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Ehekutibong Buod 
Ang pangisdaan ng NOAA ay nagsusumikap na paglingkuran ang mga stakeholder nang pantay-pantay sa pamamagitan 

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

yamang karagatan ng bansa at ang kanilang tirahan. Ang pambansang diskarte na ito ay bubuo sa nakaraang 

Pagkapantay-pantay at hustisya sa Kapaligiran ng Pangisdaan ng NOAA para 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, pangangalaga, at pamamahala ng Pangisdaan ng NOAA 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 oportunidad at pag-access sa mga serbisyo ng Pangisdaan ng NOAA, natukoy namin ang tatlong 

pangkalahatang layunin (Talahanayan 1). Ang pambansang diskarte na ito ay nangangailangan ng mga plano sa 

pagpapatupad ng unti-unting pagbawas at taunang mga ulat sa pag-unlad upang matiyak ang mga pagpapabuti sa 

limang pangunahing lugar: Patakaran, Pananaliksik, Komunidad, Mga Benepisyo, at Pamamahala. Ang ikaanim na 

pangunahing lugar, ang Nagbibigay ng kapangyarihan sa Kapaligiran, ay nagbibigay sa kawani ng ahensya ng suporta at 

mga tool na kinakailangan upang ipatupad ang mga pagbabago (Talahanayan 1). 

Ang pagtukoy at pagkilala sa mga komunidad na kulang sa serbisyo, gayundin ang pagtugon sa mga hadlang sa pag-

access na kinakaharap nila, ay magbibigay-daan sa Pangisdaan ng NOAA. na mas pantay at epektibong maglingkod sa 

lahat ng mga komunidad. Ang pagtutuon sa anim na pangunahing layuning ito ay magbibigay ng higit na patas na 

pangangasiwa ng mga yamang karagatan ng bansa at ang kanilang tirahan. 
 

Ang pambansang diskarte na ito ay resulta ng patnubay mula sa kamakailang Utos ng Nakatataas, Planong Pag-aksyon 

sa Pagkapantay-pantay ng Departamento ng Komersyo, Konseho ng Klima sa NOAA at pamumuno ng Pangisdaan ng 

NOAA, pati na rin ang masigasig na partisipasyon ng mga kawani at isang malinaw at lumalaking pangangailangan na 

ipinahiwatig ng mga komunidad na kulang sa serbisyo. Upang maging malinaw, hindi nito kinukunsinti ang negosyo gaya 

ng nakasanayan at hindi isang pagbabago ng tatak ng mga kasalukuyang aktibidad. Sa halip, inilalarawan ng pambansang 

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

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

Mga Layunin sa Pagkapantay-pantay at Hustisya sa 
Kapaligiran ng Pangisdaan ng NOAA 

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 

 

Nagbibigay kapangyarihan sa Kapaligiran: 
Magbigay ng pang-institusyonal na suporta, kabilang ang pagsasanay at mga mapagkukunan, na kailangan para ipatupad 
ang maraming EEJ NA PAGTUGON sa Pangisdaan ng NOAA. 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 Katarungan 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 mga komunidad na kulang 

sa serbisyo. 

Katarungan sa 
Pananaliksik at 

Pananaliksik Pantay-
pantay: 

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

tasahin ang mga epekto 
ng pamamahala  
mga desisyon. 

 
Komunidad at 

Pakikisali Pagka 
pantay-pantay: 

Bumuo ng mga relasyon sa 
kulang sa serbisyo 

pamayanan tungo sa mas 
mahusay maunawaan ang 

kanilang mga 
pangangailangan, at 

pagbutihin ang 
impormasyon 

pagbabahagi sa lahat  
mga stakeholder. 

 
Pantay na 

Ipamahagi Mga 
benepisyo: 

Ipamahagi ang mga 
benepisyo pantay-pantay 
sa mga mga stakeholder 

sa pamamagitan ng 
pagtaas ng access sa 

mga pagkakataon para 
sa kulang sa  

serbisyo pamayanan. 

 
Kasama 

Pamamahala: 
Maglaan para sa 

Makabuluhan 
paglahok ng kulang sa 
serbisyo pamayanan sa 
paggawa ng desisyon 

mga proseso. 

 




