને પ્રાદ� િશક સંચાલન સંગઠનો અને વ્યવથાતંત્રો

તેમના � તે અિધકારોના માળખામાં ઓછ� થઈ ગયેલી મત્સ્ય સંપિત માટ� તથા ઓછ�
થવાનો ભય હોય માટ�
૭.૭ અમલીકરણ
૭.૭.૧. દર� ક દ� શે પોતાના દ� શની કાયદાક�ય વ્યવસ્થા ધ્યાને લઈને તે� ું પાલન દ� શેના
દર� ક ભાગમાં થાય �થી સાર� ર�તે �ફશર�ઝ�ુ સંચાલન થઇ શક�.
૭.૭.૨. ઉપરોક્ત સલામતીના પગલા દ� શમાં કોઈ પણ પ્રકાર�ું તનાવ� ૂણર્ વાતાવરણ
ઉ�ું નથી કરતા તે ધ્યાને લઇ તેના માટ� અગાઉથી જ મા�હતીએકઠ� કર� સંચાલન કર�ુ.ં
૭.૭.૩. દર� ક દ� શે પોતાના િનયમો �ુજબ �ફશર�ઝ માટ� મોનીટર�ગ, કન્ટ્રોલ અને દ� ખર� ખ
રાખવી, ત�ુ પરાંત બોટ પર નજર રાખી શકાય એવી પ્રણાલી પણ િવકસાવવી. આવા
પગલાને પ્રોત્સાહન આપી અને �ફશર�ઝ મેનેજમેન્ટ કર�ુ.ં

23

૭.૭.૪. દ� શના દર� ક પ્રદ� શ અને પેટાપ્રદ� શ તે� ું પાલન કર� તે માટ� તેને ઉપ�ુક્ત ભંડોળ,
અને ફાયદો થાય તે ર�તે તેને મા�હતગાર કર�ુ.ં જો મેનેજમેન્ટ માટ� પૈસા આપી શકાય
તો એ �ુબ જ ઉપયોગી અને અસરકારક થઇ શક�.
૭.૭.૫. પ્રસ્� ુત �તરરાષ્ટ્ર�ય કરારોને પ્રિત�ુ ળ અસર કયાર્ િવના �યાં આવી જ��રયાત
�તરરાષ્ટ્ર�ય સંરક્ષણ અને સંચાલન પગલા�ું પાલન નહ� થવાની સંભાવના

વધતી

હોય ત્યાં લાભાથ�ના રાષ્ટ્ર િસવાય અન્ય રાષ્ટ્રના ક્ષેત્રાિધકારમાં માછલાં પકડવાના વહાણ
અથવા માછલા પકડવાના સહાયક વહાણ લઇ ન �ય એવી લોન અથવા ગીરોની એક
શરત તર�ક� રાષ્ટ્રો, બ�કો અને નાણાક�ય સંસ્થાઓને પ્રોત્સાહન આપશે.
૭.૮. વાણી�ય સંસ્થા
૭.૮.૧. દ� શની વાણી�ય વ્યવસ્થાને કોઈપણ પ્રકાર�ું �ુકશાન ન થાય તે ર�તે બ�ક અને
બી� િધરાણ કર� શક� તેવી સંસ્થાને ભંડોળ � ૂ�ું પાડવા માટ� પ્રોત્સાહન આપ�ું જોઈએ.
�થી �તરરાષ્ટ્ર�ય કક્ષાએ સાર� ર�તે મેનેજમેન્ટ થઇ શક�.
કલમ-૮ માછલા પકડવાની કામગીર�
૮.૧ બધા રાષ્ટ્રોની ફરજો
૮.૧.૧ તેમના ક્ષેત્રાિધકાર હ�ઠળના પાણીમાં તેમણે �ટ આપેલ માત્ર માછલાં પકડવાની
કામગીર�

કરવામાં આવે અને આ કામગીર� જવાબદાર�� ૂણર્ ર�તે હાથ ધરવામાં એ

રાષ્ટ્રોએ જો�ુ.ં
૮.૧.૨

રાષ્ટ્રોએ તેમણે આપેલ બધી અિધ�ૃ તીઓ�ું દફતર રાખ�ું અને સમયાંતર�

અધતન બનાવ�ુ.ં
૮.૧.૩

રાષ્ટ્રો, માન્ય �તરરાષ્ટ્ર�ય ધારા ધોરણો અ�ુસાર તેમણે �ટ આપેલ તમામ

માછલા પકડવાની કામગીર� િવશે �કડાક�ય મા�હતી રાખશે અને િનયિમત સમયાંતર�
અધતન બનાવશે.
૮.૧.૪ રાષ્ટ્રો, �તરરાષ્ટ્ર�ય કાયદા અ�ુસાર પેટા-પ્રાદ� િશક અથવા પ્રાદ� િશક મત્સ્યોદ્યોગ
સંચાલન સંગઠનો અથવા વ્યવસ્થાતંત્રોના માળખામાં રહ�ને તેમના રાષ્ટ્ર�ય ક્ષેત્રાિધકાર
બહારના પાણીમાં માછલા પકડવાની કામગીર� અને તેને લગતી પ્ર� ૃિતઓ બાબતમાં
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લા�ુ પડતી કાયર્વાહ� પર દ� ખર� ખ િનયમન, િનયંત્રણ, તક�દાર� અને અમલ માટ� ની
પદ્ધિતઓ પ્રસ્થાિપત કરવા સહકાર આપશે.
૮.૧.૫ રાષ્ટ્રો ખાતર� કરશે ક� માછલા પકડવાની પ્ર� ૃિતમાં રોકાયેલા દર� ક માટ� આરોગ્ય
અને સલામતીનાં ધોરણો અપનાવવામાં આવે. આવા ધોરણો કામકાજ અને સેવાની શરતો
�ગેના પ્રસ્� ુત �તરરાષ્ટ્ર�ય કરારોની ન્�ુનતમ જ��રયાત કરતા ઓછા હશે ન�હ.
૮.૧.૬

રાષ્ટ્રો વ્ય�ક્તગત ર�તે બી� રાષ્ટ્રો સાથે અથવા યોગ્ય �તરરાષ્ટ્ર�ય સંગઠન

સાથે મળ�ને દ�રયાઈ શોધ અને બચાવ પદ્ધિતમાં માછલાં પકડવાની કામગીર��ું સંકલન
કરશે.
૮.૧.૭ રાષ્ટ્રો િશક્ષણ અને તાલીમ કાયર્ક્રમો મારફત માછ�મારો�ું િશક્ષણ અને કૌશલ અને
�યાં યોગ્ય હોય ત્યાં તેમની વ્યવસાિયક લાયકાતમાં વધારો કરશે. આવા કાયર્ક્રમોમાં
સંમત �તરરાષ્ટ્ર�ય ધોરણો એને માગર્દશર્ક � ૂચનાઓ ધ્યાનમાં લેવી.
૮.૧.૮

રાષ્ટ્રો યોગ્ય એવી ર�તે માછ�મારો�ું ર� કડર્ રાખશે �માં શ� હોય ત્યાર� તેમના

રાષ્ટ્ર�ય કાયદા અ�ુસાર યોગ્યતા પ્રમાણપત્રો સ�હત તેમની સેવા અને લાયકાતો �ગેની
મા�હતીનો સમાવેશ કરવામાં આવશે.
૮.૧.૯

રાષ્ટ્રો ખાતર� કરશે ક� માછલાપકડવાના વહાણની કામગીર�ને લગતા �ુનાના

આરોપ �ુકાયેલ કપ્તાન અને અન્ય અિધકાર�ઓ બાબતમાં લા�ુ પડતા પગલામાં બી�
બાબતોની સાથો સાથ માછલાં પકડવાના વહાણના કપ્તાન અથવા અિધકાર� તર�ક� સેવા
બ�વવાની અિધ�ૃ ત તર�ક� સેવા બ�વવાની અિધ�ૃ ત માટ� ના પાડવાની પાછ� ખેચવાની
અથવા મો�ૂફ રાખવાની �ટ આપતી જોગ્વૈઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે.
૮.૧.૧૦ રાષ્ટ્રો પ્રસ્� ુત �તરરાષ્ટ્ર�ય સંગઠનોની સહાયથી િશક્ષણ અને તાલીમ મારફતે
જોવા પ્રયાસ કરશે ક� માછલા પકડવાની કામગીર�માં રોકાયેલા બધાને આ સં�હતાની
અિત મહત્વની જોગવાઈઓ તેમજ પ્રસ્� ુત �તરરાષ્ટ્ર�ય સંમેલનની જોગવાઈઓ િવશે
મા�હતી આપવામાં આવે તથા જવાબદાર�� ૂણર્ માછલા પકડવાની કામગીર�ની ખાતર�
માટ� આવશ્યક એવા લા�ુ પડતા પયાર્ વરણ અને અન્ય ધોરણોની પણ મા�હતી
આપવામાં આવે.

25

૮.૨
૮.૨.૧

ધ્વજ રાષ્ટ્ર (FLAG STATE) ની ફરજો
ધ્વજ રાષ્ટ્રો પોતાનો ધ્વજ ફરકાવતા હક ધરાવતો અને માછલાં પકડવા માટ�

ઉપયોગ કરવા અિધ�ૃ ત માછલા પકડવાના વહાણો�ું દફતર ન�ધ રાખશે અને આવા
દફતર વહાણ તેની મા�લક� અને માછલા પકડવાની અિધ�ૃ ત િવગતો દશાર્ વશે.
૮.૨.૨

ધ્વજ રાષ્ટ્રોએ આવા વહાણોને ન�ધણી પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્�ું હોય અને

સક્ષમ સતાિધકાર� દ્વારા માછલાં પકડવાનો અિધકાર આપવામાં આવ્યો હોય તે િસવાય
માછલાં પકડવાના વહાણો મધ દ�રયે અથવા અન્ય રા�યોના ક્ષેત્રાિધકાર હ�ઠળના જળ
િવસ્તારમાં પોતાનો મત્સ્ય ધ્વજ ફરકાવવા હકદાર નથી તે જો�ુ.ં આવા વહાણોએ ન�ધણી
પ્રમાણપત્ર અને માછલાં પકડવાની તેમની અિધ�ૃત સાથે રાખવાં.
૮.૨.૩

મધ દ�રયે અથવા ધ્વજ રાષ્ટ્ર િસવાય અન્ય રાષ્ટ્રના ક્ષેત્રાિધકાર હ�ઠળના જળ

િવસ્તારમાં માછલા પકડવા અિધ�ૃ ત માછલા પકડવાના વહાણો પર એક સરખી અને
�તરરાષ્ટ્ર�ય ર�તે માન્યતાપાત્ર વહાણ પર િનશાની કરવાની પદ્ધિતઓ �વી ક� અ� અને
�ૃ િષ સંગઠનના ધોરણસરના િવિશષ્ટ વણર્નો અને માછલાં પકડવાના વહાણોને િનશાની
કરવાની અને ઓળખ માટ� ની માગર્દશર્ક � ૂચનાઓ અ�ુસાર િનશાની કરવામાં આવશે.
૮.૨.૪

માછલા પકડવાની �ળો પર રાષ્ટ્ર�ય કાયદા અ�ુસાર િનશાની કરવી �થી

�ળોના મા�લક ઓળખી શકાય. �ળને િનશાની કરવાની જ�ર�યાતોમાં એક સમાન અને
�તરરાષ્ટ્ર�ય માન્યતાપાત્ર �ળને િનશાની કરવાની પદ્ધિત ધ્યાનમાં રાખવી.
૮.૨.૫ ધ્વજ રાષ્ટ્રોએ ખાતર� કરવી ક� �તરરાષ્ટ્ર�ય સંમેલનો, �તરરાષ્ટ્ર�ય ર�તે સંમત
પધ્ધિત સં�હતા અને સ્વૈ�ચ્છક માગર્દશર્ક � ૂચનાઓ અ�ુસાર માછલાં પકડવાના વહાણો
અને માછ�મારો માટ� યોગ્ય સલામતીની જ�ર�યાતો�ું પાલન કરવામાં આવે, આવા
�તરરાષ્ટ્ર�ય સંમેલનો પધ્ધિત, સં�હતા અથવા સ્વૈ�ચ્છક માગર્દશર્ક � ૂચનાઓથી આવર�
ન લેવાયેલ નાના વહાણો માટ� રાષ્ટ્રોએ યોગ્ય સલામતીની જ��રયાતો અપનાવવી.
૮.૨.૬ મધ દ�રયામાં માછલાં પકડતાં વહાણો દ્વારા �તરરાષ્ટ્ર�ય સંરક્ષણ અને સંચાલન
પગલાને પાલનને પ્રોત્સાહન આપવાના કરારના પક્ષકાર નથી એવા દ� શોને કરાર
સ્વીકારવા અને કરારની જોગવાઈઓને �ુસગ
ં ત કાયદા અને િવિનમયો અપનાવવા માટ�
પ્રોત્સા�હત કરવા.
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૮.૨.૭ ધ્વજ રાષ્ટ્રોએ પોતાનો ધ્વજ ફરકાવવા હકદાર માછલાં
પકડવાના વહાણો �ને લા�ુ પડતાં સંરક્ષણ અને સંચાલન પગલાંનો તેમના દ્વારા ભંગ
કયાર્ � ું જણાય તેમની બાબતમાં તેમ જ યોગ્ય જણાય ત્યાં, આવા પગલાના ઉલ્લંઘનને
રાષ્ટ્ર�ય કાયદા હ�ઠળ �ુનો ગણવાની બાબતમાં અમલ-બજવણીના પગલાં લેવા.
ઉલ્લંઘનની બાબતમાં લા�ુ પડતી સ� પાલનની ખાતર� મેળવવામાં અને ઉલ્લંઘન �યાં
થ� ું હોય ત્યાં તેને પ્રોત્સાહન ન�હ આપવા અસરકારક બને એવી �ુરતી ગંભીર હોવી
જોઈએ અને �ુનેગારોને તેમની ગેરકાયદ� સર પ્ર� ૃિ�ઓમાંથી મળતા લાભોથી વં�ચત
રાખવા જોઈએ. ગંભીર ઉલ્લંઘન માટ� ની આવી સ�માં માછલાં પકડવાની અિધ�ૃત માટ�
ના પકડવાની, પાછ� ખ�ચી લેવાની અથવા મા�ૂફ� માટ� ની જોગવાઈઓનો સમાવેશ કર�
શકશે.
૮.૨.૮

ધ્વજ રાષ્ટ્રોએ માછલા પકડવાના વહાણોના મા�લકો અને ચાટર્ રોને વીમા�ું

આરક્ષણ મેળવવા પ્રોત્સા�હત કરવા. માછલાં પકડવાના વહાણોના મા�લકો અને ચાટર્ રોએ
આવા વહાણોના નાિવકગણના રક્ષણ માટ� અને તેમના �હતોના �ુકસાન અથવા ખોટ સામે
ત્રી� પક્ષકારની હાનીરક્ષા માટ� અને તેમનાં �હતોના રક્ષણ માટ� �ુર� ું વીમા રક્ષણ લે� ું
જોઈએ.
૮.૨.૯

દ�રયાઈ સફર કરનારા�ું પ્રત્યાપન સંમેલન (�ુધાર� લ) ૧૯૮૭ (નં.૧૬૬) માં

ઠરાવેલ િસધ્ધાંતો ધ્યાનમાં લેતાં ખાલાસીકરણના સભ્યો સ્વદ� શ પાછા ફરવા હકદાર છે .
એવી ધ્વજ રાષ્ટ્રોએ ખાતર� કરવી.
૮.૨.૧૦

