
க�ொள்� வகுப்ொளர�ளுக்கும், 
கெயல்டுத்து்வர�ளுக்குமொன 
ஓர அறிமு�க் ்�யயடு

ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப 
்ொது�ொப்து ்றறிய 
க�ொள்�க் ்�யயடு



ஆள�டத்்தல வியொ்ொரம், மக்�்ளக் �டத்து்தல மறறும் அது 
க்தொடர்ொன நொடு �டந்த குறறம் ்றறிய ்ொலி கெயலமு்ற 
(்ொலி கெயலமு்ற) 2002-ஆம் ஆண்டு உருவொக்�ப்டடது. 
இது ஒரு ்தனனிச்ெயொன மறறும் ்ி்ைபபு எதுவும் இலலொ்த 
மண்டல ஆயலொெ்னச கெயலமு்றயொகும். இது ஆஸ்தியரலிய 
மறறும் இநய்தொயனெிய அரசு�ளின இ்ைத்்த்ல்மயுடன, 
45 உறுப்ினர நொடு�ள மறறும் அ்மபபு�ளுடன உளளது. 
   
இந்த க�ொள்�க் ்�யயட்டப ்றறிய ய�ளவி�்ள ்ொலி 
கெயலமு்றயின மண்டல ெொரபு அலுவல�த்துக்கு (RSO) 
்ினவரும் மு�வொியில அனுப் யவண்டும்:

மினனஞெல: info@rso.baliprocess.net RSO இ்ைய்தளம்: 
http://www.baliprocess.net/regional-support-office

2015 யம மொ்தம் ்ிரசுொிக்�ப்டடது.  
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ஒபபு்ர
இந்த க�ொள்�க் ்�யயடொனது ்ொலி கெயலமு்ற உறுப்ினர�ளொல 
உருவொக்�ப்டடு, மண்டல ஆ்தரவு அலுவலத்்தினொல ஆ்தரவளிக்�ப்டடு, 
்ினவரும் உறுப்ினர�்ளக் க�ொண்ட ்ொலி கெயலமு்ற க�ொள்�க் 
்�யயடு�ள வ்ரவுக்குழுவினொல வழிநடத்்தப்டு�ிறது: 

லொலு மு�மது இக்்ொல (Lalu Muhamad Iqbal), 
இநய்தொயனெிய குடிமக்�ள ்ொது�ொபபு மறறும் ெடட 
நிறுவனங�ளின நடபபு இயக்குநர, கவளிவிவ�ொர 
அ்மசெ�ம், இநய்தொயனெியொ (இ்ைத் ்த்ல்ம)  

ய�ொன்தன மொரடனஸ (Jonathan Martens), 
புலம்க்யரநய்தொர உ்தவிப ்ிொிவின ்த்லவர, ஆெிய- 
்ெி்ிக் மண்டல அலுவல�ம், புலம்க்யரவுக்�ொன 
ெரவய்தெ அ்மபபு (இ்ைத் ்த்ல்ம) 

யம�ன ெொலமரஸ (Megan Chalmers),
மூத்்த ெடட அ்தி�ொொி, 
மக்�ளுக்கு எ்திரொன குறறங�ளுக்�ொன ்ிொிவு, 
அடடொரனி க�னரல ்தி்ைக்�ளம், ஆஸ்தியரலியொ 

 
மு�மது ஷிஃ்ொன (Mohamed Shifan),
உ்தவி ்த்ல்ம குடிவரவு அ்தி�ொொி,    குடிவரவு  
மறறும் குடிஅ�லவு ்தி்ைக்�ளம், மொலத்்ததீவு 

ரொ்ரட லொர�ொ (Robert Larga),
உொிமம் மறறும் ஒழுஙகுமு்றக்�ொன இயக்குநர, 
்ிலிப்்ன கவளிநொடடு யவ்லவொய்பபு நிரவொ�ம், 
்ிலிப்்னஸ 

்ின்திப லீலொ�ிொியஙெொக் ஸொிஸனிட
(Pinthip Leelakriangsak Srisanit),
அரசு வழக்�றிஞர, 
ெரவய்தெ விவ�ொரத்து்ற,
அடடொரனி க�னரல அலுவல�ம்,்தொய்லொநது

வ்ரவுக் குழுவுக்குக் கூடு்தல ஆ்தரவு ்தருவது:
டிம் ய�ொ (Tim Howe),
புலம்க்யரவுக்�ொன ்னனொடடு அ்மபபு (IOM) 
கெயல்திடட ஒருங�ி்ைப்ொளர, மண்டல ஆ்தரவு 
அலுவல�ம் 
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முனனு்ர
2002-இ்ல இது க்தொடங�ப்டட நொளமு்தல, ஆள�டத்்தல வியொ்ொரம், மக்�்ளக் 
�டத்து்தல மறறும் அது க்தொடர்ொன நொடு �டந்த குறறம் ்றறிய ்ொலி 
கெயலமு்றயொனது (்ொலி கெயலமு்ற) ஆள�டத்்தல வியொ்ொரம், மக்�்ளக் 
�டத்து்தல மறறும் அது க்தொடர்ொன நொடு �டந்த குறறத்்தின ்ினவி்ளவு�்ளப 
்றறிய ்ிரொந்திய விழிபபுைர்வத் ்திறம்்ட எழுப்ியுளளது. அத்துடன அ்தன 
்ிர்தி்லிப்ொ� உத்்தி�்ளயும், கெய்மு்ற ஒத்து்ழப்்யும் உருவொக்�ி 
ந்டமு்றப்டுத்்தி வரு�ிறது. 48 உறுபபு நொடு�ள மறறும் ெரவய்தெ அ்மபபு�ள 
அத்துடன ்ல ்ொர்வயொளர நொடு�ள மறறும் ெரவய்தெ நிறுவனங�ள இந்த 
்தனனொரவக் �ருத்துக்�ளத்்தில ்ஙய�ற�ினறன.  

ஆரவமுளள உறுப்ினர�ளின ஆயலொெ்னயுடன, ்ொலி கெயலமு்றயின மண்டல ஆ்தரவு 
அலுவல�த்்தொல (RSO) உருவொக்�ப்டட, �டத்்தப்டட ந்ர�்ள அ்டயொளம் �ொண்்்திலும், 
்ொது�ொப்்திலும் உளள ்ிரசெி்ன�ள ்றறிய க�ொள்�க் ்�யயடு�ளின க்தொகுப்்  ்ொலி 
கெயலமு்றயின எடடொவது ்தற�ொலி�க் கூடடத்்தில மூத்்த அ்தி�ொொி�ள ்ொிநது்ரத்துளளொர�ள. 
இய்த வழியில யமலும், க�ொள்�க் ்�யயடு�்ள வ்ரவு கெய்ய, இநய்தொயனெியக் குடியரசு மறறும் 
புலம்க்யரவுக்�ொன ்னனொடடு அ்மபபு (IOM) து்ைத்்த்ல்ம ஏறறுளள வ்ரவுக்குழு்வ 
மண்டல ஆ்தரவு அலுவல�ம் (RSO) ஏற்டுத்்தியுளளது. இந்த வ்ரவுக்குழுவில இநய்தொயனெியொ, 
ஆஸ்தியரலியொ, மொலத்்ததீவு, ்ிலிப்்னஸ, ்தொய்லொநது மறறும் புலம்க்யரவுக்�ொன ்னனொடடுக் �ழ�ம் 
(IOM) ெொரந்த வலலுநர�ள அடங�ியுளளொர�ள.  

ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொணு்தல மறறும் ்ொது�ொத்்தல க்தொடர்ொன 
்ிரசெி்ன�்ளப ்றறி க�ொள்� ்குப்ொளர�ள மறறும் கெயல்டுத்து்வர�ளுக்கு உ்தவும் வ்�யில 
ெிறிய அறிமு�க் ்�யயடு�்ளத் ்தயொொிக்கும் யநொக்�த்துடன அந்தக் குழு ஆறுமொ்த �ொலத்்தில நொனகு 
மு்ற கூடியுளளது. ்�யயடு�ளின வ்ரவுப ்்திபபு�ள ்ொலி கெயலமு்ற உறுப்ினர�ளுக்கும் 
மறறும் ்ொர்வயொளர�ளுக்கும் �ருத்துக்�்ள எழுத்துவடிவில வழஙகுவ்தற�ொ�ச சுறறுக்கு 
விடப்டடு, அ்தன்ின ்தொய்லொந்தில உளள ்ொங�ொங�ில மொரச 23 மு்தல 24 வ்ர ந்டக்றற ்ொலி 
கெயலமு்றயின முழு �லந்தொய்வுப ்டட்றயில விவொ்திக்�ப்டடு, மறுஆய்வு கெய்யப்டடது. 
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொைவும், ்ொது�ொக்�வும் க�ொள்� 
வகுப்ொளர�ளுக்கும், கெயல்டுத்து்வரளுக்கும் உ்தவும் வ்�யில க�ொள்�க் ்�யயடு�ள ்யனுளள 
ஆ்தொரமொய் இருந்தன எனறு அ்தில ்ஙகுக்றயறொர ஒபபுக்க�ொண்டனர. உறுப்ினர�ளிடமிருநது 
க்றப்டட �ருத்துக்�ளுக்கு இைங�, வ்ரவுக்குழு வ்ரவு�்ளத் ்திருத்்தி, முக்�ிய மொறறங�்ளயும் 
மறறும் ்ொிநது்ர�்ளயும் இ்ைத்்தது. 

்ொலி கெயலமு்ற உறுபபு நொடு�ளில இருநது நலல ந்டமு்ற�்ள உ்தொரைங�்ளப க்ருமளவில 
எடுத்துக்க�ொண்டு ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொணு்தல மறறும் ்ொது�ொபபு 
ய்ொனறவறறில ெரவய்தெ மறறும் ்ிரொந்திய ்தரத்துக்�ொன �ண்யைொடடத்்்த வழஙகுவ்்த க�ொள்�க் 
்�யயடு�ள இலக்�ொ�க் க�ொண்டுளளன. 2013 ஏபரலில ந்டக்றற ஐந்தொவது உயரமடடக் 
கூடடத்்தின ்ொிநது்ரக்கு இைங�, இத்்த்�ய க�ொள்�க் ்�யயடு�ள, ்ொலி கெயலமு்றயின 
�ருபக்ொருள ்கு்தி�்ளயும் மறறும் ்ொலி கெயலமு்ற உறுப்ினர�ளின குறிப்ிடட அக்�்ற 
�ொடடும் ்ிரசெி்ன�்ளயும் க�ொண்டுளள ்ொலி கெயலமு்ற க�ொள்� ்�யயடு�ளின இரண்டொம் 
க்தொகு்தியொகும். அ்வ ்தனனிச்ெயொன்வ மறறும் ்ி்ைபபு எதுவும் இலலொ்த்வ. அத்துடன ்ொலி 
கெயலமு்ற உறுப்ினர நொடு�ளிலுளள ்லயவறு உளநொடடு நிறுவனங�ளொல குறிபபு ெொ்தனங�ளொ�ப 
்யன்டுத்தும் யநொக்�ம் க�ொண்ட்வ. 

லிெொ க்ரொஃய்ொரடு 
(Lisa Crawford)
மண்டல ஆ்தரவு அலுவல� (RSO) 
இ்ை யமலொளர  (ஆஸ்தியரலியொ)

க்க்ப ஏ. ய�. என. �ின�ினன                          
(Bebeb A.K.N. Djundjunan)

மண்டல ஆ்தரவு அலுவல� (RSO) 
இ்ை யமலொளர  (இநய்தொயனெியொ)
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்த்லபக்ழுத்துச கெொற�ள மறறும் 
சுருக்�பக்யர�ள

ASEAN க்தன�ிழக்கு ஆெிய நொடு�ள கூடட்மபபு 

Bali Process ஆள�டத்்தல வியொ்ொரம், மக்�்ளக் �டத்து்தல 
மறறும் அது க்தொடர்ொன நொடு �டந்த குறறம் 
்றறிய ்ொலி கெயலமு்ற 

ILO ்னனொடடுத் க்தொழிலொளர அ்மபபு 

IOM புலம்க்யரவுக்�ொன ்னனொடடு அ்மபபு 

MOU புொிநதுைரவு ஒப்ந்தம்

NGO அரசு ெொரொ அ்மபபு 

Organized Crime 
Convention

ஒழுங�்மக்�ப்டட நொடு�டந்த குறறத்துக்கு 
எ்திரொன ஐக்�ிய நொடு�ள ஒப்ந்தம்

RSO ்ொலி கெயலமு்றயின மண்டல ஆ்தரவு 
அலுவல�ம்

Trafficking in 
Persons Protocol

ஒழுங�்மக்�ப்டட நொடு�டந்த குறறத்துக்கு 
எ்திரொன ஐக்�ிய நொடு�ளின ஒப்ந்தத்துக்கு 
இ்ைப்ொ� மக்�்ள, அ்திலும் குறிப்ொ� 
க்ண்�ள மறறும் குழந்்த�்ளக் 
�டத்து்த்ல ்தடுக்�, ஒடுக்� மறறும் ்தண்டிக்� 
ஏற்டுத்்தப்டட கநறிமு்ற

UN ஐக்�ிய நொடு�ள 

UNHCR அ�்தியருக்�ொன ஐக்�ிய நொடு�ள ெ்்யின 
உயர ஆ்ையர

UNODC ய்ொ்்தப க்ொருட�ள மறறும் 
குறறங�ளுக்�ொன ஐக்�ிய நொடு�ள ெ்்யின 
அலுவல�ம்
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க்ொருளடக்�ம் 
கெயலொக்�ச சுருக்�ம்  2

்ிொிவு 1: ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ்ொது�ொப்து ்றறிய அறிமு�ம்  3
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ஆள்கடத்தலால் பா்திக்கபபடடவர்களைப பாது்காபபள்தப பற்ிய க்காளள்கக ள்கயயடு2

கெயலொக்�ச சுருக்�ம் 
மனி்தர�்ளக் �டத்து்தல என்து மனி்த உொி்ம�ளின அழிவுக்ய�துவொன ்தொக்�த்்்த ஏற்டுத்்தக்கூடிய 
ஒரு �டு்மயொன குறறமொகும். மக்�்ள, அ்திலும் குறிப்ொ�, க்ண்�ள மறறும் குழந்்த�்ளக் 
�டத்து்த்லத் ்தடுக்கும், ஒடுக்கும் மறறும் ்தண்டிக்கும் கநறிமு்ற (மக்�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்ற) 
மறறும் ்னனொடடு மனி்த உொி்ம�ள மரபு�ள மறறும் ்ிரொந்திய �ட்ம�ள உளளிடட ்ிற ்னனொடடுச 
ெொ்தனங�ளின �தீழ் மொநிலங�ள ்தங�ள ெரவய்தெக் �ட்ம�ளின ஒரு ் கு்தியொ�ப ் ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப 
்ொது�ொக்�க் �ட்மப்டடிருக்�ினறன. குறறத்துக்குத் ்திற்மயொன குறறவியல நதீ்திமு்றயின 
்்தில என்ய்த ்ொ்திக்�ப்டயடொருக்குப ்ொது�ொப்ின முக்�ிய அடித்்தளமொகும்; ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ள ெொியொன வ்�யில ்ொது�ொக்�ப்டொ்தவ்ர, ஆள�டத்்தல�ொரர�ளுக்கு எ்திரொன 
குறறவியல நதீ்தி நடவடிக்்�க்கு ஆ்தரவளிக்� அவர�ளுக்கு அ்தி�ொரம் இருக்�ொது.    

ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்�ொ�க் �ட்ம�்ளக் �்டப்ிடிக்கும்ய்ொது, ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�்டயடொர�ளின ்தனிப்டட ய்த்வ�்ளயும் �ைக்�ில எடுத்துக்க�ொளளு�ினற வ்�யில 
்ொ்திக்�ப்டயடொ்ர ்மயப்டுத்தும் அணுகுமு்ற்ய மொநிலங�ள ்�யொள யவண்டும் எனறு இந்த 
க�ொள்�க் ்�யயடு ்ொிநது்ரத்து, அ்தறய�றறவொறு ்ொது�ொபபு மு்ற�்ள வடிவ்மக்�ிறது. 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்�ொன ்ொது�ொப்ில நி்ந்த்ன இருக்�க்கூடொது அதுய்ொல குறறவியல நதீ்தி 
அ்மப்ில ்ஙகுக்றுவ்தறகு எவவி்த ெமரெமும் இருக்�க்கூடொது. ்ொது�ொபபுச ெவொல�்ளப புொிநது 
க�ொளளும்ய்ொது, மொநில அரசு அ்தி�ொொி�ள அவர�ளது யவ்ல�ளில ஆ்தரவளிக்�ப்டு�ிறொர�ள. 
அத்துடன க்ொருத்்தமொன ெடடக் �டட்மபபு மறறும் ெரவய்தெ ெிறந்த ்யிறெிக்கு ஏற் அவற்றத் 
்திறம்்டக் ்�யொளப ்யிறெியளிக்�ப்ட யவண்டும்.  

்ொது�ொபபுக் �ட்ம�்ள ந்டமு்றப்டுத்தும் வ்�யில, ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள 
மு்தலொவது க்தொடரபு க�ொண்ட நி்லயிலிருநது, அவர�ள ஒரு குறிப்ிடட அளவு ெமூ� – க்ொருளொ்தொர 
்தனனி்றவு க்றும் �ொலம் வ்ர யமலும் ்ததீஙகு ஏற்டொவண்ைம் மொநிலங�ள ்ொது�ொக்� யவண்டும்.  
அவர�ளுக்கு வழங�ப்டும் ஆரம்்ப ்ொது�ொபபு, அவர�ளது உடனடித் ய்த்வ�்ளப பூரத்்தி 
கெய்வ்தொ� இருக்� யவண்டும். அத்துடன அவர�ள ்தங�ள அனு்வங�ளிலிருநது உடலொதீ்தியொ�வும், 
மனொதீ்தியொ�வும் மதீண்டுவநது, குறறவியல நதீ்திச கெயல்ொடு�ளில ்ஙய�ற்்தொ இல்லயொ என்து 
உட்ட, எ்திர�ொலத்்்தப ்றறி  முடிகவடுக்� அனும்திக்கும்வ்�யில ய்த்வயொன ெிந்த்னக் �ொலமும் 
அ்தில உளளடங�ிய்தொய் இருக்� யவண்டும். கெய்ய விருப்ப்டடு அ்்தச கெய்து முடிப்வர�ளுக்�ொ�, 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின �ருத்துக்�ள மறறும் அக்�்ற�ள அந்த கெயல்ொடடின ஒவகவொரு �டடத்்திலும் 
முனனி்லப்டுத்்தப்டுவதும், �ருத்்தில க�ொளளப்டுவதும் மறறும் வழங�ப்டுவதும் ஒரு நலல 
ந்டமு்றயொ�க் �ரு்தப்டு�ிறது.  ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு வரும் அசசுறுத்்தல�ள க்தொடரநது 
மொறிக்க�ொண்யட இருப்்தொல ்ொது�ொபபுத் ்திடடங�ள அ்ொயக் �ைிபபீடு�ளின அடிப்்டயில 
்திருத்்தப்டயவண்டும்.   

்யனுளள மறறும் நதீடித்்த ்ொது�ொபபுத் ்திடடங�ள ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள ்தொங�ள கெொந்தமொ� 
இயங�க்கூடிய ்தன்ம்ய மதீண்டும் க்றுவ்தறகும், அத்துடன ்தங�ள ெமு்தொயத்்தின க்ொருளொ்தொர 
மறறும் ெமூ� வொழ்க்்�யில ்தனனி்றவு க்றற ்ஙய�ற்ொளர�ளொ� ஆவ்தன மூலம் ெமூ�த்துடன 
ஒனறி்ைவ்தறகும் உ்தவும். கவறறி�ரமொன மதீடபு மறறும் மறு ஒருங�ி்ைப்ில ஒரு முக்�ிய 
�ொரைியொ� குறறவியல (�ிொிமினல) அலலது குடி்ம (ெிவில) ந்டமு்ற�ள மூலம் இழபபீட்டப க்ற 
இந்தக் ்�யயடு ய�ொடிடடுக் �ொடடு�ிறது. நொடு �டந்த ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள ெிந்த்ன 
கெய்வ்தற�ொன �ொலக்�டடத்துக்குப ்ிறகு மறறும் அவர�ள ்தங�ள அனு்வங�ளிலிருநது மதீண்ட ்ிறகு 
அலலது ஆள�டத்்தல�ொரர�ள மதீது குறறவியல நடவடிக்்��ள ஒரு முடிவுக்கு வந்த்ிறகு, ்தங�ள ்ிறந்த 
நொடடுக்கு ்திரும்்லொம் அலலது அவர�்ள அ்டயொளப்டுத்தும் நொடடில இருக்�லொம் அலலது யவறு 
எங�ொவது குடியயறலொம். ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு எது ெிறந்த க்தொிவு என்்்தத் ்ததீரமொனிப்்தில, 
்்திலடி க�ொடுத்்தல, மிரடடு்தல ய்ொனற அசசுறுத்்தல�ள �ைக்�ில எடுத்துக்க�ொளளப்ட யவண்டும். 

ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ்ொது�ொக்கும் �ட்ம மொநிலங�ளுக்கு உளளது எனறொலும், 
அந்த �ட்ம�்ள நி்றயவறற அவர�்ளப ் ொது�ொப்்தில மறறவர�ளும் முக்�ிய ் ஙகு வ�ிக்�க்கூடும். 
மொநிலம் மறறும் அரசு ெொரொ அ்மபபு�ளுக்கு இ்டயில ஒருங�ி்ைபபு என்து மி�வும் அவெியம் 
ஆ�ிறது. அரசு ெொரொ அ்மபபு�ளொனது நம்்ிக்்�்ய ஏற்டுத்்தவும், ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுடன 
ஒத்துைர்வ உருவொக்�வும், அவர�ளது ்ொது�ொபபுத் ய்த்வ�்ள புொிநது க�ொளளவும், அத்துடன 
அவற்றத் ்ததீரத்து்வக்�க்கூடிய ெிறந்த, விொிவொன யெ்வ�்ள வழங�வும்  ெிறபபுத் ்திறன�்ளக் 
க�ொண்டிருக்�க்கூடும். மொநிலங�ளுக்�ி்டயயயொன ஒருங�ி்ைபபுக்குப ்யனுளள ்ொது�ொபபும் 
ய்த்வப்டலொம். ்ொலி கெயலமு்ற உட்ட ஆெிய – ்ெி்ிக் ்ிரொந்தியத்்தில உளள வலுவொன 
இரு்தரபபு மறறும் ்ிரொந்திய ஒத்து்ழபபு வழிமு்ற�ள, ்ொது�ொபபு க்தொடர்ொன ஒத்து்ழப்் 
வலுப்டுத்்தக்கூடிய ஒரு ்திடமொன அடிப்்டயொ� உளளது. இந்தக் க�ொள்�க் ்�யயடு ்ொது�ொபபு 
வழிமு்ற�்ள யமம்்டுத்்தவும், அவற்ற ்ிரொந்தியம் முழுவதும் ்தரப்டுத்துவதுமொன முக்�ியமொன 
யவ்ல�ளில மொநிலங�ளுக்கு ஆ்தர்வத் ்தரக்கூடிய ஒரு ெொ்தனமொ� வழங�ப்டு�ிறது. 
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்ிொிவு 1: 
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ்ொது�ொப்து ்றறிய அறிமு�ம் 

1.1. ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ்ொது�ொக்� ்னனொடடுச 
ெடடக் �டட்மபபு 
ஒழுங�்மக்�ப்டட நொடு�டந்த குறறத்துக்கு எ்திரொன ஐக்�ிய நொடு�ளின ஒப்ந்தத்்தின 
(ஒழுங�்மக்�ப்டட குறறத்துக்�ொன ஒப்ந்தம்) ெடடப்ிொிவு 25, ் ்திலடி க�ொடுத்்தல, மிரடடு்தல ய்ொனற 
அசசுறுத்்தல�ள உளள ெந்தரப்ங�ளில, ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு உ்தவி வழங�வும், ்ொது�ொக்�வும் 
அத்துடன ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின உொி்ம்ய மதீடடளிப்்தறகும், அவர�ளுக்�ொன இழபபீட்டப 
க்றுவ்தறகுமொன ெொியொன கெயலமு்ற�்ள  உருவொக்�ித் ்தர மொநில அ்மபபு�ள �ட்மப்டடுளளன 
எனக்கூறு�ிறது. ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ்ொது�ொப்து என்து மக்�்ள அ்திலும் குறிப்ொ� க்ண்�ள 
மறறும் குழந்்த�்ளக் �டத்து்த்ல ்தடுக்�, ஒடுக்� மறறும் ்தண்டிக்� ஏற்டுத்்தப்டட கநறிமு்றயின 
(மக்�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்ற) யநொக்�ங�ளில ஒனறொகும். அநகநறிமு்ற ஒழுங�்மக்�ப்டட 
குறறத்துக்�ொன ஒப்ந்தத்்தின இ்ைப்ொகும். மக்�்ளக் �டத்து்தலில கநறிமு்ற ெடடப்ிொிவு 6 
மொநிலங�ளுக்குப ்ினவருவனவற்ற விளக்�ியிருக்�ிறது:

• க்ொருத்்தமொன சூழ்நி்ல�ளில, முடிந்தவ்ர, ெடட நடவடிக்்��ளில ர�ெியம் �ொப்து உட்ட 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின அந்தரங�ம் மறறும் அ்டயொளத்்்தப ் ொது�ொக்� யவண்டும் (ெடடப்ிொிவு 
6(1)); 

• க்ொருத்்தமொன சூழ்நி்ல�ளில, ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு நதீ்திமனறம் மறறும் நிரவொ� 
நடவடிக்்��ள ்றறிய ்த�வல�்ள வழங� யவண்டும். அத்துடன குறறவியல நடவடிக்்��ளில 
எ்திர்தரபபுக்குப ்ொ்த�மினறி, நதீ்திமனறத்்தில ்தங�ள �ருத்துக்�்ளயும், �வ்ல�்ளயும் 
க்தொிவிக்� உ்தவிபுொிய யவண்டும் (ெடடப்ிொிவு 6(2));

• ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்குத் ய்த்வயொன வீடடுவெ்தி, ஆயலொெ்ன மறறும் ்த�வல�ள; மருத்துவ, 
உளவியல மறறும் க்ொருளு்தவி அத்துடன யவ்லவொய்பபு, �லவி மறறும் ்யிறெி வொய்பபு�ள 
வழஙகுவது உட்ட அவர�ளுக்கு உடல, உளவியல மறறும் ெமூ� மதீட்்யும் வழங�ிட யவண்டும் 
(ெடடப்ிொிவு 6(3));

• ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு உடல ்ொது�ொபபு வழங� முயறெி கெய்யயவண்டும் (ெடடப்ிொிவு 6(5));
• ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு அவர�ள அனு்வித்்த இனனலுக்கு இழபபீடு க்றுவ்தற�ொன 

ெொத்்தியக்கூறு�்ளச ெடட அ்மபபு வழஙகு�ிற்தொ என்து உறு்தி கெய்யப்ட யவண்டும் 
(ெடடப்ிொிவு 6(6)).

மக்�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்றயொனது, ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின வயது, ்ொலினம் 
மறறும் ்தனிப்டட ய்த்வ�்ள அ்திலும் குறிப்ொ� ய்த்வயொன வீடடுவெ்தி�ள, �லவி மறறும் ் ரொமொிபபு 
ய்ொனற குழந்்த�ளுக்�ொன ெிறபபுத் ய்த்வ�்ளயும், மொநிலங�ள �ைக்�ில எடுத்துக்க�ொளள 
யவண்டும் எனறு வலியுறுத்து�ிறது (ெடடப்ிொிவு 6(4)).

உ்தவிக்குறிபபு: ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப 
்ொது�ொப்்தற�ொன முக்�ிய க�ொள்��்ளப ்ின்றறு்தல 

• ஒரு மொநிலத்்தில மு்றயறற வ்�யில நு்ழந்த்மக்ய�ொ அலலது ்தங�ியிருந்த்மக்ய�ொ 
அலலது மறற ெடடவியரொ்தச கெயல�ளுக்ய�ொஅலலது ஆள�டத்்தலின யநரடி வி்ளவொ� 
அவர�ள இ்ழத்துளள குறறங�ளுக்�ொ�யவொ, ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளக் ்�து கெய்யயவொ, 
குறறம் ெொடடயவொ அலலது ்தண்ட்னக்கு உட்டுத்்தயவொ கூடொது 

• ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு உொிய உடல மறறும் உளவியல ்ரொமொிப்்க் �டடொயம் 
்தரயவண்டும் 

• ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு ஏய்தனும் குறறவியல, ெிவில அலலது ்ிற நடவடிக்்��ள மூலம் 
ெடட மறறும் ்ிற உ்தவி�ள �டடொயம் வழக்�ப்ட யவண்டும்.  

• ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டட குழந்்த�ளுக்கு அவர�ளுக்�ொன ெிறபபு ்லவீனங�ள, 
உொி்ம�ள மறறும் ய்த்வ�ளுக்கு ஏற் உொிய உ்தவி மறறும் ்ொது�ொபபு வழங�ப்ட 
யவண்டும் 

• ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு ்ொது�ொப்ொன (மறறும் ெொத்்தியப்டடொல, சுயவிருப்த்ய்தொடு) 
்திரும்புவ்தற�ொன உத்்தரவொ்தம் ்திரும்்வரும் மறறும் ்ிறந்த மொநிலங�ளொல ்தரப்ட 
யவண்டும்

• ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்குப ்யனுளள மறறும் உொிய ெடடத்்ததீரவு�்ளத் ்தரயவண்டும் 

மனி்த உொி்ம�ளுக்�ொன உயர ஆ்ையொளொின அலுவல�ம் (OHCHR) ்ொிநது்ரத்்த மனி்த 
உொி்ம�ள மறறும் மனி்தர�்ளக் �டத்து்தலுக்�ொன வழி�ொடடு்தல�்ளப ்ொரக்�வும்  
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ஆள்கடத்தலால் பா்திக்கபபடடவர்களைப பாது்காபபள்தப பற்ிய க்காளள்கக ள்கயயடு4

1 1951 அ�்தியர நி்ல்ம க்தொடர்ொன அ�்தி உடன்டிக்்� ெடடவி்தி 33(1), ெித்்திரவ்்தக்கு எ்திரொன உடன்டிக்்� ெடடவி்தி 
3 மறறும் ்லவந்தமொய்க் �ொைொமலய்ொன அ்னத்து ந்ர�ள ்ொது�ொபபு ெரவய்தெ ஒப்ந்தம் ெடடவி்தி 16 இ்வ�்ளப 
்ொரக்�வும். அத்துடன ெிவில மறறும் அரெியல உொி்ம�ள ்றறிய ெரவய்தெ உடன்டிக்்� ெடடப்ிொிவு 7 இ்வ�்ளப 
்ொரக்�வும். இ்்த ஐக்�ிய நொடு�ள மனி்த உொி்ம�ள குழு பு�லிடம் யவண்டிவருயவொ்ர வலுக்�டடொயமொ�த் ்திருப்ியனுபபும் 
்த்ட்யக் �டடுப்டுத்தும் என விளக்�மளித்துளளது. ்ொரக்�: ஐ.நொ மனி்த உொி்ம�ள குழு (HRC), CCPR க்ொதுக் �ருத்து எண் 
20: ெடடவி்தி 7 (ெித்்திரவ்்தக்�ொன ்த்ட, அலலது ்ிற க�ொடூரமொன, மனி்தொ்ிமொனமறற அலலது இழிவொன நடத்துமு்ற�ள 
அலலது ்தண்ட்ன�ள), 10 மொரச 1992, ்த்்தி 9.       

2 1951 அ�்தியர நி்ல்ம க்தொடர்ொன அ�்தி உடன்டிக்்� ெடடவி்தி 33(1). அத்துடன மக்�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்ற, 
ெடடவி்தி 14, மறறும் ெிவில மறறும் அரெியல உொி்ம�ள ் றறிய ெரவய்தெ உடன்டிக்்�, 16 டிெம்்ர 1966, ெடடவி்தி 6 மறறும் 7 
இ்வ�்ளப ் ொரக்�வும். பு�லிடம் யவண்டிவருயவொ்ரத் வலுக்�டடொயமொ�த் ்திருப்ியனுப்ொ்த க�ொள்� கூட ெம்்ிர்தொயமொன 
ெரவய்தெச ெடடத்்தின நிய்தியொ�ிவிடடது.    

3 குழந்்த உொி்ம�ள குழு, க்ொதுக்�ருத்து எண் 6 (2005), ்தொங�ள ் ிறந்த நொடடுக்கு கவளியய து்ையிலலொ்த மறறும் ் ிொிக்�ப்டட 
குழந்்த�்ள நடத்தும் மு்ற, ்த்்தி 84. குழந்்தயின மி�செிறந்த நலன�்ளத் ்ததீரமொனிக்� நியமிக்�ப்டட அ்தி�ொொி�ளொல 
குழந்்த�ளின நலன�ளுடன மொநிலங�ளின நலன�ள உட்ட மறற நலன�்ளயும் ெமனப்டுத்தும் யவ்ல்யச கெய்ய முடியுமொ 
என்்்த மொநிலங�ள உறு்தி கெய்யயவண்டும். யமலும் ்ொரக்�: குழந்்தயின மி�செிறந்த நலன�்ளத் ்ததீரமொனிப்்தற�ொன UN-
HCR வழி�ொடடு்தல�ள, UNHCR, யம 2008. �ி்டக்குமிடம்: http://www.refworld.org/ docid/48480c342.html

மக்�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்ற�ளில உளள 
வழிவ்��ள ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர 
�ளுக்�ொன கநறிெொரந்த �டட்மபபு மறறும் 
்ொது�ொபபுக்�ொ� விொிவொன வ்�யில புொிநது 
க�ொளளப்ட யவண்டும். ெடடப்ிொிவு 14(1)-
இன்டி, கநறிமு்றயொனது ெரவய்தெ மனி்த 
உொி்ம�ள ெடடம் மறறும் மனி்தொ்ிமொன 
ெடடம் உட்ட ெரவய்தெச ெடடங�ளுக்கு ஏற் 
புொிநதுக�ொளளப்ட யவண்டும்.  

ஓர அ�்தி்ய அலலது பு�லிடம் யவண்டுயவொ்ர 
கவளியயறறயவொ அலலது  அவரது இனம், ம்தம், 
நொடு, குறிப்ிடட ஒரு ெமு்தொயக் குழு அலலது 
அரெியல �ருத்து �ொரைமொ� அவரது உயிருக்கு 
அலலது சு்தந்திரத்துக்கு அசசுறுத்்தல உளள 
ஒரு இடத்துக்குத் ்திருப்ியனுப்யவொ முடியொது 
என்்்த வலியுறுத்்த அ�்தியொின நி்ல 

உ்தவிக்குறிபபு:ெரவய்தெச ெடடத்்தில 
்ொது�ொபபு வழிவ்��்ள 
ந்டமு்றப்டுத்து்தல: 

மக்�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்றயில 
கு்றந்த்டெ ்தரத்துக்கும் ்தொண்டிச  
கெலலும் ்ிற மொநிலங�்ள 
முனமொ்திொியொ�ப ்ின்றற 
மொநிலங�ள ஊக்குவிக்�ப்டு�ினறன. 
எடுத்துக்�ொடடொ�, குறறவியல 
நடவடிக்்��ளுக்குக் கூடு்தலொ�வும், 
கவளியயயும் இழபபீடடுத் ்திடடங�்ள 
அறிமு�ப ்டுத்துவது. 

க்தொடர்ொன 1951 ஒப்ந்தம் மறறும் அ�்தியொின நி்ல க்தொடர்ொன 1967 கநறிமு்ற மறறும் பு�லிடம் 
யவண்டிவருயவொ்ர வலுக்�டடொயமொ� ்திருப்ியனுப்ொ்த க�ொள்� ய்ொனற்வ குறிப்ிடடுக் 
கூறு�ினறன.1 கூடு்தலொ�, மக்�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்றயின ெடடப்ிொிவு 14(2), அ்்தச கெயல்டுத்்த 
எடுக்�ப்டட நடவடிக்்��ள ்ொகு்ொடின்ம எனற ெரவய்தெக் க�ொள்��்ள ஒடடியய இருக்� 
யவண்டுகமன விளக்கு�ிறது. அ்தன க்ொருள எனனகவனறொல, ஒரு ந்ொிடம் அவரது புலம்க்யர்தல 
அலலது மறற அந்தஸது உட்ட எந்த ் ண்்ின அடிப்்டயிலும் ் ொகு்ொடு �ொண்்ிக்�க் கூடயவ கூடொது.

ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ்ொது�ொத்்தலில பு�லிடம் 
யவண்டிவருயவொ்ர வலுக்�டடொயமொ�த் ்திருப்ியனுப்ொ்த க�ொள்� 
ஒரு ந்ொின உயிர அலலது சு்தந்திரம் அசசுறுத்்தப்டும் அ்ொயம் உளள அலலது அந்த ந்ர 
துனபுறுத்்தப்டக்கூடிய இடத்துக்கு அவ்ர ்திருப்ி அனுப்ொமலிருக்கும் மொநிலங�ளின �ட்ம 
அ்னத்து ந்ர�ளுக்கும் க்ொருநதும். அத்துடன ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப 
்ொது�ொப்்தின ்தொக்�ங�ளும் உண்டு.2 குறிப்ொ� குழந்்த�்ளப க்ொறுத்்தவ்ரயில, “்ிறந்த 
நொடடுக்குத் ்திருப்ியனுபபும்ய்ொது  அது ஒரு ‘நியொயமொன அ்ொயத்துக்கு’ இடடுசகெலலும் 
யமலும் அது குழந்்தயின அடிப்்ட உொி்ம�்ள மதீறுவது அ்திலும் குறிப்ொ� பு்தலிடம் 
யவண்டிவருயவொ்ர வலுக்�டடொயமொ�த் ்திருப்ியனுப்ொ்த க�ொள்� க்ொருநதும் எனும்ய்ொது 
்ிறந்த நொடடுக்குத் ்திருப்ியனுபபு்தல  ஒரு ்ததீரவொ�ொது” எனறு குழந்்த உொி்ம�ள மதீ்தொன குழு 
க்தொிவித்துளளது. ்ிறந்த நொடடுக்குத் ்திரும்பு்தல என்து க�ொள்� அடிப்்டயில அப்டித் 
்திரும்புவது குழந்்தயின நன்மக்�ொ� இருக்கும் எனனும் ்டெத்்தில ஏற்ொடு கெய்யப்டலொம்.” 3

ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டட குழந்்த�்ளப க்ொறுத்்தவ்ரயில, குழந்்தயின உொி்ம�ள குறித்்த 
ஒப்ந்தத்்தின (CRC) ெடடப்ிொிவு 39, உடலொதீ்தியொன மறறும் மனொதீ்தியொன மதீடபு மறறும் ்ொ்திக்�ப்டட 



5

4 எடுத்துக்�ொடடொ�, ்ினவருவனவற்றப ்ொரக்�வும்: குறறம் மறறும் அ்தி�ொர துஷ்ிரயயொ�த்்தொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்�ொன 
நதீ்தியின அடிப்்டத் க�ொள்��ளுக்�ொன ஐ.நொ. ் ிர�டனத்்தில ் ொ்திக்�ப்டயடொர மறறும் ெொடெி்யப ் ொது�ொக்கும் ஏற்ொடு�ள, 
A/RES/40/34, (29 நவம்்ர 1985). (ெடடவி்தி 6(டி)).  ்ொ்திக்�ப்டட குழந்்த�ள மறறும் ெொடெி�ள ெம்்ந்தப்டட விஷயங�ளில 
நதீ்திக்கு வழி�ொடடு்தல�ள (எண் 32-34). UNTOC ெடடவி்தி�ள 24 மு்தல 26. மக்�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்றயில வி்திமு்ற�ள 
6 மு்தல 8. நொடு�டந்த ஒழுங�்மக்�ப்டட குறறங�ளுக்கு எ்திரொன ஐக்�ிய நொடு�ள ஒப்ந்தம் (புலம்க்யரநய்தொர �டத்்தல 
கநறிமு்ற) கூடு்தலொ� நிலம், �டல மறறும் வொன வழியொ� புலம்க்யரநய்தொ்ரக் �டத்்தலுக்கு எ்திரொன கநறிமு்ற ெடடவி்தி 
16(2). அத்துடன ஐ.நொ. க்ொது ெ்் ெடடவி்தி 32, ஐக்�ிய நொடு�ள ஊழலுக்கு எ்திரொன ஒப்ந்தம், 31 அக்யடொ்ர 2003. A/58/422.           

5 இந்த ஆவைம் முழுவ்திலும், மக்�்ள அ்திலும் குறிப்ொ� க்ண்�ள மறறும் குழந்்த�்ளக் �டத்து்த்ல ்தடுக்�, ஒடுக்� மறறும் 
்தண்டிக்� ஏற்டுத்்தப்டட கநறிமு்ற (மக்�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்ற) ெடடவி்தி 3-இல குறிப்ிடடுளள்டி ‘ஆள�டத்்தல’ 
எனற வொரத்்்த ‘மக்�்ளக் �டத்து்த்லக்’ குறிப்ிடுவ்தொ� ்யன்டுத்்தப்டடிருக்�ிறது. அத்துடன ஆள�டத்்தலில 
்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ண்டுக�ொளவ்தற�ொன க�ொள்�க் ்�யயடு ்ொலி கெயலமு்ற, 2015-ஐப ்ொரக்�வும். 

6 யமல்தி� விவரங�ளுக்கு, ஆள�டத்்த்ல ெடடவியரொ்தமொக்குவ்தற�ொன க�ொள்�க் ்�யயடு, ்ொலி கெயலமு்ற, 2014-ஐப 
்ொரக்�வும்.

7 யமல்தி� விவரங�ளுக்கு, ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொண்்்தற�ொன க�ொள்�க் ்�யயடு, ்ொலி 
கெயலமு்ற, 2015-ஐப ்ொரக்�வும்..

8 யமல்தி� விவரங�ளுக்கு, ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொண்்்தற�ொன க�ொள்�க் ்�யயடு, ்ொலி 
கெயலமு்ற, 2015 ்ிொிவு 2.2-ஐப ்ொரக்�வும் 

குழந்்தயின ெமூ� ஒருங�ி்ைப்் மொநிலங�ள ஊக்குவிக்� உ்தவ யவண்டு�ிறது. குழந்்த�ள 
்றறிய அ்னத்து விஷயங�ளிலும் மொநிலங�ள, குழந்்தயின நன்ம்ய �ருத்்தில க�ொளள 
CRC-இன ெடடப்ிொிவு 3 யவண்டு�ிறது. குழந்்த�ளின ெிறந்த நலன�ளுக்�ொன ்ொிெதீல்ன�ள, 
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டட குழந்்த�ளுக்கு உ்தவவும், அவர�்ளப ்ொது�ொக்�வும் கெயலமு்ற�ள 
மறறும் வழி�ொடடு்தல�ளுடன மு்றயொ� இ்ைக்�ப்டடிருக்� யவண்டும். ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ள 18 வயதுக்குக் கு்றவொ� இருப்்தொ�, நியொயமொனமு்றயில, �ரு்தப்டடொல, 
ய்த்வயொன வயது ம்திபபீடு�ள மூலமொ� உறு்தி கெய்யப்டும் வ்ர, ்ொ்திக்�ப்டட குழந்்தக்கும’ 
்தனது வய்்த நிரூ்ிக்� யவண்டிய அவெியமினறி உயர்தரமொன உ்தவியும், ்ொது�ொபபும் க்றும் உொி்ம 
வழங�ப்ட யவண்டும்.   

