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Kamachiq Resumen 
Ang NOAA Fisheries ay nagsisikap na paglingkuran ang mga stakeholder nang pantay-pantay sa pamamagitan ng 

pakikipag-ugnayan sa mga komunidad na kulang sa serbisyo sa agham, konserbasyon, at pamamahala ng mga yamang 

karagatan ng bansa at ang kanilang tirahan. Ang pambansang diskarte na ito ay bubuo sa NOAA Fisheries' dating equity 

at environmental justice na pagsusumikap upang magbigay ng patnubay para sa pagsasama at pagbibigay-priyoridad sa 

EEJ sa nagpapatuloy at hinaharap na mga aktibidad bilang suporta sa misyon ng NOAA Fisheries,  
 

Ang mga aktibidad sa agham, konserbasyon, at pamamahala ng NOAA Fisheries ay nagsisilbi sa magkakaibang hanay ng 

mga komunidad sa buong Estados Unidos at mga Teritoryo. Sa pagkilala na hindi lahat ng komunidad ay may pantay na 

pagkakataon at access sa mga serbisyo ng NOAA Fisheries, natukoy namin ang tatlong pangkalahatang layunin (Tabla 1). 

Ang pambansang diskarte na ito ay nangangailangan ng mga plano sa pagpapatupad ng step-down at taunang mga ulat 

sa pag-unlad upang matiyak ang mga pagpapabuti sa limang pangunahing mga lugar: Política, Investigación, Divulgación, 

Beneficios, y Gobernanza nisqa. Suqta kaq área central, Empoderamiento del Medio Ambiente, nisqa, agenciapi 

llamkaqkunaman yanapakuykunata, yanapakuykunata ima qun, tikraykunata ruwanankupaq (Tabla 1). 

Mana allin yanapasqa ayllukunata riqsispa riqsispa, chaynallataqmi chayanankupaq harkakuykunatapas allichaspa, 

chaymi NOAApa Challwakuyninqa aswan allinta hinaspa allinta llapallan llaqtakunaman yanapanqa. Kay suqta hatun 

ruwaykunapi yuyaymanaspaqa, aswan chaninmi kanqa suyupa mamaquchapi kaqninkunata, chaypi tiyasqankutapas. 
 

Kay estrategia nacional nisqa, chayllaraq Ordenes Ejecutivas nisqamanta, Plan de Acción de Equidad del Departamento 

de Comercio nisqamanta, Consejo Climático de la NOAA nisqamanta, hinallataq Pesca de la NOAA nisqamanta 

umalliqkunamanta, hinallataq kusisqa llank’aqkunaq participacionninmanta, hinallataq sut’i wiñaq necesidad 

nisqamanta, mana allin yanapasqa llaqtakunaq rikuchisqan. Upang maging malinaw, hindi nito kinukunsinti ang negosyo 

gaya ng nakasanayan at hindi isang rebranding ng mga kasalukuyang aktibidad. Sa halip, inilalarawan ng pambansang 

diskarte na ito ang landas na tatahakin ng NOAA Fisheries upang maisama ang EEJ sa mahahalagang serbisyong 

ibinibigay namin sa lahat ng stakeholder. 
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Tabla 1. Tatlong pangkalahatang layunin ng NOAA Fisheries at anim na pangunahing layunin ng EEJ 
 

Mga Layunin sa Equity at Environmental Justice ng NOAA Fisheries 
Unahin ang pagkakakilanlan, pantay na 

pagtrato, at makabuluhang pakikilahok ng mga 
komunidad na kulang sa serbisyo. 

Magbigay ng pantay na 
paghahatid ng mga serbisyo. 

Unahin ang EEJ sa aming ipinag-uutos 
at gawaing misyon. 

Mga layunin 

 

Nagpapalakas ng Kapaligiran: . 
Magbigay ng institusyonal na suporta, kabilang ang pagsasanay at mga mapagkukunan, na kailangan para ipatupad ang 

maraming EEJ approach sa NOAA Fisheries. Tutukuyin ng panloob na pamumuno at pamamahala ang EEJ bilang mga 
priyoridad at hikayatin ang mga kawani na isaalang-alang ang EEJ sa bawat aspeto ng kanilang trabaho. 

Isama ang Equity at 
Katarungang Pangkalikasan 

sa Patakaran at Plano: 
Tiyakin na ang aming mga 

patakaran isulong ang pantay 
na pagkakataon para sa lahat 

at huwag lumikha hindi 
sinasadyang hindi 

pagkakapantay-pantay o hindi 
pantay na pasanin para sa 
mana allin yanapasqa ayllu 

llaqtakuna. 

Equity sa 
Pananaliksik at 

Pananaliksik Equity: 
Tukuyin ang kulang sa 
serbisyo komunidad, 
address kanilang mga 
pangangailangan, at 

tasahin ang mga 
epekto ng 

pamamahala 
tanteasqankunata. 

Outreach at Engage 
Pantay-pantay: 

Bumuo ng mga relasyon 
sa kulang sa serbisyo 

pamayanan tungo sa mas 
mahusay maunawaan ang 

kanilang mga 
pangangailangan, at 

pagbutihin ang 
impormasyon llapanwan 

rakinakuspa 
interesadokuna. 

Pantay na Ipamahagi 
Mga benepisyo: 

Ipamahagi ang mga 
benepisyo pantay-
pantay sa mga mga 

stakeholder sa 
pamamagitan ng 

pagtaas ng access sa 
oportunidades para 
mana allin sirwisqa 

ayllu llaqtakuna. 

Kasama 
Pamamahala: 
Maglaan para sa 

makabuluhan 
paglahok ng kulang 

sa serbisyo ayllu 
llaqtakunapi 
tanteanapaq 

procesos 
nisqakunata. 

  

 