માછલાં પકડવાનાં વહાણને અથવા વહાણ પરની વ્ય�ક્તઓને અકસ્માતના

બનાવમાં, માછલાં પકડ� ું વહાણ, માછલા પકડવાના વહાણ�ું સંબિં ધત ધ્વજ રાષ્ટ્ર
અકસ્માત થયેલ વહાણ પરના કોઈ િવદ� શી નાગ�રક દ� શને અકસ્માતની િવગતો � ૂર�
પાડશે. આવી મા�હતી વ્યવ્હાયર્ હોત ત્યાં �તરરાષ્ટ્ર�ય દ�રયાઈ સંગઠનને પણ જણાવવી.
૮.૩ બંદર રાષ્ટ્રની ફરજો
૮.૩.૧

બંદર રાષ્ટ્રોએ લા�ુ પડતા �તરરાષ્ટ્ર�ય કરારો અને વ્યવસ્થા સ�હત

�તરરાષ્ટ્ર�ય કાયદા અ�ુસાર પોતાના રાષ્ટ્ર�ય કાયદામાં પ્રસ્થાિપત કાયર્ પદ્ધિતઓ દ્વારા
આ સં�હતાના ઉદ� શો હાંસલ કરવા અને અન્ય રાષ્ટ્રોને હાંસલ કરવામાં મદદ�પ થવા
જ�ર� એવા પગલાં લેશે અને આ માટ� તેઓએ પ્રસ્થાિપત કર� લ િવિનમયો અને પગલાંની
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િવગતોથી અન્ય રાષ્ટ્રોને મા�હતગાર કરશે. આવા પગલાં લેતી વખતે બંદર રાષ્ટ્ર� અન્ય
કોઈ રાષ્ટ્રના વહાણ સામે સ્વ�પ ક� હક�કતમાં કોઈ ભેદભાવ રાખવો ન�હ.
૮.૩.૨ બંદર રાષ્ટ્રો જયાર� માછલા પકડવા�ું વહાણ સ્વૈ�ચ્છક ર�તે બંદર રાષ્ટ્રના બંદરમાં
અથવા કાંઠાથી �ૂ ર સીમા પર હોય અને વહાણ�ું ધ્વજ રાષ્ટ્ર, પેટા-પ્રાદ� િશક, પ્રાદ� િશક
અથવા વૈિ�ક સંરક્ષણ અને સંચાલન પગલાં અથવા પ્ર�ુ ષણ િનવારણ માટ� અને માછલાં
પકડવાના

વહાણ

પરના

સલામતી,

તં�ુરસ્ત

અને

કામકાજની

શરતો

માટ� ના

�તરરાષ્ટ્ર�ય સંમત ન્�ુનતમ ધોરણો�ું પાલન નહ� કરવાની બાબતમાં બંદર રાષ્ટ્રને
િવનંતી કર� ત્યાર� યોગ્ય એ ર�તે બંદર રાષ્ટ્રના રાષ્ટ્ર�ય કાયદા અને �તરરાષ્ટ્ર�ય કાયદા
અ�ુસાર ધ્વજ રાષ્ટ્રોને આવી સહાય � ૂર� પાડશે.
૮.૪ માછલાં પકડવાની કામગીર�
૮.૪.૧

રાષ્ટ્રોએ જો�ું જોઈએ ક� માનવ �વનની સલામતીને અને દ�રયામાં સામસામી

અથડામણ િનવારવા માટ� �તરરાષ્ટ્ર�ય દ�રયાઈ સંગઠનના �તરરાષ્ટ્ર�ય િવિનમયોને
તેમજ દ�રયાઈ ટ્રા�ફકના સંગઠન, દ�રયાઈ પયાર્વરણના રક્ષણ અને માછલા પકડવાની
�ળોની � ૂટ�ટ ક� �ુકસાન અટકાવવાને લગતી �તરરાષ્ટ્ર�ય દ�રયાઈ સંગઠનની યોગ્ય
ર�તે ધ્યાનમાં રાખીને માછલાં પકડવાની કામગીર� કરવામાં આવે.
૮.૪.૨ રાષ્ટ્રોએ �ુરંગ ફોડવી (DYNAMITING) ઝેર આપ�ું અને આવી બી� � ુલનાત્મક
િવનાશક માછલા પકડવાની પધ્ધિતઓ પર પ્રિતબંધ �ુકવો.
૮.૪.૩

માછલા પકડવાની કામગીર�, પકડ�લ માછલાં અને માછલી િસવાયની �તો

રાખવા બાબતમાં અને કાઢ� નાખેલ બાબતમાં �ુરાવો ર�ુ કર� અને પ્રસ્� ુત સંચાલન
સંસ્થાઓ દ્વારા ન�� કયાર્ પ્રમાણે સ્ટોક આકારણી માટ� ની જ�ર� મા�હતી એકઠ� કરવામાં
આવે અને આ સંસ્થાઓને પધ્ધિતસર મોકલવામાં આવે તે જોવા રાષ્ટ્રો દર� ક પ્રયત્ન
કરવા જોઈએ. રાષ્ટ્રો શ� તેટલે �શે લા�ુ પડતાં પગલાં અમલમાં �ુકવા પ્રોત્સાહન
આપવા િનર�ક્ષક અને િનર�ક્ષણ યોજનાઓ �વા કાયર્ક્રમો પ્રસ્થાિપત કરશે.
૮.૪.૪

રાખી �ુક�લ પકડ�લ માછલાંના શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ અને સંભાળ માટ� આિથ�ક �સ્થિત

ધ્યાનમાં લઈને યોગ્ય ટ� કનોલો� અપનાવવા રાષ્ટ્રો પ્રોત્સાહન આપશે.
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૮.૪.૫ રાષ્ટ્રોએ ઉદ્યોગના પ્રસ્� ુત �ૂથો સાથે પકડ�લાં માછલા ત્ય� દ� વામાં ઘટાડો થાય
એવી ટ� કનોલો� અને કામગીર� િવષયક પધ્ધિતઓના િવકાસ અને અમલીકરણને
પ્રોત્સાહન આપ�ુ.ં પકડ�લ માછલાં � ને કારણે છોડ� દ� વા પડતાં હોય એવા મચ્છ�માર�ના
�ળ અને પધ્ધિતઓના ઉપયોગને ઉતેજન આપ�ું ન�હ અને છટક� ગયેલાં માછલાંના
�િવત દરમાં વધારો કર� એવા માછલા પકડવાની �ળ અને પધ્ધિતઓના ઉપયોગને
પ્રોત્સાહન આપ�ુ.ં
૮.૪.૬

માછલાં પકડવાના �ળને �ુકશાન ઓ�ં થાય તથા �ુમ થયેલ ત્ય� દ�ધેલ

માછલાં પકડવાના �ળથી � ૃત માછલાં પકડવાની (GHOST FISHING) અસર ઓછ�
કરવા રાષ્ટ્રોએ, ટ� કનોલો�, સામગ્રી અને કાયર્ પ્રણાલીઓ િવકસાવવા અને લા�ુ પાડવા
સહકાર આપવો.
૮.૪.૭

િવસ્તારમાં માછલાં પકડવાના નવી �ળો પદ્ધિતઓ અને કામગીર� વાણી�જયક

ધોરણે દાખલ કરતા પહ�લાં વસવાટમાં ખલેલ પહોચવાની અસરોની આકારણી કરવામાં
આવે એ રાષ્ટ્રોએ જો�ુ.ં
૮.૪.૮

માછલાં પકડવાની �ળની પયાર્ વરણલક્ષી અને સામા�જક અસરો �ગે ખાસ

કર�ને �િવક િવિવધતા અને દ�રયાકાંઠાના માછ�માર સ�ુદાય પર આવા �ળની અસર
�ગે સંશોધનને પ્રોત્સાહન આપ�ુ.ં
૮.૫ માછલાં પકડવાના �ળની પસંદગી
૮.૫.૧

માછલાં પકડવાની �ળ, પદ્ધિતઓ અને પ્રથા, શ� તેટલે �શે �ુરતી ર�તે

પસંદગીની હોય �થી બગાડ, ત્ય� દ�ધેલ, �બન લક્ષ્યાં�કત �તની માછલી અને માછલી
િસવાયની બંને �તોના પકડ�લ જથ્થો ઓછા થાય અને સંલગ્ન તથા આિશ્રત �તો પર
અસર ઓછ� થાય અને પ્રસ્� ુત િવિનયમોના ઈરાદો ટ� કનીકલ પ્ર�ુક્તીઓથી િનષ્ફળ ન
�ય એ રાષ્ટ્રો માટ� જ�ર� છે . આ બાબતમાં માછ�મારોએ પ્સ્ન્દગીના માછલાં પકડવાની
�ળ અને પધ્ધિતઓના િવકાસમાં સહકાર આપવો. રાષ્ટ્રોએ ખાતર� કરવી જોઈએ ક� નવા
િવકાસ સને જ��રયાતો �ગેની મા�હતી બધા માછ�મારોને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે.
૮.૫.૨

પસંદગીની �ુધારણા માટ� રાષ્ટ્રોએ પોતાના કાયદા અને િવિનમયો ઘડતા હોય

ત્યાર� ઉદ્યોગને મળવાપાત્ર પસંદગીના માછલાં પકડવાની �ળ પદ્ધિતઓ અને વ્�ુહની
શ્રેણી ધ્યાનમાં રાખવી.
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૮.૫.૩

રાષ્ટ્રો અને પ્રસ્� ુત સંસ્થાઓએ માછલાં પકડવાની પસંદગી, માછલાં પકડવાની

પદ્ધિતઓ અને વ્� ૂહ �ગે સંશોધન માટ� ધોરણસરના પધ્ધિતિવજ્ઞાન િવકસાવવામાં
સહયોગ આપવો જોઈએ.
૮.૫.૪ માછલાં પકડવાના પસંદગીના �ળ અને માછલાં પકડવાની પદ્ધિતઓ અને વ્� ૂહ
માટ� ના સંશોધન કાયર્ક્રમો, આવા સંશોધન કાયર્ક્રમોના પ�રણામોના પ્રસાર અને
ટ� કનોલો�ની તબદ�લી બાબતમાં �તરરાષ્ટ્ર�ય સહકારને ઉતેજન આપ�ુ.ં
૮.૬ ઉ�ર્ નો ઇષ્ટનમ ઉપયોગ
૮.૬.૧

મત્સ્યોદ્યોગ સેક્ટરમાં માછલાં પકડવાની અને માછલાં પકડ�ા પછ�ની

પ્ર� ૃિતઓમાં ઉ�ર્નો વ�ુ કાયર્ક્ષ્રમ ઉપયોગ કરવામાં આવે એવા યોગ્ય ધોરણો અને
માગર્દશર્ક િસધ્ધાંતોના િવકાસને રાષ્ટ્રોએ ઉતેજન આપ�ુ.ં
૮.૬.૨

રાષ્ટ્રોએ મત્સ્યોદ્યોગ સેક્ટરમાં ઉ�ર્ના ઇષ્ટતમ ઉપયોગ સંબધ
ં ી ટ� કનોલો�ના

િવકાસ અને તબદ�લીને પ્રોત્સાહન આપ�ું અને ખાસ કર�ને પોતાના વહાણોમાં ઉ�ર્ના
ઇષ્ટતમ ઉપયોગની �ડવાઈસ ફ�ટ કરવા માછલાં પકડવાના વહાણોના મા�લકો, ચાટર્ રો
અને મેનેજરોને ઉતેજન આપ�ુ.ં
૮.૭ જળચર પયાર્ વરણ�ું રક્ષણ
૮.૭.૧

તેને લગતા ૧૯૭૮ના પ્રોટોકોલ (મારપોલ ૭૩-૭૮) થઈ ફ�રફાર કયાર્ પ્રમાણે

જહાજો�ું પ્ર�ુ ષણ અટકાવવા માટ� ના �તરરાષ્ટ્ર�ય સંમેલન, ૧૮૭૩ પર આધા�રત
કાયદા અને િવિનમયો રાષ્ટ્રોએ દાખલ કર�ને અમલ કરવો જોઈએ.
૮.૭.૨

માછલાં પકડવાના વહાણોના મા�લકો, ચાટર્ રો અને મેનેજરોએ ખાતર� કરવી

જોઈએ ક� તેમના વહાણોમાં મારપોલ ૭૩-૭૮ થી જ�ર� એવી યોગ્ય સાધન સામગ્રી
જોડવામાં આવે અને વહાણોની રાબેતા �ુજબની સિવ�સ દરિમયાન પેદા થતો કચરો અને
અન્ય શીપ બોડર્ બગાડની પ્ર�ક્રયા માટ� વહાણોના પ્રસ્� ુત વગ� સાથે શીપ બોડર્ કોમ્પેક્ટર
અથવા કચરો બાળવાની ભઠ્ઠી ફ�ટ કરવા િવચાર�ું જોઈએ.
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૮.૮ માછલાં પકડવાની કામગીર�
૮.૮.૧

રાષ્ટ્રો, માછલાં પકડવાના વહાણોના મા�લકો, ચાટર્ રો અને મેનેજરો તેમજ

માછ�મારોએ ક્લોરોફ્લોરો કાબર્ન (CFCs), હ�દ્રોક્લોરોફ્લોરો કાબર્ન (HCFCs) અને
હ�લોનના િનકાલ માટ� �તરરાષ્ટ્ર�ય માગર્દશર્ક � ૂચનાઓ�ું પાલન કર�ુ.ં
૮.૯ બારાં અને માછલાં પકડવાના વહાણો માટ� ઉતરાણ-સ્થળ
૮.૯.૧

રાષ્ટ્રોએ બી� બાબતોની સાથો સાથ, બારાં અને ઉતરાણ – સ્થળોની ડ�ઝાઇન

અને બાંધકામમાં નીચેની બાબતો ધ્યાનમાં લેવી.
(ક)

માછલાં પકડવાના વહાણો માટ� સલામત આશ્રય સ્થાન (બા�ંુ ) અને વહાણો,
ફ��રયા અને ખર�દનારા માટ� �ુરતી સેવા સવલતોની જોગવાઈ કરવામાં આવે.

(ખ)

� ૂરતા મીઠા પાણીના �ુરવઠાની અને સ્વચ્છતા વ્યવસ્થાની જોગવાઈ કરવી.

(ગ)

તેલ, તેલવા�ં પાણી અને મચ્છ�માર�ના �ળોના િનકાલ માટ� બગાડ િનકાલ
પધ્ધિતઓના દાખલ કરવી.

(ઘ)

મત્સ્યોદ્યોગ પ્ર� ૃિ� અને બાહ્ય સાધનોમાંથી પ્ર�ુ ષણ ઓ�ં કર�ું અને

(ચ)

ધોવાણ અને કાંપ-જમાવટની અસરોના સંઘષર્ માટ� વ્યવસ્થા કરવી.

૮.૧૦ માળખા અને અન્ય સામગ્રીનો પ�રત્યાગ
૮.૧૦.૧

�તરરાષ્ટ્ર�ય દ�રયાઈ સંગઠને બહાર પાડ�લ અનાવશ્યક કાંઠાથી �ુ રના

માળખાં �ૂ ર કરવા માટ� ના ધોરણો અને માગર્દશર્ક � ૂચનાઓ�ું પાલન કરવામાં આવે અને
રાષ્ટ્રોએ જો�ુ.ં સંબિં ધત સતાિધકારો દ્વારા માળખાં અને નાય સામગ્રીના પ�રત્યાગ �ગેના
િનણર્યો કરતા અગાઉ સક્ષમ મત્સ્યોદ્યોગ અિધકાર�ઓ સાથે ચચાર્ િવચારણા કરવામાં આવે
તે પણ રાષ્ટ્રોએ જો�ુ.ં
૮.૧૧ �ૃિત્રમ ખડકો અને મત્સ્ય જથ્થો એકઠો કરવાની પ્ર�ુ�ક્તઓ
૮.૧૧.૧

રાષ્ટ્રોએ �યાં યોગ્ય હોય ત્યાં દ�રયામાં નૌકા પર�વહનની સલામતી પરત્વે

યોગ્ય ધ્યાન આપની �ૃ િત્રમ માળખાના ઉપયોગ દ્વારા સ્ટોક વસ્તીમાં વધારો કરવાની અને
માછ�માર�ના હકો વધારવા માટ�ની નીિતઓ િવકસાવવી જોઈએ. �વંત દ�રયાઈ સાધનો
અને પયાર્ વરણ પર અસરો સ�હત માળખાના ઉપયોગ �ગે સંશોધનને ઉતેજન આપ�ુ.ં
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૮.૧૧.૨

�ૃ િત્રમ ખડકો ઉભા કરવામાં ઉપયોગમાં લેવાની સામગ્રીની પસંદગી કરતી

વખતે અને આવા �ૃ િત્રમ ખડકોના ભૌગો�લક સ્થળ પસંદ કરતી વખતે રાષ્ટ્રોએ ખાતર�
કરવી ક� પયાર્વરણ અને નૌકા પર�વહનની સલામતી સંબધ
ં ી પ્રસ્� ુત �તરરાષ્ટ્ર�ય
સંમેલનની જોગવાઈઓ�ું પાલન કરવામાં આવે.
૮.૧૧.૩ રાષ્ટ્રોએ દ�રયાકાંઠા િવસ્તાર વ્યવસ્થા નકશાના માળખામાં રહ�ને �ૃ િત્રમ ખડકો
અને માછલાનો જથ્થો એકઠો કરવાની પ્ર�ુ�ક્તઓ માટ� ની વ્યવસ્થા પદ્ધિતઓ પ્રસ્થાિપત
કરવી. આવી વ્યવસ્થા પદ્ધિતઓમાં આવા ખડકોના બાંધકામ અને ગોઠવવા માટ� મં�ુર�
જ�ર� છે . મહત્વના �વનિનવાર્ હ માછ�મારો સ�હત માછ�મારોના �હતો ધ્યાનમાં રાખવા.
૮.૧૧.૪ નૌકા પ�રવહનના હ�� ુ માટ� નકશા બનાવવાની કામગીર� િવષયક દફતર અને
નકશા રાખવા માટ� જવાબદાર સતાિધકાર�ઓને તેમજ પ્રસ્� ુત પયાર્ વરણિવષયક
સતાધીકાર�ઓને �ૃ િત્રમ ખડકો અથવા માછલાંનો જથ્થો એકઠો કરવાની પ્ર�ુ�ક્ત �ુકતા
અથવા ખસેડતા અગાઉથી જન કરવામાં આવે એ રાષ્ટ્રોએ જો�ુ.ં
કલમ-૯ જળચર પાલનનો િવકાસ
૯.૧ રાષ્ટ્ર�ય ક્ષેત્રાિધકાર હ�ઠળના ઉછે ર આધા�રત મત્સ્યોદ્યોગ સ�હત જળચરના પાલનનો
જવાબદાર�� ૂણર્ િવકાસ
૯.૧.૧ રાષ્ટ્રોએ જવાબદાર�� ૂણર્ જળચર પાલનનો િવકાસ સરળ બને એ�ું યોગ્ય કા� ૂની
અને વહ�વટ� માળ�ું પ્રસ્થાિપત કર�ુ,ં �ળવ�ું અને તેનો િવકાસ કરવો.
૯.૧.૨

રાષ્ટ્રોએ જનનિવધા વૈિવધ્યતા અને પ�ર�સ્થિત િવષયક પદ્ધિતની સં� ૂણર્તા પર

જળચર પાલનના િવકાસની અસરો�ું અગાઉથી � ૂલ્યાંકન સ�હત શ્રેષ્ઠ ઉપલબ્ધ વૈજ્ઞાિનક
મા�હતી પર આધા�રત જળચરપાલનના જવાબદાર િવકાસ અને વ્યવસ્થાને રાષ્ટ્રોએ
ઉતેજન આપ�ુ.ં
૯.૧.૩

રાષ્ટ્રોએ જળચરપાલન િવકાસ પ�ર�સ્થિતિવષયક દ્રષ્ટ�એ ટક� શક� તેમ છે એ

જોવા અને જળચર પાલન અને અન્ય પ્ર� ૃિતઓ દ્વારા �હસ્સેદાર�માં સાધનોના �ુયો�જત
ઉપયોગની �ટ આપવા જ��રયાત �ુજબ જળચર પાલન િવકાસના વ્� ૂહ અને યોજનાઓ
ર�ુ કરવા િનયિમત ર�તે અધતન રાખવા.
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૯.૧.૪

રાષ્ટ્રોએ ખાતર� કરવી જોઈએ ક� સ્થાિનક સ�ુદાયના �વનિનવાર્ હ અને મત્સ્ય

ક્ષેત્રોમાં તેમના પ્રવેશ પર જળચર પાલનના િવકાસથી નકારાત્મક અસર થવી જોઈએ
નહ�.
૯.૧.૫

પાણી ખ�ચ�ુ,ં જમીનનો ઉપયોગ, ગંદા પાણીનો િનકાલ, દવા અને રસાયણોનો

ઉપયોગ અને અન્ય જળચરપાલનની પ્ર� ૃિતઓને પ�રણામે પ્રિત�ુ ળ પ�ર�સ્થિત િવષયક
ફ�રફાર� તથા પ્રસ્� ુત આિથ�ક અને સામા�જક અસરો ઓછા કરવાના ઉદ� શથી યોગ્ય
પયાર્ વરણલક્ષી આકારણી અને દ� ખર� ખ િનયિમત હાથ ધરવા ખાસ કર�ને જળચર પાલન
માટ� રાષ્ટ્રોએ અસરકારક કાયર્પધ્ધતીઓ પ્રસ્થાિપત કરવી જોઈએ.
૯.૨

ટ્રાન્સબાઉન્ડર� જળચર પ�રસ્થિત િવષયક પદ્ધિતમાં ઉછે ર આધા�રત મત્સ્યોદ્યોગ

સ�હત જળચર પાલનનો જવાબદાર�� ૂણર્ િવકાસ
૯.૨.૧

રાષ્ટ્રોએ પોતાના રાષ્ટ્ર�ય ક્ષેત્રાિધકારમાં જવાબદાર�� ૂણર્ જળચરપાલન પ્રથાને

સમથર્ન આપની અને �સ્થર જળચર પાલન પ્રથાઓના િવકાસમાં સહકાર આપની સરહદ
બહારની જળચર પ�રસ્થિત િવષયક પદ્ધિત�ું રક્ષણ કર�ુ.ં
૯.૨.૨

રાષ્ટ્રોએ પોતાના પડોશી રાષ્ટ્રો�ું ધ્યાન રાખીને અને �તરરાષ્ટ્ર�ય કાયદા

અ�ુસાર �તોની જવાબદાર�� ૂણર્ પસંદગી, સ્થાન િનધાર્ રણ અને સરહદ બહારની જળચર
પ�રસ્થિતિવષયક પદ્ધિતને અસર કર� શક� એવી જળચર પાલન પ્ર� ૃિતઓની વ્યવસ્થાની
ખાતર� કરવી.
૯.૨.૩ ટ્રાન્સબાઉન્ડર� જળચર પ�ર�સ્થિતિવષયક પદ્ધિતમાં �બન દ� શી �તો દાખલ કરતા
અગાઉ રાષ્ટ્રોએ પોતાના પડોશી રાષ્ટ્રોએ સાથે ચચાર્ િવચારણા કરવી.
૯.૨.૪

રાષ્ટ્રોએ રાષ્ટ્ર�ય, પેટા પ્રાદ� િશક, પ્રાદ� િશક અને વૈિ�ક સ્તર� જળચર પાલનના

િવકાસ માટ� આયોજન �ગે સહકાર સરળ બનાવવા તેમની જળચર પાલન પ્ર� ૃિતઓને
લગતી મા�હતી એકઠ� કરવી, ફાળવવા અને પ્રસા�રત કરવા મા�હતી આધાર (ડ�ટાબેઝ)
અને મા�હતી �ળ-�ુથ
ં ણી �વી યોગ્ય તંત્ર વ્યવસ્થા પ્રસ્થાિપત કરવી.
૯.૨.૫

રાષ્ટ્રોએ જ�ર� હોય ત્યાર� જળચર પાલનમાં ઉપયોગમાં લીધેલ ઉત્પાદન

સામગ્રીની અસરો પર દ� ખર� ખ િનયમન રાખવા યોગ્ય તંત્ર – વ્યવસ્થાના સહકાર આપવો.
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૯.૩

ઉછે ર – આધા�રત મત્સ્યોદ્યોગ સ�હત જળચર પાલનના હ�� ુ માટ� જળચર

જનનિવધાના સાધનોનો ઉપયોગ
૯.૩.૧

રાષ્ટ્રોએ યોગ્ય વ્યવસ્થાતંત્ર દ્વારા જનનિવધા�ું વૈિવધ્ય સાચવ�ું અને જળચર

સ�ુદાયો તથા પ�ર�સ્થિતિવષયક પદ્ધિતની અખંડતા �ળવવી, જળ િવસ્તારોમાં ઉછે રઆધા�રત મત્સ્યોદ્યોગ સ�હત જળચર પાલન માટ� ઉપયોગમાં લીધેલ �બન-સ્થાિનક �તો
અથવા પ્રજનનિવધાથી ફ�રફાર કર� લ જથ્થો દાખલ કરવાની �ુકસાનકારક અસરો ઓછ�
કરવા પ્રયાસો કરવા, એમાંયે ખાસ કર�ને �યાં અન્ય રાષ્ટ્રોના ક્ષેત્રાિધકાર હ�ઠળના
િવસ્તારમાં અથવા � ૂળ રા�યના ક્ષેત્રાિધકાર હ�ઠળના જળિવસ્તારમાં આવી �બન-સ્થાિનક
�તો અથવા પ્રજનનિવધાથી ફ�રફાર કર� લ સ્ટોકના ફ�લાવા માટ� ની ન�ધપાત્ર સંભાવના
હોય ત્યાં, વાઈલ્ડ સ્ટોક પર છટક� ગયેલ ઉછર� લ (ફામર્ડ) માછલીની પ્રિત�ુ ળ પ્રજનન
િવષયક, રોગ અને અન્ય અસરો ઓછ� કરવાના પગલાને જયાર� શ� હોય ત્યાર� રાષ્ટ્રોએ
પ્રોત્સાહન આપ�ુ.ં
૯.૩.૨ જળચર �વંત �ત (ORGANISM) દાખલ કરવા અને તબદ�લ કરવા માટ� પ્રથા
અને કાયર્પદ્ધિતઓની �તરરાષ્ટ્ર�ય સં�હતા કાળ�� ૂવર્ક તૈયાર કરવા, અપનાવવા અને
અમલીકરણમાં રાષ્ટ્રોએ સહકાર આપવો.
૯.૩.૩

રાષ્ટ્રોએ, જગલી
ં
અને ઉછર� લ જથ્થા પર રોગની તબદ�લી અને અન્ય પ્રિત�ુ ળ

અસરો ઓછ� કરવા �ુડસ્ટોકની પ્રજનનિવષયક �ુધારણા, �બન-સ્થાિનક �તો દાખલ
કરવી અને �ડા, લાવા અથવા ફ્રાય, �ુડ સ્ટોક અને અન્ય સામગ્રીના ઉત્પાદન, વેચાણ
અને

પ�રવહનમાં

યોગ્ય

પદ્ધિતઓ

અપનાવવી

જોઈએ.

આ

�ગે

પ્રથા

અને

કાયર્પદ્ધિતઓની યોગ્ય રાષ્ટ્ર�ય સં�હતા તૈયાર કર�ને અમલમાં �ુકવા રાષ્ટ્રોએ સરળતા
કર� આપવી જોઈએ.
૯.૩.૪

�ુડ સ્ટોકની પસંદગી અને �ડા, લાવા અને ફ્રાયના ઉત્પાદન માટ� યોગ્ય

કાયર્પધ્ધિતના ઉપયોગને રાષ્ટ્રોએ પ્રોત્સાહન આપ�ુ.ં
૯.૩.૫

રાષ્ટ્રોએ યોગ્ય હોય ત્યાં સંશોધનને પ્રોત્સાહન આપ�ું અને શ� હોય ત્યાર�

ભયમાં �ુકાયેલ �તો�ું પ્રજનન વૈિવધ્ય �ળવવાની જ�રત ધ્યાનમાં રાખીને તેના
જથ્થામાં રક્ષણ, �ુનઃસ્થાપન અને વધારો કરવા માટ� ભયમાં �ુકાયેલી �તો માટ� ઉછે ર
પદ્ધિતઓ િવકસાવવી.

34

૯.૪ ઉત્પાદન ક્ક્ષાએ જવાબદાર�� ૂણર્ જળચરપાલન
૯.૪.૧

રાષ્ટ્રોએ ગ્રામીણ સ�ુદાય, ઉત્પાદન સંગઠનો અને મત્સ્યપાલકોના સમથર્નમાં

જવાબદાર�� ૂણર્ જળચરપાલન ર�તો િવકસાવવી જોઈએ.
૯.૪.૨ રાષ્ટ્રોએ જવાબદાર�� ૂણર્ જળચર પાલન સંચાલન પ્રથાના િવકાસમાં મત્સ્યપલકો
અને તેમના સ�ુદાયોને સ�ક્રય ભાગ લેવા ઉતેજન આપ�ુ.ં
૯.૪.૩

રાષ્ટ્રોએ યોગ્ય ખોરાક, ખોરાકની ટ� વો અને ખાતર સ�હત રસાયણ ખાતરની

પસંદગી અને ઉપયોગની �ુધારણા કર� એવા પ્રયાસોને ઉતેજન આપ�ુ.ં
૯.૪.૪ રાષ્ટ્રોએ આરોગ્યપ્રદ પગલાં અને સર�ની તરફ�ણ કરતી અસરકારક ઉછે ર મથક
અને મત્સ્ય આરોગ્ય વ્યવસ્થાને પ્રોત્સાહન આપ�ુ.ં રોગ નીવારકો,હોમ�ન અને દવા,
એન્ટ�બાયોટ�ક અને અન્ય રોગ િનયંત્રણ રસાયણોને સલામત ર�તે, અસરકારક અને
ઓછામાં ઓછા ઉપયોગ કરવામાં આવે એ જો�ુ.ં
૯.૪.૫

રાષ્ટ્રોએ માનવ આરોગ્ય અને પયાર્ વરણને જોખમકારક હોય એવી રસાયણ

સામગ્રીના જળચરપાલનમાં ઉપયોગ �ગે િનયમન રાખ�ુ.ં
૯.૪.૬

રાષ્ટ્રોએ કચરો (OFFAL), ગાળ (SLUDGE), � ૃત અને રોગીષ્ટ માછલાં,

વધારાનાં પ�ુ�ચ�કત્સા ઔષધો �વા બગાડ અને અન્ય જોખમકારક રસાયણ સામગ્રીનો,
માનવ આરોગ્ય અને પયાર્ વરણને ભય�પ ન બને તેવી ર�તે િનકાલ કરવો જ�ર� છે .
૯.૪.૭

રાષ્ટ્રોએ જળચર પાલન પેદાશોની આહાર સલામતીની ખાતર�

કરવી જોઈએ

અને માછલાં પકડતાં અને સ્થળ પર પ્ર�ક્રયા કરતા અગાઉ અને દરિમયાન તથા
પેદાશોના સંગ્રહ અને પ�રવહનમાં ચો�સ કાળ� દ્વારા પેદાશની �ુણવતા �ળવવા અને
તેના � ૂલ્યની �ુધારણા માટ� ના પ્રયાસોને પ્રોત્સાહન આપ�ુ.ં
કલમ-૧૦ દ�રયાકાંઠા િવસ્તારની વ્યવસ્થામાં મત્સ્યોદ્યોગ�ું એક�કરણ
૧૦.૧ સંસ્થાક�ય માળ�ું
૧૦.૧.૧ રાષ્ટ્રોએ દ�રયાકાંઠાની પ�ર�સ્થિતિવષયક પદ્ધિતમાં ખલેલ અને તેમના �ુ દરતી
સાધનો અને દ�રયાકાંઠાના સ�ુદાયોની જ��રયાતો િનિ�ત પ્રકાર ધ્યાનમાં રાખીને
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સાધનોના �સ્થર અને એક��ૃ ત ઉપયોગ હાંસલ કરવા યોગ્ય નીિત, કા� ૂની અને સંસ્થાક�ય
માળ�ું અપનાવવામાં આવે એ જો�ું જોઈએ.
૧૦.૧.૨

દ�રયાકાંઠા િવસ્તારનો બ�િુ વધ ઉપયોગ જોતા મત્સ્યોદ્યોગ સેક્ટરના અને

મચ્છ�માર� સ�ુદાયના પ્રિતિનિધઓ સાથે િનણર્ય લેવાની પ્ર�ક્રયામાં ચચાર્ -િવચારણા
કરવામાં આવે અને દ�રયાકાંઠા િવસ્તારમાં વ્યવસ્થાના આયોજન અને િવકાસને લગતી
અન્ય પ્ર� ૃિતઓ સામેલ કરવામાં આવે એ રાષ્ટ્રોએ જો�ું જોઈએ.
૧૦.૧.૩ દ્રીયાકાન્થાના સાધનોના શ� તેટલો ઉપયોગ ન�� કરવા અને દ�રયાકાંઠાના
મચ્છ�માર� સ�ુદાયોના અિધકારો અને �સ્થર િવકાસ સાથે �ુસગ
ં ત એ ર�તે તેમની
��ઢગત પ્રથાઓ ધ્યાનમાં રાખીને તેમના પ્રવેશને લા�ુ પડવા યોગ્ય હોય તેમ સંસ્થાક�ય
અને કા� ૂની માળ�ું રાષ્ટ્રોએ િવકસાવ�ું જોઈએ.
૧૦.૧.૪

રાષ્ટ્રોએ મત્સ્યોદ્યોગના સાધનોના ઉપયોગ કરનારા અને તેમની તથા

દ�રયાકાંઠા િવસ્તારનાં અન્ય ઉપયોગ કરનારા વચ્ચે સંઘષર્ િનવાર� એવી મત્સ્યોદ્યોગની
પ્રથા અપનાવ�ું સરળ બનાવ�ું જોઈએ.
૧૦.૧.૫

રાષ્ટ્રોએ મત્સ્યોદ્યોગ સેક્ટરમાં તથા મત્સ્યોદ્યોગ સાધનોના ઉપયોગ કરનારા

અને દ�રયાકાંઠા િવસ્તારનો અન્ય ઉપયોગ કરનારા વચ્ચે ઉભા થાય એવા સંઘષ��ું
સમાધાન કરવા યોગ્ય વહ�વટ� કક્ષાએ કાયર્પદ્ધિતઓ અને તંત્ર વ્યવસ્થા પ્રસ્થાિપત કરવા
પ્રોત્સાહન આપ�ું જોઈએ.
૧૦.૨ નીિત િવષયક પગલાં
૧૦.૨.૧ રાષ્ટ્રો દ�રયાકાંઠાના સાધનોના રક્ષણ અને વ્યવસ્થા માટ� તથા અસરગ્રસ્તો દ્વારા
વ્યવસ્થા પ્ર�ક્રયામાં ભાગ લેવા માટ� ની જ��રયાત પ્રત્યે લોક ��ૃિત પેદા કરવા ઉતેજન
આપ�ું જોઈએ.
૧૦.૨.૨ દ્રીયાકાન્થાના સાધનોની ફાળવણી અને ઉપયોગ �ગે િનણર્ય કરવામાં સહાય
કરવા રાષ્ટ્રોએ, આિથ�ક, સામા�જક અને સંસ્�ૃ િતક પ�રબળો ધ્યાનમાં લઈને � તે � ૂલ્યોની
આકારણીને પ્રોત્સાહન આપ�ુ.ં
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૧૦.૨.૩

દ�રયાકાંઠાના િવસ્તારોની વ્યવસ્થા માટ� ની નીિતઓ ન�� કરવામાં રાષ્ટ્રોએ

સમાિવષ્ટ જોખમો અને અચો�સતાઓ યોગ્ય ર�તે ધ્યાનમાં રાખવી.
૧૦.૨.૪

રાષ્ટ્રોએ તેમની શ�ક્ત અ�ુસાર ભૌિતક, રસાય�ણક, આિથ�ક અને સામા�જક

પ�ર�સ્થિતઓનો ઉપયોગ કરાતી દ�રયાકાંઠાની વ્યવસ્થા પ્ર�ક્રયાના ભાગ�પે દ�રયાકાંઠાના
પયાર્ વરણના દ� ખર� ખ િનયમનની પદ્ધિતઓ પ્રસ્થાિપત કરવી અથવા પ્રસ્થાિપત કરવા
પ્રોત્સાહન આપ�ુ.ં
૧૦.૨.૫ રાષ્ટ્રોએ દ�રયાકાંઠાની વ્યવસ્થા સમથર્નમાં ખાસ કર�ને તેના પયાર્ વરણ, �િવક,
આિથ�ક, સામા�જક, કય્દ�ય અને સંસ્થાક�ય પાસા �ગે બ�િુ વધ િવષયોના સંશોધનને
પ્રોત્સાહન આપ�ુ.ં
૧૦.૩ પ્રાદ� િશક સહકાર
૧૦.૩.૧

દ�રયાકાંઠાના સાધનોના �સ્થર ઉપયોગ અને પયાર્ વરણ�ું સંરક્ષણ સરળ

બનાવવા પાડોશી દ�રયાકાંઠાના િવસ્તારોવાળા રાષ્ટ્રોએ એક બી� સાથે સહકાર સાધવો.
૧૦.૩.૨

દ�રયાકાંઠાના િવસ્તારો પર સરહદ બહારની પ્રિત�ુ ળ પયાર્ વરણની અસરો

ધરાવતી હોય એવી પ્ર� ૃિતઓના ક�સમાં, રાષ્ટ્રોએ :(ક)

સમયસર મા�હતી � ૂર� પાડવી અને શ� હોય તો સંભિવત અસરગ્રસ્ત રાષ્ટ્રોને
અગાઉથી અિધ�ુચના � ૂર� પાડવી.

(ખ)

તે રાષ્ટ્રો સાથે શ� તેટલી વહ�લી તક� ચચાર્ િવચારણા કરવી.

૧૦.૩.૩ દ�રયાકાંઠા િવસ્તારની વ્યવસ્થાની �ુધારણા માટ� રાષ્ટ્રોએ પેટા-પ્રાદ� િશક કક્ષાએ
સહકાર સાધવો.
૧૦.૪ અમલીકરણ
૧૦.૪.૧

રાષ્ટ્રોએ દ�રયાકાંઠા િવસ્તારનાં આયોજન, િવકાસ, સંરક્ષણ અને વ્યવસ્થામાં

સામેલ રાષ્ટ્ર�ય સ�ાતંત્રો વચ્ચે સહકાર અને સંકલન માટ� તંત્ર-વ્યવસ્થાની સ્થાપન
કરવી.
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૧૦.૪.૨ રાષ્ટ્રોએ દ�રયાકાંઠા વ્યવસ્થા પ્ર�ક્રયામાં મત્સ્યોદ્યોગ સેકટર�ું પ્રિતિનિધત્વ કરતા
સતાતંત્ર અથવા સતાતંત્રો પાસે યોગ્ય ટ� કિનકલ સામથ્યર્ અને નાણાક�ય સાધનો હોય એ
જો�ું જોઈએ.
કલમ-૧૧ માછલાં પકડવા પછ�ના વ્યવહારો અને વેપાર
૧૧.૧ જવાબદાર�� ૂણર્ મત્સ્ય ઉપયોગીતા
૧૧.૧.૧

સલામત, આરોગ્યપ્રદ અને ભેળસેળ િવનાની માછલી અને મત્સ્યોદ્યોગની

પેદાશોના ગ્રાહકોના અિધકાર માટ� રાષ્ટ્રોએ યોગ્ય પગલાં અપનાવવા.
૧૧.૧.૨

રાષ્ટ્રોએ ગ્રાહકોના આરોગ્ય રક્ષણ માટ� અને વાણી�જયક છળકપટ અટકાવવા

માટ� રાષ્ટ્ર�ય સલામતી અને �ુણવતા ખાતર� અસરકારક પદ્ધિતઓ પ્રસ્થાિપત કરવી અને
�ળવવી.
૧૧.૧.૩ રાષ્ટ્રોએ સલામતી અને �ુણવતાની ખાતર� માટ� ન્�ુનતમ ધોરણો ન�� કરવા
અને સમગ્ર ઉધોગમાં આ ધોરણો અસરકારક ર�તે લા�ુ પાડવામાં આવે તેની ખાતર�
કરવી. અ� અને �ૃ િષ સંગઠન-િવ� આરોગ્ય સંસ્થાના કોડ�ક્ષ એિસમેન્ટ� �રયસ (પોષણ)
પંચ અને અન્ય પ્રસ્� ુત સંગઠનો અથવા વ્યવસ્થાતંત્રોના સંદભર્માં �ુણવતાના સંમત
ધોરણોના અમલીકરણને તેઓએ ઉતેજન આપ�ું જોઈએ.
૧૧.૧.૪ રાષ્ટ્રોએ યોગ્ય ર�તે સ્વચ્છતા પગલાં અને પ્રમાણમાં કાયર્ક્રમોનો �ુમેળ અથવા
પરસ્પર માન્યતા અથવા બંને હાંસલ કરવા સહકાર આપવો જોઈએ. અને પરસ્પર માન્ય
િનયંત્રણ અને પ્રમાણન એજન્સીઓની સ્થાપના માટ� ની શ�તાઓ તપાસવી જોઈએ.
૧૧.૧.૫

મત્સ્યોદ્યોગ સાધનોના �સ્થર િવકાસ અને ઉપયોગ માટ� રાષ્ટ્ર�ય નીિતઓ

ઘડવામાં આવે ત્યાર� રાષ્ટ્રોએ માછલાં પકડ�ાં પછ� મત્સ્યોદ્યોગ સેક્ટરની આિથ�ક અને
સામા�જક કામગીર�નો યોગ્ય િવચાર કરવો.
૧૧.૧.૬ રાષ્ટ્રો અને સંબિં ધત સંગઠનોએ મત્સ્ય ટ� કનોલો� અને �ુણવતાની ખાતર� �ગે
સંશોધન �ુરસ્�ૃ ત કર�ું અને એવી પ�રયોજનાઓની આિથ�ક, સામા�જક, અને પયાર્ વરણ
અને પોષણની અસરો ધ્યાનમાં રાખીને માછલાની માછલાં પકડ�ા પછ�ની હ�રફ�ર
�ુધારવાની પ�રયોજનાઓને સમથર્ન આપ�ુ.ં

38

૧૧.૧.૭ રાષ્ટ્રોએ ઉત્પાદનની િવિવધ પધ્ધિતઓના અ�સ્તત્વની ન�ધ લઈને સહકાર દ્વારા
અને યોગ્ય ટ�કનોલો�ના િવકાસ અને તબદ�લી સરળ બનાવીને પ્ર�ક્રયા, પ�રવહન અને
સંગ્રહ પદ્ધિતઓ પયાર્ વરણની દ્રષ્ટ�એ સંગીન હોય એની ખાતર� કરવી.
૧૧.૧.૮ રાષ્ટ્રોએ મત્સ્ય પ્ર�ક્રયા, િવતરણ અને ખર�દ-વેચાણમાં સંક્લાયેલાઓને નીચેની
બાબતો �ગે પ્રોત્સાહન આપ�ુ.ં
(ક)

માછલાં પકડ�ા પછ��ું �ુકશાન અને બગાડ ઓછા કરવા.

(ખ)

આ જવાબદાર�� ૂણર્ મત્સ્યોદ્યોગની વ્યવસ્થાની પ્રથા સાથે �ુસગ
ં ત હોય તેટલે �શે
બાય-ક�ચના ઉપયોગની �ુધારણા કરવા.

(ગ)

સાધનો િવશેષ કર�ને પાણી અને ઉ�ર્, ખાસ કર�ને લાકડાનો પયાર્વરણની દ્રષ્ટ�એ
સંગીન ર�તે ઉપયોગ કરવા.

૧૧.૧.૯

રાષ્ટ્રોએ માનવ વપરાશ માટ� મત્સ્ય ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપ�ું અને જયાર�

યોગ્ય લાગે ત્યાર� મત્સ્ય વપરાશને પ્રોત્સાહન આપ�ુ.ં
૧૧.૧.૧૦ િવકસતા દ� શો દ્વારા �ુલ્ય-વિધ�ત પેદાશોના ઉત્પાદનની સરળતા કર� આપવા
રાષ્ટ્રોએ સહકાર આપવો.
૧૧.૧.૧૧

મત્સ્ય અને મત્સ્ય પેદાશોના �તરરાષ્ટ્ર�ય અને દ� શના વેપાર, વેપાર

કરવામાં આવેલ મત્સ્ય અને મત્સ્ય પેદાશોની ઉત્પિતમાં �ુધારણા દ્વારા સંગીન સંરક્ષણ
અને વ્યવસ્થા પ્રથાઓ સાથે �ુસગ
ં ત હોય એને રાષ્ટ્રોએ જો�ું જોઈએ.
૧૧.૧.૧૨

કોઈ બ�ર િવ�ૃ િત ઉભી કયાર્ િસવાય સંબિં ધત કાયદા, િવિનમયો, અને

નીિતઓના િવકાસમાં માછલાં પકડ�ા પછ�ની પ્ર� ૃિતઓની પયાર્ વરણલક્ષી અસરો
િવચારવામાં આવે એ રાષ્ટ્રોએ જો�ુ.ં
૧૧.૨
૧૧.૨.૧

િવ�ાસપાત્ર �તરરાષ્ટ્ર�ય વેપાર
િવ� વ્યાપાર સંગઠનના કરારમાં પ્રસ્થાિપત િસધ્ધાંતો, અિધકારો અને

જવાબદાર�ઓ અ�ુસાર આ સં�હતાની જોગવાઈઓ�ું અથર્ઘટન કર�ું જોઈએ અને લા�ુ
પાડ�ું જોઈએ.
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૧૧.૨.૨ મત્સ્ય અને મત્સ્યોદ્યોગની પેદાશોના વેપારમાં મત્સ્યોદ્યોગના �સ્થર િવકાસ અને
�વંત જળચર સાધનોના જવાબદાર�� ૂણર્ ઉપયોગ સાથે સમાધાન કર�ું ન�હ.
૧૧.૨.૩

મત્સ્ય અને મત્સ્ય પેદાશોના �તરરાષ્ટ્ર�ય વેપારને અસરકારકતા પગલાં

પારદશર્ક, લા�ુ પાડવા પાત્ર હોય ત્યાર� વૈજ્ઞાિનક સા�બતી પર આધા�રત હોય અને
�તરરાષ્ટ્ર�ય સંમત િનયમો અ�ુસાર હોય એ રાષ્ટ્રોએ જો�ું જોઈએ.
૧૧.૨.૪ માનવ અથવા પ�ુ �વન અથવા આરોગ્ય, ગ્રાહકો�ું �હત અથવા પયાર્વરણની
રક્ષા માટ� રાષ્ટ્રોએ અપનાવેલા મત્સ્ય વેપારના પગલાં પક્ષપાતી ન હોવા જોઈએ. અને તે
�તરરાષ્ટ્ર�ય સંમત વેપાર િનયમો ખાસ કર�ને સ્વચ્છતા અને છોડ સ્વચ્છતા
(�ફટોસેનીટર�) પગલાં લા�ુ પાડવા �ગેના કરારમાં અને િવ� વ્યાપાર સંગઠનના
વ્યાપારના ટ�કિનકલ �તરાયો �ગેના કરારમાં પ્રસ્થાિપત િસધ્ધાંતો, હ�ો અને
જવાબદાર�ઓ અ�ુસાર હોવા જોઈએ.
૧૧.૨.૫

રાષ્ટ્રોએ મત્સ્ય અને મત્સ્યોદ્યોગનો વેપાર વ�ુ ઉદાર બનાવવો જોઈએ અને

િવ� વ્યાપાર સંગઠનના કરારના િસદ્ધાંત, હ�ો અને જવાબદાર�ઓ અ�ુસાર જકાત,
ક્વોટા અને નોન-ટ�ર�ફ �તરાયો �વા વ્યાપારના �તરાયો અને અવરોધો �ૂ ર કરવા
જોઈએ.
૧૧.૨.૬ રાષ્ટ્રોએ પ્રત્યક્ષ ક� અપ્રત્યક્ષ ર�તે �ુરવઠાકારની પસંદગીની ગ્રાહકની સ્વતંત્રતા
મયાર્ �દત કર� એવા અથવા બ�રમાં પ્રવેશ પર પ્રિતબંધ �ુક� એવા વેપારના અનાવશ્યક
ક� �પા �તરાયો ઉભા કરવા નહ�.
૧૧.૨.૭ રાષ્ટ્રોએ બ�રમાં પ્રવેશવા પર અથવા પ્રપ્તીસ્થાનોમાં પ્રવેશ પર શરત �ુકવી
નહ�. આ િસધ્ધાંત, પ્રપ્તીસ્થાનોના પ્રવેશ, વેપાર, બ�રમાં પ્રવેશ. ટ� કનોલો� તબદ�લી,
વૈજ્ઞાિનક સંશોધન, તાલીમ અને અન્ય પ્રસ્� ુત તત્વોનો ઉલ્લેખ કરતી જોગવાઈઓનો
સમાવેશ કરતા રાષ્ટ્રો વચ્ચે માછલાં પકડવાના કરારોની સંભાવનાને પ્રિતબાિધત કરતો
નથી.
૧૧.૨.૮

રાષ્ટ્રોએ બ�રના પ્રદ� શને ખાસ ટ� કનોલો� ખર�દ અથવા અન્ય પેદાશોના

વેચાણ સાથે સાંકળવો જોઈએ ન�હ.
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૧૧.૨.૯

રાષ્ટ્રોએ જોખમમાં હોય એવી �તોના વેપારને િવિનયિમત કરતા પ્રસ્� ુત

�તરરાષ્ટ્ર�ય કરારો�ું પાલન કરવા સહકાર આપવો.
૧૧.૨.૧૦

રાષ્ટ્રોએ આયાત કરતા અથવા િનકાસ કરતા દ� શોમાં પયાર્ વરણને હની�ું

જોખમ હોય ત્યાં �વત ન�ુનાના વેપાર માટ� �તરરાષ્ટ્ર�ય કરારો િવકસાવવા.
૧૧.૨.૧૧

મત્સ્ય અને મત્સ્યોદ્યોગ પેદાશોના વેપાર માટ� ના પ્રસ્� ુત �તરરાષ્ટ્ર�ય

ધોરણોને વળગી રહ�વા અને અસરકારક અમલ કરવા પ્રોત્સાહન આપવા રાષ્ટ્રોએ સહકાર
આપવો.
૧૧.૨.૧૨ રાષ્ટ્રોએ વેપારના કાયદા ક� � ૂડ�રોકાણના લાભ મેળવવા માટ� �વંત જળચર
સાધનો માટ� ના સંરક્ષણ પગલાં નબળા પાડવા ન�હ.
૧૧.૨.૧૩ રાષ્ટ્રોએ િવ� વ્યાપાર સંગઠનના કરારમાં પ્રસ્થાિપત િસધ્ધાંતો અિધકારો અને
જવાબદાર�ઓ અ�ુસાર મત્સ્ય અને મત્સ્યોદ્યોગ પેદાશોની વેપાર માટ� �તરરાષ્ટ્ર�ય ર�તે
સ્વીકાયર્ િનયમો અથવા ધોરણો િવકસાવવા સહકાર આપવો.
૧૧.૨.૧૪ મત્સ્ય અને મત્સ્ય પેદાશોના ન્યાયી અને �બનપક્ષપાતી વેપારની ખાતર� કરવા
તેમજ �તરરાષ્ટ્ર�ય સંમત મત્સ્ય સંરક્ષણના પગલાને િવસ્� ૃત ર�તે વળગી રહ�વા, િવ�
વ્યાપાર સંગઠન �વા પ્રસ્� ુત પ્રાદ� િશક અને બ�પ
ુ ક્ષીય કરાર �ગે રાષ્ટ્રોએ એકબી�ને
સહકાર આપવો અને સ�ક્રય ર�તે ભાગ લેવો.
૧૧.૨.૧૫

રાષ્ટ્રો, સહાયક એન્જસીઓ, બ�ુ પા�ીય િવકાસ બ�કો અને અન્ય સંબિં ધત

�તરરાષ્ટ્ર�ય સંગઠનોએ, �તરરાષ્ટ્ર�ય મ્ત્સ્યવેપાર અને િનકાસ ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન
સંબધ
ં ી તેમની નીિતઓ અને પ્રથાને પ�રણામે પયાર્ વરણની કક્ષા નીચી ન ઉતર� અથવા
�મના માટ� માછલી તેમના આરોગ્ય અને �ુખાકાર� માટ� �ુખ્ય છે અને �મના માટ�
આહારના અન્ય � ુલનાત્મક સાધનો સહ�લાઈથી ઉપલબ્ધ નથી અથવા પોષાય તેમ નથી
એવા લોકોના પોષણ અિધકારો અને જ�રતો પર પ્રિત�ુ ળ અસર ન થાય એ જો�ું જોઈએ.
૧૧.૩ મત્સ્ય વેપારને લગતા કાયદા અને િવિનયમો
૧૧.૩.૧

મત્સ્ય અને મત્સ્ય પેદાશોના �તરરાષ્ટ્ર�ય વ્યાપારને લા�ુ પડતા કાયદા,

િવિનયમો અને વહ�વટ� કાયર્પદ્ધિતઓ પારદશર્ક શ� તેટલા સરળ સમ� શકાય તેવા
અને યોગ્ય લાગે ત્યાર� વૈજ્ઞાિનક �ુરાવા પર આધા�રત હોવા જોઈએ.
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૧૧.૩.૨

રાષ્ટ્રોએ પોતાના રાષ્ટ્ર�ય કાયદાઓ અ�ુસાર મત્સ્ય અને મત્સ્ય પેદાશોના

વેપારને લગતા કાયદા િવનીયમોના િવકાસ અને અમલીકરણમાં ઉધોગ તેમજ
પયાર્ વરણલક્ષી અને ગ્રાહક �ૂથો સાથે યોગ્ય ચચાર્ -િવચારણા અને તેમનો સહયોગ સરળ
બનાવવો જોઈએ.
૧૧.૩.૩

રાષ્ટ્રોએ મત્સ્ય અને મત્સ્ય પેદાશોના વેપારને લા�ુ પડતા તેમના કાયદા,

િવિનયમો અને વહ�વટ� કાયર્પદ્ધિતઓ તેની અસરને જોખમમાં �ુ�ા િવના સરળ
બનાવવા જોઈએ.
૧૧.૩.૪ જયાર� એક રાષ્ટ્ર અન્ય રાષ્ટ્રો સાથેના મત્સ્ય અને મત્સ્યોદ્યોગ પેદાશોને અસર
કરતી તેની કા� ૂની જ�ર�યાતોમાં ફ�રફાર દાખલ કર� ત્યાર� અસરગ્રસ્ત રાષ્ટ્રો અને
ઉત્પાદકોને તેમની પ્ર�ક્રયા અને કાયર્ પદ્ધિતઓમાં યોગ્ય લાગે તેવા જ�ર� ફ�રફાર કરવા
�ુરતી મા�હતી અને સમય આપવો. આ બાબતમાં ફ�રફારોના અમલીકરણ માટ� સમય
માળખા �ગે અસરગ્રસ્ત રાષ્ટ્રો સાથે ચચાર્ -િવચારણા કરવા�ું ઇચ્છનીય રહ�શે.
જવાબદાર�માં કામ ચલાઉ ઘટાડા માટ� ની િવકસતા દ� શોની િવનંતી પ્રત્યે યોગ્ય ધ્યાન
આપ�ું જોઈએ.
૧૧.૩.૫

� પ�ર�સ્થિતને લીધે તે દાખલ પડ�લા તે પ�ર�સ્થિત ચા�ુ છે ક� ક�મ તે ન��

કરવા રાષ્ટ્રોએ મત્સ્ય અને મત્સ્યોદ્યોગ પેદાશોના �તરરાષ્ટ્ર�ય વેપારને લા�ુ પડતા
કાયદા અને િવનીયમોની સમયાંતર� સમીક્ષા કરવી.
૧૧.૩.૬ રાષ્ટ્રોએ પ્રસ્� ુત રાષ્ટ્ર�ય સંસ્થાઓ અને �તરરાષ્ટ્ર�ય સંગઠનો દ્વારા મત્સ્ય અને
મત્સ્યોદ્યોગ પેદાશોના �તરરાષ્ટ્ર�ય વેપારને લા�ુ પડતા ધોરણોનો શ� તેટલે �શે
�ુમેળ સાધવો.
૧૧.૩.૭ રાષ્ટ્રોએ પ્રસ્� ુત રાષ્ટ્ર�ય સંસ્થાઓ અને �તરરાષ્ટ્ર�ય સંગઠનો દ્વારા મત્સ્ય અને
મત્સ્યોદ્યોગ પેદાશોના �તરરાષ્ટ્ર�ય વેપાર �ગે ચો�સ અને �ુદ્દાસર મા�હતી એકઠ�
કરવી, પ્રચાર કરવો અને તેનો સમયસર િવિનમય કરવો.
૧૧.૩.૮

રાષ્ટ્રોએ, મત્સ્ય અને મત્સ્ય પેદાશોના �તરરાષ્ટ્ર�ય વેપારને લા�ુ પડતા

કાયદા, િવિનયમો અને વહ�વટ� કાયર્પદ્ધિતઓમાં પ્રગતી અને ફ�રફાર �ગે �હત ધરાવતા
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રાષ્ટ્રો, િવ� વ્યાપાર સંગઠન અને અન્ય યોગ્ય �તરરાષ્ટ્ર�ય સંગઠનોને ત્વ�રત જન
કરવી.
કલમ-૧૨ મત્સ્ય સંશોધન
૧૨.૧

રાષ્ટ્રોએ સ્વીકાર�ું જોઈએ ક� જવાબદાર�� ૂણર્ મત્સ્યોદ્યોગમાં િનણર્યો કરવામાં

મત્સ્યોદ્યોગ મેનેજરો અને અન્ય �હત ધરાવતી પાટ�ઓને સહાય કરવા સંગીન વૈજ્ઞાિનક
આધારની ઉપલબ્ધતા જ�ર� છે . તેથી �વ િવજ્ઞાન, પ�ર�સ્થિત િવજ્ઞાન, ટ� કનોલો�,
પયાર્ વરણ િવજ્ઞાન, અથર્તત્ર
ં , સમાજ િવજ્ઞાન, જળચરપાલન અને પોષણ િવજ્ઞાનના બધા
પાસમાં યોગ્ય સંશોધન હાથ ધરવામાં આવે એ રાષ્ટ્રોએ જો�ુ.ં િવકસતા દ� શોની ખાસ
જ�ર�યાતોને ધ્યાનમાં રાખીને સંશોધન હાથ ધરવા સંશોધન સવલતો ઉપલબ્ધ કર�
આપવામાં આવે અને યોગ્ય તાલીમ, સ્ટાફ અને સંસ્થા�ું મકાન � ૂ�ું પાડવામાં આવે તે
રાષ્ટ્રોએ જો�ુ.ં
૧૨.૨ રાષ્ટ્રોએ જ�ર� છે એ�ું પ્રાયો�જત સંશોધન ન�� કરવા અને તેના યોગ્ય ઉપયોગ
માટ� યોગ્ય સંસ્થાક�ય માળ�ું પ્રસ્થાિપત કર�ું જોઈએ.
૧૨.૩

રાષ્ટ્રોએ સંશોધન દ્વારા િનિમ�ત મા�હતી�ું � ૃથ્થકરણ કરવામાં આવે અને આવા

� ૃથ્થકરણ પ�રણામો, મત્સ્યોદ્યોગ સંરક્ષણ, સંચાલન અને િવકાસમાં ફાળા તર�ક� શ્રેષ્ઠ
વૈજ્ઞાિનક �ુરાવા તર�ક� ઉપલબ્ધ કર� આપવા માટ� સમયસર અને સહ�લાઈથી સમ�ય
એ ર�તે પ્રકાિશત કરવામાં આવે અને �યાં યોગ્ય હોય ત્યાં �ુપ્તતા �ળવીને િવતરણ
કરવામાં આવે એ જો�ું જોઈએ. �ુરતી વૈજ્ઞાિનક મા�હતીની ગેર હાજર�માં યોગ્ય સંશોધન
શ� તેટ�ું વહ�� ું શ� કર�ું જોઈએ.
૧૨.૪

બાયક�ચ કાઢ� નાખેલ (DISCARDS) અને બગાડ �ગેની મા�હતી સ�હત

મત્સ્યોદ્યોગ અને પ�ર�સ્થિત િવષયક પધ્ધતીના દરજ્�ની આકારણી માટ� જ�ર� એવી
િવ�સનીય અને ચો�સ મા�હતી રાષ્ટ્રોએ એકઠ� કરવી જોઈએ. યોગ્ય હોય ત્યાં આ
મા�હતી સંબિં ધત રાષ્ટ્રો અને પેટા-પ્રાદ� િશક, પ્રાદ� િશક અને વૈિ�ક મત્સ્યોદ્યોગ સંગઠનોને
યોગ્ય સમયે અને સ્તર� � ૂર� પાડવી જોઈએ.
૧૨.૫ રાષ્ટ્રો, મચ્છ�માર�ના દબાણ, પ્ર�ુ ષણ અથવા વસવાટમાં ફ�રફારને પ�રણામે થતા
પ�ર�સ્થિતિવષયક ફ�રફારોની અસર સ�હત તેમના ક્ષેત્રાિધકાર હ�ઠળના સ્ટોકની �સ્થિત�ું
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દ� ખર� ખ િનયમન રાખવા અને આકારણી કરવા સમથર્ હોવા જોઈએ. તેઓએ હવામાન અને
પયાર્ વરણના ફ�રફારોની મત્સ્ય સ્ટોક અને જળચર પ�ર�સ્થિત િવષ્યાંક પધ્ધિત પર
અસરોની આકારણી કરવા જ�ર� સંશોધન ક્ષમતા પણ પ્રસ્થાિપત કરવી જોઈએ.
૧૨.૬

રાષ્ટ્રોએ સ્વી�ૃ ત વૈજ્ઞાિનક ધોરણોને પહ�ચી વળવા રાષ્ટ્ર�ય સંશોધન ક્ષમતાને

સમથર્ન આપીને સંગીન બનાવવી જોઈએ.
૧૨.૭

રાષ્ટ્રોએ યોગ્ય ર�તે પ્રસ્� ુત �તરરાષ્ટ્ર�ય સંગઠનોના સહકારથી મત્સ્યોદ્યોગ

સાધનોના અિધકતમ વપરાશની ખાતર� કરવા અને આહાર તર�ક� માછલીને લગતી
રાષ્ટ્ર�ય નીિતઓને સમથર્ન આપવા જ�ર� સંશોધન આગળ ધપાવવા સંશોધનને ઉતેજન
આપ�ું જોઈએ.
૧૨.૮

રાષ્ટ્રોએ જળચર સાધનોમાંથી માનવ આહારના �ુરવઠા �ગે અને �માંથી તે

લેવામાં આવે છે તે પયાર્ વરણ �ગે સંશોધન હાથ ધર�ું જોઈએ અને દ� ખર� ખ રાખવી
જોઈએ તથા ગ્રાહકો પર તેની કોઈ પ્રિત�ુ ળ અસર નથી તેથી ખાતર� કરવી જોઈએ.
આવા સંશોધનના પ�રણામો �હ�રમાં ઉપલબ્ધ કરવા જોઈએ.
૧૨.૯

રાષ્ટ્રોએ મત્સ્યોદ્યોગના આિથ�ક, સામા�જક, ખર�દ-વેચાણ, અને સંસ્થાક�ય પાસાં

�ગે � ૂરતા પ્રમાણમાં સંશોધન કરવામાં આવે અને ચા�ુ દ� ખર� ખ િનયમન, � ૃથ્થકરણ
અને નીિત ઘડતર માટ� � ુલનાત્મક મા�હતી�ું િનમાર્ ણ કરવામાં આવે તે જો�ું જોઈએ.
૧૨.૧૦ રાષ્ટ્રોએ સંચાલન િનણર્યો માટ� ની સહાય તર�ક� અને �બન ઉપયોગી �તો
પકડવા�ું ઓ�ં કરવાની અને પ�ર�સ્થિતિવષયક પદ્ધિતની જળચર વસવાટ �િવક
વૈિવધ્યની �ુરક્ષાની દ્રષ્ટ�એ માછલાં પકડવાના �ળની પયાર્ વરણલક્ષી અસર અને આવા
માછલાં પકડવાની �ળ સંબધ
ં માં લક્ષ્યાં�કત અને �બન લક્ષ્યાં�કત �તોના વતર્ન પર
અભ્યાસો હાથ ધરવા જોઈએ.
૧૨.૧૧ નવા પ્રકારના �ળ વાણી�જયક ર�તે દાખલ કરતા પહ�લાં �યાં તેમનો ઉપયોગ
કરવાનો છે . ત્યાં મત્સ્યોદ્યોગ પર અને પ�ર�સ્થિતિવષયક પધ્ધિત પર તેની અસર�ું
વૈજ્ઞાિનક � ૂલ્યાંકન કરવામાં આવે એ રાષ્ટ્રોએ જો�ું જોઈએ. આવી �ળ દાખલ કરવાની
અસર પર દ� ખર� ખ રાખવી જોઈએ.
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૧૨.૧૨

રાષ્ટ્રોએ, �સ્થર મત્સ્યોદ્યોગ સંરક્ષણ, સંચાલન અને િવકાસને તે લા�ુ પડવા�ું

� ૂલ્યાંકન કરવા, ખાસ કર�ને નાના પાયાના મત્સ્યોદ્યોગ ને લા�ુ પાડવામાં આવેલ
પરં પરાગત મત્સ્યોદ્યોગ �ણકાર� અને ટ� કનોલો�ની તપાસ કર�ને દસ્તાવેજ તૈયાર કરવો
જોઈએ.
૧૨.૧૩ રાષ્ટ્રોએ સંચાલન ઉદ� શો િનિ�ત કરવા સંદભર્ �ુદ્રા અને કામગીર�ના માપદં ડ માટ�
તેમજ પ્રયો�જત સંશોધન અને મત્સ્યોદ્યોગ સંચાલન વચ્ચે � ૂરતા જોડાણની ખાતર� માટ�
સંશોધન પ�રણામોનો આધાર તર�ક� ઉપયોગ કરવા પ્રોત્સાહન આપ�ું જોઈએ.
૧૨.૧૪ અન્ય રાષ્ટ્રના ક્ષેત્રાિધકાર હ�ઠળના જળ િવસ્તારમાં વૈજ્ઞાિનક સંશોધન પ્ર� ૃિતઓ
હાથ ધરતા રાષ્ટ્રોએ તેમના વહાણો તે રાષ્ટ્રના કાયદા અને િવિનમયો�ું તથા
�તરરાષ્ટ્ર�ય કાયદા�ું પાલન કર� તે જો�ું જોઈએ.
૧૨.૧૫

મધદ�રયામાં હાથ ધરવામાં આવતા મત્સ્યોદ્યોગ સંશોધનને લા�ુ પડતી

એકસરખી માગર્દશર્ક � ૂચનાઓ અપનાવવા રાષ્ટ્રોએ પ્રોત્સાહન આપ�ું જોઈએ.
૧૨.૧૬ રાષ્ટ્રોએ �યાં યોગ્ય લાગે ત્યાં બી� બાબતોની સાથો સાથ પેટા પ્રાદ� િશક અને
પ્રાદ� િશક કક્ષાએ સંશોધનની સરળતા કર� આપવા એક સમાન માગર્દશર્ક � ૂચનાઓ
અપનાવવા સ�હત તંત્ર વ્યવસ્થા સ્થાપનાને સમથર્ન અપનાવ�ું જોઈએ. અને અન્ય
પ્રદ� શો સાથે આવા સંશોધનના પ�રણામોની વહ�ચણીને ઉતેજન આપ�ું જોઈએ.
૧૨.૧૭ રાષ્ટ્રોએ પ્રત્યક્ષ ર�તે અથવા પ્રસ્� ુત �તરરાષ્ટ્ર�ય સંગઠનોના સમથર્નની �િવક,
પયાર્ વરણ અને ટ્રાન્સબાઉન્ડર� જળચર સ્ટોકના દરજ્�ની સમજણ �ુધારવા સહયોગી
ટ� કિનકલ અને સંશોધન કાયર્ક્રમો િવકસાવવા જોઈએ.
૧૨.૧૮

રાષ્ટ્રો અને પ્રસ્� ુત �તરરાષ્ટ્ર�ય સંગઠનોએ બી� બાબતોની સાથો સાથ

િવકસતા દ� શો �વંત જળચર સાધનોના સંરક્ષણ, સંચાલન અને �સ્થર ઉપયોગમાં
અસરકારક ર�તે ભાગ લઇ શક� એ માટ� િવગતો એકઠ� કરવી અને � ૃથ્થકરણના ક્ષેત્રે
તેમજ મા�હતી, િવજ્ઞાન અને ટ� કનોલો�, માનવસંપતીનો િવકાસ અને સંશોધન
સવલતોની જોગવાઈના ક્ષેત્રોમાં િવકસતા દ� શોની સંશોધન ક્ષમતા િવકસાવવી અને
વધારવી જોઈએ.
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૧૨.૧૯ સક્ષમ �તરરાષ્ટ્ર�ય સંગઠનોએ �યાં યોગ્ય હોય ત્યાં િવનંતી પર અને અગાઉ
માછલાં પકડવામાં આવતા ન હતા અથવા ઘણા ઓછા પ્રમાણમાં પકડવામાં આવતા હતા
એવા સ્ટોક�ું �ુલ્યાંકન કરવાના હ�� ુથી સંશોધન તપાસમાં રોકાયેલ હોય ત્યાર� રાષ્ટ્રોને
ટ� કિનકલ અને નાણાક�ય સહાય આપવી જોઈએ.
૧૨.૨૦ પ્રસ્� ુત ટ� કિનકલ અને નાણાક�ય �તરરાષ્ટ્ર�ય સંગઠનોએ િવનંતી પર િવકસતા
દ� શો ખાસ કર�ને તેમાંના ઓછા િવકિસત દ� શો અને નાના ટા�ુના િવકસતા દ� શો પ્રત્યે
ખાસ ધ્યાન આપવા તેમના સંશોધન પ્રયાસોમાં રાષ્ટ્રોને સહાય કરવી જોઈએ.
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સં�હતાના ઉદભવ અને િવસ્તરણની પ્રા�વ� ૂિમકા
૧.

આ જોડાણમાં સં�હતાના િવસ્તરણ અને વાટાઘાટોની પ્ર�ક્રયા � અ� અને �ૃ િષ

સંગઠન પ�રષદના અઠ્ઠાવીસમાં સત્રમાં અપનાવવા માટ� ની ર�ૂઆત �ુધી લઇ �ય છે .
તેની છણાવટ કરવામાં આવી છે . સં�હતાના ઉદભવ અને િવકાસના સંદભર્ તર�ક� આ
િવભાગ જોડવા�ું જ�ર� જણાય છે . અને આમ તેના િવસ્તરણમાં સામેલ બધા પક્ષકારોમાં
�ગેલ રસ અને સમાધાનની ભાવના પર પ્રકાશ પાડ� છે . એવી આશા છે ક� આ તેના
અમલીકરણ માટ� જ�ર� વચનબદ્ધતા િવકસાવવામાં ફાળો આપશે.
૨.

િવિવધ �તરરાષ્ટ્ર�ય ફોસ ખાતે અગત્યનાં મત્સ્ય જથ્થાના વ�ુ પડતા લાભપ્રદ

ઉપયોગ પ�ર�સ્થિતિવષયક પદ્ધિતને હાની, આિથ�ક �ુકસાન અને મત્સ્ય વેપારને
અસરકતાર્ �ુદ્દાઓના સ્પષ્ટ �ચહનો બાબતમાં લાંબા સમયથી �ચ�તા વ્યક્ત કરવામાં
આવતી હતી. આમાંના બધા મત્સ્યોદ્યોગની માચર્-૧૯૯૧ માં યો�યેલ મત્સ્યોદ્યોગ �ગેની
અ� અને �ૃ િષ સંગઠન ની સિમિતના ઓગણીસમાં સત્રમાં િવ� મત્સ્યોદ્યોગની ચા�ુ
પ�રસ્થિત અને ભાિવ શ�તાની ચચાર્ કરતી વખતે ભલામણ કરવામાં આવી છે ક� અ�
અને �ૃ િષ સંગઠને જવાબદાર�� ૂણર્ મત્સ્યોદ્યોગની િવભાવનાનો િવકાસ કરવો અને આ
હાંસલ કરવા આચારસં�હતા�ું િવસ્તરણ કર�ુ.ં
૩.

ત્યારબાદ મે�ક્સકો સરકાર� અ� અને �ૃ િષ સંગઠનના સહયોગમાં મે, ૧૯૯૨ માં

ક�નક�ન માં જવાબદાર�� ૂણર્ મચ્છ�માર� �ગે �તરરાષ્ટ્ર�ય પ�રષદ યો�લી. ક�નક�નની
�હ�રાતમાં આ િવભાગમાં પયાર્ વરણના �ુમેળમાં મત્સ્યોદ્યોગ સાધનોનો �સ્થર ઉપયોગ
પકડ�લાં માછલાનો ઉપયોગ અને પકડ�લાં માછલાનો ઉપયોગ અને પ�ર�સ્થિત િવષયક
પધ્ધિત, સાધનો અથવા તેની �ુણવતાને હાનીકારક ન હોય એવી જળપાલન પદ્ધિતઓ,
જ�ર� સ્વચ્છતાના ધોરણોને પહ�ચી વળવા �પાંતર પ્ર�ક્રયા દ્વારા આવી પેદાશોમાં વિધ�ત
�ુલ્ય ભેળવ�ું ગ્રાહકોને સાર� �ુણવતાવાળ� પેદાશો � ૂર� પાડવા વાણી�જયક પ્રથાના
આચરણનો સમાવેશ થાય છે .એમ જણાવીને તે પર�ષદમાં જવાબદાર�� ૂણર્ મત્સ્યોદ્યોગની
િવભાગના વ�ુ િવકસાવવાને માન્ય રાખવામાં આવેલ.
૪.

ક�નક�ન �હ�રાત �ૂન-૧૯૯૨માં UNCED �રયોની િશખર પ�રષદના ધ્યાન પર

લાવવામાં આવી હતી. �ને જવાબદાર�� ૂણર્ મત્સ્યોદ્યોગ માટ� આચારસં�હતા તૈયાર કરવા
માટ� સમથર્ન આપ્�ું હ�.ું સપ્ટ� મ્બર ૧૯૯૨ માં ભરાયેલા મધ દ�રયામાં મચ્છ�માર� �ગેની
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અ� અને �ૃ િષ સંગઠનની ટ�કિનકલ પરામશ સિમિતએ મધ દ�રયે મત્સ્યોદ્યોગને લગતા
�ુદ્દા સમ�વવા સં�હતાના િવસ્તરણની વ�ુ ભલામણ કર� હતી.
૫. નવેમ્બર – ૧૯૯૨ માં ભરાયેલા અ� અને �ૃ િષ સંગઠન પ�રષદના એકસો બે માં
સત્રમાં સં�હતાના િવસ્તારની ચચાર્ કરવામાં આવેલી અને ભલામણ કર� લી ક� મધ
દ�રયાના �ુદ્દાઓને અગ્રતા આપવી અને જણાવેલ ક� મત્સ્યોદ્યોગ �ગેની સિમિતના
૧૯૯૩ ના સત્રમાં માટ� ની દરખાસ્તો ર�ુ કરવી.
૬.

માચર્ – ૧૯૯૩ માં ભરાયેલ મત્સ્યોદ્યોગ �ગેની સિમિત (COFI) ના ૨૦મ સત્રમાં

માગર્દશર્ક � ૂચનાઓના િવસ્તરણ સ�હત આવી સં�હતાના સામાન્ય િસધ્ધાંતો ચકાસવામાં
આવ્યા હતા અને સં�હતાના વ�ુ િવસ્તરણ માટ� સમય માળ�ું સ્વીકારવામાં આવ્�ું હ�.ું
તેને સં�હતામાં ભાગ�પે ઝડપી પગલાં ના ધોરણે, મધ દ�રયામાં સંરક્ષણ અને
વ્યવસ્થાપન પગલાને અસર કર�

એવા માછલાં પકડવાના વહાણો�ું ર�ફ્લેગ�ગ

અટકાવવા દરખાસ્તો તૈયાર કરવા અ� અને �ૃ િષ સંગઠનને િવનંતી પણ કર� લી.
૭.

જવાબદાર�� ૂણર્ મત્સ્યોદ્યોગ માટ� ની આચારસં�હતાનો વ�ુ િવકાસ પ્રસ્� ુત સ�ુકત
ં

રાષ્ટ્રની એજન્સીઓ અને �બન સરકાર� સંગઠનો સ�હત અન્ય �તરરાષ્ટ્ર�ય સંગઠનોની
સાથે ચચાર્ -િવચારણા અને સહયોગથી હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા.
૮. અ� અને �ૃ િષ સંગઠનના વહ�વટ� મંડળોની � ૂચનાઓ અ�ુસાર, ૧૯૯૨ ની ક�નક�ન
�હ�રાત ૧૧૯૨ ની �રયો �હ�રાત અને UNCED ના એજન્ડા ૨૧ની જોગવાઈઓ મધ
દ�રયે મચ્છ�માર� �ગે અ� અને �ૃ િષ સંગઠનની ટ� કિનકલ ચચાર્ -િવચારણા ૧૯૯૨ ના
તારણો અને ભલામણો મત્સ્યોદ્યોગ સંચાલન અને િવકાસ �ગે ૧૯૮૪ ની અ� અને �ૃ િષ
સંગઠનની િવ� પ�રષદ� માન્ય રાખેલ વ્� ૂહ અને �ને સટ્ર� ડ�લ�ગ મત્સ્ય સ્ટોક અને ઉચ્ચ
સ્થાનાંત�રત મત્સ્ય સ્ટોકને લગતી ૧૦ મી ડ�સેમ્બર ૧૯૮૨ ના દ�રયાના કાયદા �ગેના
સ�ુકં ત રાષ્ટ્રના સંમેલનની જોગવાઈઓના અમલીકરણનો કરાર અપનાવેલો એવી
સટ્ર� ડ�લ�ગ મત્સ્ય સ્ટોક �ગેની તે વખતની ચા�ુ સ�ુકત
ં
રાષ્ટ્ર પ�રષદના પ�રણામ સ�હત
અન્ય પ્રસ્� ુત દસ્તાવેજોને ધ્યાનમાં રાખીને દ�રયાના કાયદા �ગે સ�ુકત
ં
રાષ્ટ્ર સંમેલન
– ૧૯૮૨ ને �ુસગ
ં ત હોય એ ર�તે સં�હતાનો �ુસદ્દો ઘડવામાં આવ્યો હતો.
૯.

અ� અને �ૃ િષ સંગઠન પ�રષદ� , નવેમ્બર ૧૯૯૩ માં તેના સતાવીસમાં સત્રમાં

મધદ�રયામાં માછલાં પકડવાના જહાજો દ્વારા �તરરાષ્ટ્ર�ય સંરક્ષણ અને સંચાલન
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પગલાનાં અમલને પ્રોત્સાહન આપવાના કરારનો સ્વીકાર કર�ને ભલામણ કર� લ ક�
િવષયને લગતી કલમો ઘડવા�ું શ� કરવા ઝડપી ગતી એ જવાબદાર�� ૂણર્ મત્સ્યોદ્યોગ
માટ� ની આચારસં�હત ના સામાન્ય િસધ્ધાંતો તૈયાર કરવા જોઈએ. તે અ�ુસાર
ુ ર�,૧૯૯૪ માં રોમમાં મળે લ સરકાર િન�ુક્ત િનષ્ણાતોના િવિધસર કાયર્ �ુ થે
ફ��આ
સામાન્ય િસદ્ધાંતોના પાઠને �ુસદ્દાની સમીક્ષા કર� હતી. �ુધાર� લ �ુસદ્દો અ� અને �ૃ િષ
સંગઠનના બધા સભ્યો અને સહ સભ્યો તેમજ �તર-સરકાર� અને �બન-સરકાર�
સંગઠનોને મોટા પાયે પ�રપિત્રત કરવામાં આવ્યો હતો. સામાન્ય િસદ્ધાંતોના બી� વઝર્ન
પર મળે લ ટ�કા ટ�પ્પણીનો વૈક�લ્પક પાઠ માટ�ની દરખાસ્તો સ�હત સં�હતાના �ુસદ્દામાં
સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. આ દસ્તાવેજ પણ ઓગષ્ટ ૧૯૯૪ માં ન્�ુયોકર્ માં મળે લ
સ્ટ્ર� ટ�લ�ગ મત્સ્ય સ્ટોક અને ઉચ્ચ સ્થાનાંત�રત મત્સ્ય સ્ટોક �ગેની સ�ુકત
ં
રાષ્ટ્ર
પ�રષદના ચોથા સત્ર પ્રસંગે �બન-સરકાર� સંગઠનો સાથેની િવિધસર ચચાર્ િવચારણાને
આધીન હતો.
૧૦. સં�હતાના �ુસદ્દામાં સં� ૂણર્ પાઠની િવચારણા કરવા�ું સરળ બને એ માટ� �ૂન ૧૯૯૪
માં પ�રષદ� તેના એકસો છઠ્ઠા સત્રમાં મહા િનયામક� દરખાસ્ત કર� લી ક� જવાબદાર�� ૂણર્
મચ્છ�માર� માટ�ની આચારસં�હતા �ગે ટ� કિનકલ પરામશર્ (સિમિત) ની બેઠક યોજવામાં
આવે � તેના િવસ્તરણના શ�આતના તબ�ે બધા સંબિં ધત પક્ષકારોની િવસ્� ૃત
સામેલગીર� માટ�ની તક � ૂર� પાડવા માટ� અ� અને �ૃ િષ સંગઠનના બધા સભ્યો, �હત
ધરાવતા �બન-સભ્યો, �તર સરકાર� અને �બન સરકાર� સંગઠનો માટ� �ુલ્લી રાખવામાં
આવે.
૧૧.

ટ� કિનકલ પરામશર્ (સિમિત) ૨૬ સપ્ટ� મ્બરથી ૫ ઓક્ટોબર ૧૯૯૪ �ુધી રોમમાં

મળે લી અને સં� ૂણર્ સં�હતા માટ�નો �ુસદ્દો તથા સં�હતાની મોટાભાગની થીમે�ટક કલમોને
સમથર્ન આપવા ટ� કિનકલ માગર્દશર્ક �ુચનાઓનો પ્રથમ �ુસદ્દો ર�ુ કરવામાં આવ્યો હતો.
આચાર સં�હતાના સં� ૂણર્ �ુસદ્દાની બધી કલમોની સં� ૂણર્ સમીક્ષા પછ� � ૂણર્ બેઠકમાં ચચાર્
દરિમયાન કરવામાં આવેલ ટ�કા �ટપ્પણને આધાર� વૈક�લ્પક સ�ચવાલય (સેક્ર�ટર�યેટ)
�ુસદ્દો તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. અને પરામશર્ દરિમયાન લે�ખતમાં �ુસદ્દાના ખાસ
ફ�રફારો ર�ુ કરવામાં આવ્યા હતા.
૧૨.

પરામશર્ (સિમિત) સં�હતાની છ થીમે�ટક કલમોની ત્રણ એટલે ક� કલમ ૯

દ�રયાકાંઠાના િવસ્તારની વ્યવસ્થામાં મત્સ્યોદ્યોગ�ું એક�કરણ, કલમ-૬ મત્સ્યોદ્યોગ
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વ્યવસ્થા, કલમ-૭ માછલાં પકડવાની કામગીર� માટ� સ્ટ્ર� ટ�લ�ગ મત્સ્ય સ્ટોક અને ઉચ્ચ
સ્થાનાંત�રત મત્સ્ય સ્ટોક ચા�ુ સ�ુકત
ં
રાષ્ટ્રની પ�રષદના પ�રણામથી અસર કરવાની
સંભાવના હતી. એવા િસધ્ધાંતો માટ� િસવાયના વૈક�લ્પક �ુસદ્દાની પણ િવગતે સમીક્ષા
કર� શક� હતી. અ� અને �ૃ િષ સંગઠનને તથા મત્સ્યોદ્યોગ �ગેની સિમિત (COFI) ને
સં�ક્ષપ્ત વહ�વટ� અહ�વાલ તૈયાર કર�ને ર�ુ કરવામાં આવ્યો હતો.
૧૩. ટ� કિનકલ પરામશર્ (સિમિત) એ, ૧૫-૨૪ નવેમ્બર ૧૯૯૪ ના તેના એકસો સાતમાં
સત્રમાં પ�રષદને � ૂચન કર� � ું ક� �ુખ્યત્વે મધદ�રયાના �ુદ્દાની ચચાર્ કરતા િસદ્ધાંતોની
આખર� શબ્દ-

રચના સ�ુકત
ં
રાષ્ટ્ર પ�રષદ�ું પ�રણામ ન આવે ત્યાં �ુધી સ્થ�ગત

રાખવી. પ�રષદ� નીચેની ન�ધ કર�ને � ૂ�ચત કાયર્પદ્ધિત સામાન્ય ર�તે માન્ય રાખેલી
મત્સ્યોદ્યોગ �ગેની સિમિતના આગામી સત્ર વખતે ચચાર્ -િવચારણા પછ� સં�હતાનો
આખર� �ુદ્દો �ૂન-૧૯૯૫ માં અ� અને �ૃ િષ સંગઠનની પ�રષદને ર�ુ કરવામાં આવશે. �
તે પછ� જ�ર� જણાશે તો સં�હતાની િવગતવાર જોગવાઈઓના વ�ુ િવસ્તરણ માટ�
પ�રષદના તે સત્રની સમાંતર મળવાની ટ�કિનકલ સિમિત માટ�ની આવશ્યકતા પર ન��
કરશે.
૧૪.
� ૂચનો

ટ� કિનકલ પરામશર્ (સિમિત) વખતે મળે લ ન�ધપાત્ર ટ�કા�ટપ્પણ અને િવગતવાર
પર

આધાર

રાખીને

સ�ચવાલયે

જવાબદાર�� ૂણર્

મત્સ્યોદ્યોગ

માટ� ની

આચારસં�હતાનો �ુધાર� લો �ુસદ્દો કાળ�� ૂવર્ક તૈયાર કર� લો, � ૧૦ થઈ ૧૫ માચર્ ૧૯૯૫
�ુધી મળે લ મત્સ્યોદ્યોગ �ગેની સિમિતના એકવીસમાં સત્રમાં ર�ુ કરવામાં આવ્યો હતો.
૧૫. મત્સ્યોદ્યોગ �ગેની સિમિતને જન પણ કરવામાં આવી હતી ક� સ�ુકત
ં
રાષ્ટ્ર પ�રષદ
ઓગષ્ટ-૧૯૯૫ માં તેની કામગીર� � ૂર� કર� એવી અપેક્ષા હતી, એવી દરખાસ્ત કરવામાં
આવી હતી ક� સં�હતાના પાઠના �ુસદ્દાના સ્થ�ગત રાખેલ િસદ્ધાંતોનો, ઓક્ટોબર ૧૯૯૫ માં
અ� અને �ૃ િષ સંગઠનના સંમેલનમાં અઠાિવસમાં સત્રમાં તે અપનાવવા માટ� સં� ૂણર્
સં�હતા ર�ુ કરવામાં આવે તે પહ�લાં સિમિત અને પ�રષદ દ્વારા ન�� કરવામાં આવે એવી
તંત્ર વ્યવસ્થા અ�ુસાર સ�ુકત
ં
રાષ્ટ્ર પ�રષદ ખાતે સંમત ભાષામાં મેળ બેસાડ� શકાશે.
૧૬.

આચારસં�હતાનો �ુસદ્દો તૈયાર કરવામાં સ�ચવાલયે લીધેલા િવિવધ પગલાંની

સિમિતને જન કરવામાં આવી હતી. સં�હતાના પાઠના �ુસદ્દાની સમીક્ષા કરવા સિમિતએ
�ુલ્લાસા કાયર્-�ૂથની સ્થાપના કર� હતી. ૧૦ થી ૧૪ માચર્ ૧૯૯૫ �ુધી મળે લ કાયર્-�ુ થે
ટ� કિનકલ પરામશર્ (સિમિત) એ હાથ ધર� લ કામગીર�ના અ�ુસધ
ં ાનમાં સં�હતાના �ુસદ્દાની
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િવગતવાર �ુધારણા હાથ ધર� હતી. તેને કલમ ૮ થી ૧૧ નો પાઠ � ૂરો કર�ને મં�ુર કય�
હતો. સમયની મયાર્ દાને લક્ષમાં લઈને કાયર્ �ુ થે કલમ ૧ થી ૫ નો �ુસદ્દો ફર�થી ઘડવા
સ�ચવાલયને આદ� શ આપેલા, સંશોધન અને સહકાર તેમજ જળચર પાલનના તત્વોનો
સં�હતાની થીમે�ટક ક્લબોમાં િવકિસત �ુદ્દો દશાર્ વવા કલમ ૫ સામાન્ય િસદ્ધાંતોમાં
સમાવેશ કરવાની પણ ભલામણ કરવામાં આવી હતી.
૧૭.

સં�હતાને આખર��પ આપવાની તંત્ર-વ્યવસ્થા �ગે પ�રષદના ૧૦૭ માં સત્રને

માન્ય રાક�લ દરખાસ્તો�ું સિમિતએ સમથર્ન ક�ુ� હ�.ું સં�હતાનો માત્ર એક નાનો ભાગ
બનતા �ુખ્યત્વે સ્ટ્ર� ડ�લ�ગ મત્સ્ય સ્ટોક અને ઉચ્ચ સ્થાનાંત�રત મત્સ્ય સ્ટોક સાથે સંબધ
ં
ધરાવતા �ુદ્દાને સ્પશર્તા િસદ્ધાંતોની આખર� શબ્દ રચના સ�ુકત
ં
રાષ્ટ્ર પ�રષદના
પ�રણામને ધ્યાનમાં લઈને ફર�થી તપાસવી જોઈએ. �ુ થે એવી પણ ભલામણ કર� હતી ક�
એકવાર તાત્પયર્ �ગે સહમતી સધાય હતી તેની આખર� બહાણી સરળ બનાવવા
સં�હતાના કા� ૂની, ટ� કિનકલ અને �ઢ�પ્રયોગના પાસાંનો �ુમેળ સાધવા�ું જ�ર� બનશે.
૧૮.

�ુલ્લા કાયર્ �ુ થનો અહ�વાલ મત્સ્યોદ્યોગ �ગેના સિમિતના સત્રના જોડ� ૧૪ અને

૧૫ માચર્ ૧૯૯૫ ના રોજ મળે લ મત્સ્યોદ્યોગ �ગેની મંત્રાલયની બેઠકમાં ર�ુ કરવામાં
ુ તી
આવ્યો હતો. આ બેઠકમાંથી પર�ણમેલ િવ� મત્સ્યોદ્યોગ �ગેની રોમ સવાર્�મ
(કોન્સેન્સસ) એ અ�ુરોધ કર� લો ક� ઓક્ટોબર ૧૯૯૫ માં અ� અને �ૃ િષ સંગઠન પ�રષદને
આખર� પાઠ ર�ુ કરવા જવાબદાર�� ૂણર્ મત્સ્યોદ્યોગ માટ� ની �તરરાષ્ટ્ર�ય આચારસં�હતા
સં� ૂણર્ કરવા સરકારો અને �તરરાષ્ટ્ર�ય સંગઠનોએ ત્વ�રત કાયર્વાહ� કરવી.
૧૯. પ�રષદના ૧૦૮ માં સત્રમાં આચાર સં�હતાની �ુધાર� લ આ� ૃિ� ર�ુ કરવામાં આવી
હતી. પ�રષદ� �ુલ્લી ટ� કિનકલ સિમિતની સ્થાપના કર� સિમિતએ સભ્યો અને િન�રક્ષકોના
િવસ્� ૃત પ્રાદ� િશક પ્રિતિનિધત્વ સાથે ૫ થી ૯ �ૂન ૧૯૯૫ �ુધી તે� ું પ્રથમ સત્ર યો��ુ.ં
૨૦. ટ� કિનકલ સિમિતએ પ�રષદને જન કર� હતી ક� તેને પ્રસ્તાવના સ�હત કલમ ૧ થી
૫ ની સં� ૂણર્ સમીક્ષા હાથ ધર� હતી. તેને કલમ ૮ થી ૧૧ પણ તપાસી, �ુધાર�ને મં�ુર
કર� હતી. પ�રષદને એવી પણ જન કરવામાં આવી હતી ક� સિમિતએ કલમ ૬ �ુધારવા�ું
શ� ક�ુ� હ�.ું
૨૧. પ�રષદ� ટ� કિનકલ સિમિતએ હાથ ધર� લ કામગીર� મં�ુર કર�ને સ્ટ્ર� ડ�લ�ગ મત્સ્યસ્ટોક
અને ઉચ્ચ સ્થાનાંત�રત મત્સ્ય સ્ટોક �ગેની સ�ુકત
ં
રાષ્ટ્ર પ�રષદ�ું પ�રણામ ધ્યાનમાં
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રાખીને અગાઉ સ�ચવાલયે પાઠનો ભાષાક�ય ર�તે અને કાયદાક�ય ર�તે �ુમેળ સાધેલ
સં�હતાની �ુધારણા � ૂર� કરવા ૨૫ થી ૨૯ સપ્ટ�મ્બર ૧૯૯૫ �ુધી ભરાવનાર બી� સત્ર
માટ� તેની ભલામણો માન્ય રાખેલી.
૨૨.

તેના પ્રથમ સત્ર (૫-૯ �ૂન ૧૯૯૫) ખાતે �ુલ્લી ટ� કિનકલ સિમિતએ મં�ુર કયાર્

પ્રમાણે અને પ�રષદના એકસો આઠમાં સત્રમાં સમથર્ન આપેલ સં�હતાની બી� આ� ૃિ�
(VERSION) પ�રષદના દસ્તાવેજ ( સી ૯૫-૨૦) અને ટ� કિનકલ સિમિતના બી� સત્ર
માટ� ના કામગીર� પેપર બંને તર�ક� બહાર પાડવામાં આવી હતી. બાક� િનણર્ય સંમિતની
તત્વો સ્પષ્ટ પને �ુકરર કરવામાં આવ્યા હતા.
૨૩. સમગ્ર સં�હતાને આખર� �પ આપવાની સરળતા કર� આપવા સ�ચવાલયે ઓગષ્ટ
૧૯૯૫ માં સ�ુકત
ં
રાષ્ટ્ર પ�રષદ� અપનાવેલ સ્ટ્ર� ટ�લ�ગ મત્સ્ય સ્ટોક અને ઉચ્ચ
સ્થાનાંત�રત મત્સ્ય સ્ટોકના સંરક્ષણ અને સંચાલનને લગતા કરારને ધ્યાનમાં રાખીને
જવાબદાર�� ૂણર્ મત્સ્યોદ્યોગ માટ�ની આચારસં�હતાની કલમ-૬ મત્સ્યોદ્યોગ સંચાલન અને
કલમ-૭ માછલાં પકડવાની કામગીર� માટ� સ�ચવાલય દરખાસ્તો નો દસ્તાવેજ તૈયાર
કર� લો. સ�ચવાલયે કા� ૂની અને ભાષાક�ય પાસાં �ગે પાઠ સંવા�દતા માટ�ની દરખાસ્તો
પણ � ૂર� કર�ને સત્ર માટ� ત્રણ ભાષામાં (�ગ્રે�, ફ્ર�ન્ચ અને સ્પેનીશ) સિમિતએ આ
ઉપલબ્ધ કર� આપી હતી.
૨૪. પ્રદ� શો અને �હત ધરાવતા સંગઠનોના બહોળા પ્રિતિનિધત્વ સાથે પ�રષદની �ુલ્લી
ટ� કિનકલ સિમિત�ું બી�ુ ં સત્ર ૨૫ થી ૨૯ સપ્ટ� મ્બર ૧૯૯૫ �ુધી મળે લ સિમિતએ
સહયોગથી સં� ૂણર્ ભાવનાથી કામ કર�ને બધી કલમો અને સમગ્રતા સં�હતાને આખર��પ
આપીને માન્ય કર�ને તેનો આદ� શ સફળતા�ુવર્ક � ૂરો કય� હતો. સં�હતાના પાઠની
વાટાઘાટોને આખર��પ આપવામાં આવ્�ું હ�,ું એ �ગે ટ� કિનકલ સિમિત સંમત થઇ હતી.
ભાષાની સંવા�દતા �ગેના �ુલ્લા િવિધસર �ુ થે એક વધારા�ું સત્ર યો�લ અને
સ�ચવાલયની સાથે મળ�ને છે વટના સત્ર ખાતે અપનાવ્યા પ્રમાણે પાઠના આધાર� �ુમેળ
સાધવા�ું � ૂ�ું ક�ુ� હ�.ું ટ� કિનકલ સિમિતએ પ�રષદના એકસો નવમાં સત્રને અને
સંમેલનના (CONFERENCE) અઠ્ઠાવીસમાં સત્રને સંમેલનના �ુધાર� લ દસ્તાવેજ તર�ક�
આખર��પ આપેલ આ� ૃિ� (નકલ) મોકલી આપવા સ�ચવાલયને �ુચના આપેલી પ�રષદ�
ટ� કિનકલ સિમિત દ્વારા આખર� �પ આપેલ આચાર સં�હતાને માન્ય રાખેલ સંમેલનના
છે લ્લા સત્રમાં અપનાવેલ પાલન કરારને તાક�દની બાબત તર�ક� બહાલી રાખવા દ� શોને
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જણાવવા સ�હત સંમેલન માટ� જ�ર� ઠરાવનો �ુસદ્દો તૈયાર કરવા સ�ચવાલયને
જણાવવામાં આવ્�ું હ�.ું ૩૧ મી ઓક્ટોબર ૧૯૯૫ ના રોજ સંમેલનના અઠ્ઠાવીસમાં સત્રમાં
જવાબદાર�� ૂણર્ મત્સ્યોદ્યોગ માટ�ની આચારસં�હતા અને જોડાણ-૨ માં દશાર્ વેલ � તે ઠરાવ
સ્વીકારવામાં આવેલ છે .
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ઠરાવ
પ�રષદ
િવ�ની આહાર �ુરક્ષા અને આિથ�ક તથા સામા�જક િવકાસમાં તેમજ �વંત જળચર
સાધનોની �સ્થરતાની ખાતર�ની જ�રત અને વતર્માન તથા ભાિવ પેઢ�ઓ માટ� તેમના
પયાર્ વરણમાં મત્સ્યોદ્યોગની અગત્યની � ૂિમકા માન્ય રાખીને
૧૯ મી માચર્ ૧૯૯૧ ના રોજ મત્સ્યોદ્યોગ �ગેની સિમિતએ જવાબદાર�� ૂણર્ મચ્છ�માર�ની
િવભાવનાના િવકાસની અને આ બાબત �ગેનો દસ્તાવેજ પકડવાની કર� લી ભલામણ યાદ
કરાવીને.
અ� અને �ૃ િષ સંગઠનના સહયોગથી મે�ક્સકો સરકાર�
જવાબદાર�� ૂણર્ મત્સ્યોદ્યોગ

યો�લ મે ૧૯૯૨ ની

�ગેની �તરરાષ્ટ્ર�ય પ�રષદમાંથી ઉદ્દભવેલ ક�નક�ન

�હ�રાતમાં જવાબદાર�� ૂણર્ મત્સ્યોદ્યોગ �ગેની આચારસં�હતા તૈયાર કરવા માટ� કર� લ
માંગણીની િવચારણા કર�ને ૧૯૮૨ ના દ�રયાના કાયદા �ગેના સ�ુકત
ં
રાષ્ટ્રોના
સંમેલનનો અમલ કરતા અને ૧૯૯૨ ની �રયો �હ�રાતમાં અને પયાર્વરણ અને િવકાસ
�ગેની સ�ુકત
ં
રાષ્ટ્ર પ�રષદના એજન્ડા ૨૧ ની જોગવાઈઓમાં અપે�ક્ષત હ� ું એ પ્રમાણે
સ્ટ્ર� ડ�લ�ગ મત્સ્યોદ્યોગ સ્ટોક અને ઉચ્ચ સ્થાનાંત�રત મત્સ્ય સ્ટોકના સંરક્ષણ વ્યવસ્થાને
લગતી ૧૦િમ ડ�સેમ્બર ૧૯૮૨ ના દ�રયાના કાયદા �ગેના સ�ુકત
ં
રાષ્ટ્ર સંમેલનની
જોગવાઈઓના પાલન માટ�નો કરાર અપનાવવામાં આવતા પેટા-પ્રાદ� િશક અને પ્રાદ� િશક
સહકાર માટ� વ�ુ જ�રત છે . તે અને તેના આદ� શ અ�ુસાર અ� અને �ૃ િષ સંગઠન પર
ન�ધપાત્ર જવાબદાર� સ�પવામાં આવી છે એ ધ્યાનમાં રાખીને
૧૯૯૩માં પ�રષદ� મધદ�રયે માછલાં પકડવાના વહાણો દ્વારા �તરરાષ્ટ્ર�ય સંરક્ષણ અને
સંચાલનના પગલાના અ�ુપાલનને ઉતેજન આપવાના અ� અને �ૃ િષ સંગઠનનો કરાર
અપનાવેલો અને આ કરાર આચારસં�હતાનો �તગર્ત ભાગ બનશે એની ફર� યાદ
અપાવીને,
અ� અને �ૃ િષ સંગઠને તેની વહ�વટ� સંસ્થાઓના િનણર્ય અ�ુસાર આચાર સં�હતા ઘડવા
માટ� શ્રેણીબદ્ધ ટ� કિનકલ બેઠકો યો� હતી. અને આ બેઠકોના પ�રણામે જવાબદાર�� ૂણર્
મત્સ્યોદ્યોગ માટ�ની આચારસં�હતાના પાઠ �ગે કરાર થયો હતો તેની સંતોષ સાથે ન�ધ
લઈને
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ુ તી
૧૪-૧૫ માચ� ૧૯૯૫ ની મત્સ્યોદ્યોગ �ગેની મંત્રાલય �ગેની રોમ સવાર્ �મ
(કોન્સેન્સસ)

એ

બી�

બાબતોની

સાથોસાથ

જવાબદાર�� ૂણર્

મત્સ્યોદ્યોગ

માટ� ની

આચારસં�હતા � ૂર� કર�ને મત્સ્યોદ્યોગની �સ્થિતને અસરકારક પ્રિતભાવ આપવા અને મધ
દ�રયે માછલાં પકડવાના વહાણો દ્વારા �તરરાષ્ટ્ર�ય સંરક્ષણ અને સંચાલન પગલાના
પાલનને પ્રોત્સાહન આપવાના કરાર અપનાવવા િવચારણા કરવા સરકારો અને
�તરરાષ્ટ્ર�ય સંગઠનનો કર� લ અ�ુરોધનો સ્વીકાર કર�ને:
૧.

જવાબદાર�� ૂણર્ મત્સ્યોદ્યોગ માટ�ની આચાર સં�હતા અપનાવવા�ું ઠરાવે છે .

૨.

આ સં�હતામાં સમિવષ્ટ ઉદ� શો અને િસદ્ધાંતો�ું પાલન કરવા અને અમલ કરવામાં
સહયોગ આપવા રાષ્ટ્રો �તરરાષ્ટ્ર�ય સંગઠનો સરકાર� ક� �બન સરકાર� અને
મત્સ્યોદ્યોગ સાથે સંકળાયેલ બધાને િવનંતી કર� છે .

૩.

આ સં�હતાની જોગવાઈઓનો અમલ કરવામાં િવકસતા દ� શોની ખાસ જ��રયાતો
ધ્યાનમાં રાખવા અ�ુરોધ કરવામાં આવે છે .

૪.

આ સં�હતાનો અમલ કરવામાં િવકસતા દ� શોને સલાહ � ૂર� પાડવા અને સં�હતાના
અમલીકરણના સમથર્નના ઉદ્દે શથી બાહ્ય સહાય માટ� �તરપ્રાદ� િશક સહાય કાયર્ક્રમ
િવગતવાર તૈયાર કરવા કાયર્ અને �દાજપત્રના કાયર્ક્રમમાં જોગવાઈ કરવા અ�
અને �ૃ િષ સંગઠનને િવનંતી કરવામાં આવે છે .

૫.

સભ્યો અને �હત ધરાવતા પ્રસ્� ુત સંગઠનોના સહયોગમાં યોગ્ય લાગે તે ર�તે
સં�હતાના અમલીકરણમાં સમથર્નમાં ટ� કિનકલ માગર્દશર્ક � ૂચનાઓ તૈયાર કરવા
અ� અને �ૃ િષ સંગઠને વ�ુ િવનંતી કરવામાં આવે છે .

૬.

સં�હતાના અમલ પર અને સ�ુકત
ં
રાષ્ટ્રોના સંગઠનો દ્વારા અન્ય દસ્તાવેજો અને
ઠરાવો અને ખાસ કર�ને સ્ટ્ર� ડ�લ�ગ મત્સ્ય સ્ટોક અને ઉચ્ચ સ્થાનાંત�રત મત્સ્ય
સ્ટોકના સંરક્ષણ અને સંચાલનને લગતા ૧૦ ડ�સેમ્બર ૧૯૮૨ ના દ�રયાના કાયદા
�ગેના સ�ુકત
ં
રાષ્ટ્રોના સંમેલનની જોગવાઈઓના અમલીકરણ માટ� ના કરાર
તરફ દોર� જતી સ્ટ્ર� ડ�લ�ગ મત્સ્ય સ્ટોક અને ઉચ્ચ સ્થાનાંત�રત મત્સ્ય સ્ટોક �ગેની
પ�રષદને અસરકારક બનાવવા સામાન્ય સભા દ્વારા અપનાવાયેલ ઠરાવો હ�ઠળ
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કર� લ કાયર્વાહ� સ�હત મત્સ્યોદ્યોગ પર તેની અસરો પર દ� ખર� ખ રાખવા અને
અહ�વાલ આપવા અ� અને �ૃ િષ સંગઠનને જણાવવામાં આવે છે .
૭.

મત્સ્યોદ્યોગમાં પેટા-પ્રાદ� િશક, પ્રાદ� િશક અને વૈિ�ક સહકાર અને સંકલનના
સમથર્નમાં મત્સ્યોદ્યોગના સંરક્ષણ અને સંચાલનના �ુદ્દા વ�ુ અસરકારક ર�તે હાથ
ધરવા પ્રાદ� િશક મત્સ્યોદ્યોગ સંસ્થાઓને સંગીન બનાવવા અ� અને �ૃ િષ સંગઠનને
અ�ુરોધ કરવામાં આવે છે .
***
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