குடியுொி்ம அலலொய்தொர உட்ட மொநில அ்தி�ொர வரம்புக்குட்டட அ்னத்து ்தனிந்ர�ளுக்கும் 
அடிப்்ட மனி்த உொி்ம�ள உண்டு. இது அடி்மத்்தனம், �டடுபக்டடித்்தனம் மறறும் வலுக்�டடொய 
உ்ழபபு இ்வ�ளிலிருநது விடு்த்லக்�ொன உொி்ம்ய நிரையிக்�ினற ெிவில மறறும் அரெியல 
உொி்ம�ள ்றறிய ெரவய்தெ உடன்டிக்்� (ICCPR), இ்தன ஒப்ந்தத்்தின �தீழ் யொரு்டய உொி்ம�ள 
மதீறப்டடனயவொ அந்த மக்�ளுக்குப ்யனுளள ்ததீரவுக்�ொன உொி்ம்ய உருவொக்கு�ிறது. ஐ.நொ. மனி்த 
உொி்ம�ள ெ்், ்யனுளள ்ததீரவுக்�ொன உொி்ம என்து குறறவொளி�்ள நதீ்தியின முன நிறுத்்தி, 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு உொிய இழபபீட்ட வழஙகும் �ட்ம்ய உளளடக்�ியது எனறு கூறு�ிறது.

குடியுொி்ம அலலொ்த ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளயும், ெொடெி�்ளயும் ்ொது�ொக்� யவண்டிய மொநிலத்்தின 
�ட்ம�்ள வலியுறுத்்த ்லயவறு கநறிமு்ற�ள மறறும் ்தரம்திபபீடு�ள உளளன.4 இந்த வ்�யில, 
இனப ்ொகு்ொட்ட நதீக்கு்தல க்தொடர்ொன ெரவய்தெ ஒப்ந்தத்்தின ெடட வி்தி 5(்ி) மறறும் அ்னத்து 
புலம்க்யரந்த க்தொழிலொளர�ள மறறும் அவர�ளின குடும்் உறுப்ினர�ளின உொி்ம�ள ்ொது�ொபபு 
க்தொடர்ொன ெரவய்தெ ஒப்ந்தத்்தின ெடடவி்தி 16(2) ஆ�ிய்வ குறிப்ொ�ப க்ொருத்்தமொன்வ. இந்த 
ஏற்ொடு�ளின்டி, மு்றயறற சூழ்நி்ல�ளில,  மொநில அ்தி�ொொி�ள அலலது ்தனியொ� கெயல்டுயவொரொல 
உடல அலலது ்ொலியல வனமு்றயொல துன்ப்டுத்்தப்டுயவொர உட்ட அ்னத்து மக்�ளுக்கும் 
்யனுளள குறறவியல நதீ்தி ்ொது�ொபபு மொநில அ்மபபு�ள வழங� யவண்டிக் க�ொளளப்டு�ிறது. 

அயந� ெரவய்தெ க்தொழிலொளர அ்மபபு (ILO) உடன்டிக்்��ள இ்தில க்ொருந்தக்கூடிய்வ. 
நிரப்ந்த அலலது �டடொய உ்ழப்ொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள ்றறிய ஒப்ந்த எண் 29 (1930) 
மறறும் 2014 அ்தனுடயன கநறிமு்ற (�ுன 2014) ய்ொனற்வ வலுக்�டடொய உ்ழபபு மறறும் 
மக்�்ளக் �டத்து்தல ய்ொனறவறறொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்�ொ�ப ்ொது�ொப்் வலுப்டுத்து�ினற 
வி்ள்வ ஏற்டுத்தும். வலுக்�டடொய உ்ழபபு (து்ை நடவடிக்்��ள) ்றறிய ்ொிநது்ர எண் 203 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்�ொன இழபபீடு உட்ட ்ொது�ொபபு நடவடிக்்��்ள நிரையிக்�ிறது. அத்துடன 
குழந்்தத் க்தொழிலொளர�ளின யமொெமொன வடிவங�ள ்றறிய ஒப்ந்த எண் 182 குழந்்த�ளின 
்ொது�ொப்்ப ் றறி உ்ரக்�ிறது. யமலும் வீடடுத் க்தொழிலொளர�ளுக்�ொன �ண்ைியமொன யவ்ல (2011) 
்றறிய ஒப்ந்த எண் 189 உறுப்ினர மொநிலங�ள க்தொழிலொளர�ள ஒப்ந்தங�ள ய�ொருவ்தன மூலமும், 
்தங�ள ்யைம் மறறும் அ்டயொள ஆவைங�்ள ்வத்்திருக்கும் உொி்ம�்ள உறு்திப்டுத்துவ்தன 
மூலமும், மறறும் ்தனியொர யவ்லவொய்பபு ஏக�னெி�்ள ஒழுஙகு்டுத்துவ்தன மூலமும் எலலொ வீடடுத் 
க்தொழிலொளர�ளின மனி்த உொி்ம�்ள யமம்்டுத்்த மறறும் ்ொது�ொக்� யவண்டு�ிறது. 

1.2. ்ொது�ொபபுச ெவொல�ள
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள5 -  புலம்க்யரவு அலலது யவறு எந்த அந்தஸ்தொ� இருந்தொலும் 
– யமலும் ்ததீங�ி்ழக்�ப்டுவ்திலிருநது ்ொது�ொக்�ப்ட யவண்டும். அவர�ளது மனி்த உொி்ம�்ளக் 
�்டப்ிடிக்கும்க்ொருடடு ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ்ொது�ொக்கும் �ட்ம மொநிலங�ளுக்கு 
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ஆள்கடத்தலால் பா்திக்கபபடடவர்களைப பாது்காபபள்தப பற்ிய க்காளள்கக ள்கயயடு6

9 Iெில நொடு�ளில, ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு அவர�ளது ்தனிப்டட குைநலன�்ளப க்ொறுத்து ய்ொ்திய 
யெ்வ�ள �ி்டப்்தில்ல. எடுத்துக்�ொடடொ�, ்ொது�ொப்ொ�த் ்தஙகுவ்தறகு  ்தஙகுமிட வெ்தி�ள ்ொ்திக்�ப்டட க்ண்�ளுக்கு 
மடடும் �ி்டக்�லொம்.  

10 யமல்தி� விவரங�ளுக்கு, ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொண்்்தற�ொன க�ொள்�க் ்�யயடு, ்ொலி 
கெயலமு்ற, 2015, ்ிொிவு 2.2-ஐப ்ொரக்�வும்.  

11 ஆள�டத்்தலொல ் ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொண்்்தற�ொன க�ொள்�க் ் �யயடு, ் ொலி கெயலமு்ற, 2015, ் ிொிவு 2.1 
“ஏன அ்டயொளம் �ொண்்து அவெியமொ�ிறது”  ்ொரக்�வும். 

உண்டு. குறறவியல விெொர்ையினய்ொது ெொடெி�ளொ� இருப்வர�ளுக்கு ்ொது�ொபபு உட்ட 
்ொ்திக்�ப்டயடொருக்�ொன ்ொது�ொபபு, மக்�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்றயின6 ெடடவி்தி 3-இல 
வ்ரயறுத்துளள்டி, ்யனுளள மறறும் முழு்மயொன ்்தில�ளுக்கு ஒரு அடித்்தளமும் ஆகும்.   

ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டும்7 ெொத்்தியமுளளவர�்ள அ்டயொளம் �ொண்்்தில உளள ஆரம்் 
ெவொல�ளுக்கு அப்ொல, கூடு்தலொன ்ல ெவொல�்ள மொநிலங�ள ்தங�ள ்ொது�ொபபுக் �ட்ம்ய 
நி்றயவறறும்ய்ொது எ்திரக�ொள�ினறன. ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள ்தொங�ள ய்தெிய 
அ்தி�ொொி�ளொல8 அ்டயொளப்டுத்்தப ்டுவ்்த விரும்்ொ்தது ய்ொனற �ொரைங�ளுக்�ொ�, 
மொநிலத்்தொல வழங�ப்டும் ்ொது�ொப்்ப க்றுவ்தில ்தயக்�ம் �ொடடக்கூடும். மொநில நிறுவனங�ள  
்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள ஆ்த்்திலிருநது, குறிப்ொ� குடும்் அங�த்்தினர�ள மறற மொநிலங�ளில அலலது 
அ்தி�ொர வரம்பு�ளில இருக்கும்ய்ொது, ்ொது�ொக்கும் ்திற்மயின யமல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கும் 
அவர�ளது குடும்்த்்தினருக்கும்  நம்்ிக்்� மறறும் நலகலண்ைம்  ஏற்டொமல ய்ொ�லொம்.  
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளில ெிலர ய்தெிய அ்தி�ொொி�ளிடம் ்தங�்ள ஈடு்டுத்்திக் க�ொளவ்்தவிட 
ஆள�டத்்தல�ொரர�ளின �டடுப்ொடடில இருப்்்தயய விரும்்க்கூடும். ஏகனனறொல ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ள கவவயவறு வயது, இனயவறு்ொடு, ்ொலின, க்ொருளொ்தொர நி்ல, �லவி 
மறறும் குடும்்ப ்ினனைி, அத்துடன கவவயவறு அனு்வங�ள, யநொக்�ங�ள மறறும் இலக்கு�ள 
க�ொண்டிருப்்தொல, ‘அ்னவருக்கும் க்ொருந்தக்கூடிய ஒயர அளவு’ என்து ்லனளிக்�ொது.9 ்தங�்ள 
அ்டயொளம் �ொடடிய நொடடில ்தங�ியிருக்� உொி்மயறற குடியுொி்ம அலலொய்தொர இழபபீடு�்ளப 
க்றுவது அலலது ய�ொொிக்்��்ளத் க்தொடரவது உட்ட ்ொது�ொபபுச யெ்வ�்ள அ்டவ்தில 
்த்ட�்ள எ்திரக�ொளளக்கூடும். ஆனொல அ்னத்து ந்ர�ளுக்கும், அவர�ளு்டய புலம்க்யரவு 
அந்தஸது எவவொறு இருப்ினும், அத்்த்�ய யெ்வ�்ள 10 அணுகும் உொி்மயளிக்�ப்ட யவண்டும்.   

1.3. ்ொது�ொபபுப ்ொிெதீல்ன�ள: முக்�ிய �ட்ம�ள மறறும் நலன�ள 
ஆள�டத்்தலுக்�ொன முழு்மயொன ் ்திலின ஒரு முக்�ியக்கூறொ� ் ொது�ொபபு இருக்�ிறது.11 ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ள உறு்தியுடன ்ொது�ொக்�ப்டொ்த வ்ர, அவர�ள க்தொடரநது சுரண்டப்டக்கூடும், 
அவர�ளது சுரண்டலிருநது எபய்ொதும் மதீளமுடியொது அலலது மறு்டியும் ஆள�டத்்தலில ெிக்�ிவிடுவர. 
அவர�ள குறறவியல நதீ்தி கெயலமு்ற�ளில ்ங�ளிக்� ஒபபுக்க�ொள�ிறொர�யளொ இல்லயயொ 
மொநிலங�ளுக்குப ் ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ் ொது�ொக்� யவண்டிய �ட்ம உளளது. ் ொ்திக்�ப்டடவர�ள 
விெொர்ை�ளில அலலது வழக்கு�ளில எஙய� ்ஙய�ற� விரும்பு�ிறொர�யளொ, அஙய� அவர�ளது 
வொக்குமூலங�ள ஆள�டத்்தல�ொரர�்ளக் �ண்டு்ிடிப்்தில, விெொர்ை கெய்வ்தில மறறும் வழக்குப 
ய்ொடுவ்தில மொநிலங�ளின ஆரவத்்்தப க்ருக்�ிட மி� முக்�ியமொன �ொரைியொ� இருக்�லொம். மறறும் 
இ்்தகயொடடி அ்வ குறறத்்்தத் ்தடுக்�வும், ஒடுக்�வும் ஊக்குவிக்�ிறது. ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள 
உறு்தியொ�ப ்ொது�ொக்�ப்டுவ்்த உறு்திகெய்வது ஆள�டத்்தல�ொரர�்ள நதீ்தியின முனநிறுத்தும் ெடட 
அமலொக்� முயறெி�ளுக்குப ்ங�ளிக்� முடி�ினற ெொத்்தியக்கூறு�்ள அ்தி�ொிக்�ிறது.  

்யனுளள்தொ� இருக்�, மொநிலத்்தின எ்திரவி்ன�ள ்ொ்திக்�ப்டட ஒவகவொருவொின ்தனிப்டட 
ய்த்வ�ள மறறும் நலன�்ளக் �ருத்்தில க�ொண்டு, ்ொ்திக்�ப்டயடொ்ர ்மயப்டுத்துவ்தொ�வும், 
முழு்மயொன்தொ�வும் இருக்� யவண்டும்.  ்ொது�ொபபு மறறும் உ்தவித் ்திடடங�ளுக்�ொன முக்�ிய 
்ொிெதீல்ன�ளில ்ினவருவன அடஙகும்:    

• ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளில ெிலர வீடடுக்குத் ்திரும்்ி, ்தங�ள குடும்்ங�ளுடன மதீண்டும் இ்ைய 
விரும்புவொர�ள. மறறவர�ள ்தங�ளு்டய ெமு்தொயத்துக்கு உடனடியொ�த் ்திரும்் முடியொது. 
அத்துடன அவர�ளுக்கு ஆயலொெ்ன வழங� யவண்டிய்திருக்கும், மருத்துவ மறறும் உளவியல 
ெி�ிச்ெ க்ற யவண்டிய்திருக்கும் மறறும்/அலலது ெடடபூரவ நிவொரைம் ய்த்வப்டும். இ்தில 
�டத்்தல வழக்கு�ளில விெொர்ை மறறும் வழக்கு�ளில ்ஙகுக்றுவதும் அடஙகும்   

• ்ொ்திக்�ப்டயடொர�ளில ெிலர ்திரும்்யவ முடியொது, ஏகனனறொல அவர�ள ்ிறந்த நரட்டச 
யெரந்த ஆள எடுப்வர�ள அலலது மறறவர�ள க்தொடரநது அவர�ளுக்கு அசசுறுத்்தலொ� 
இருக்�லொம். இத்்த்�ய வழக்கு�ளில அவர�ள அ்டயொளப்டட மொநிலங�ளில அலலது மொறறு 
மொநிலங�ளில, நதீடித்்த ் ொது�ொபபுத் ்ததீரவு�்ள அவர�ளுக்கு வழஙகுவது ெிறந்த ந்டமு்றயொகும்  

• மொநிலங�ளின ்ொது�ொபபுச யெ்வ�ள ்தனிந்ர�ளின ெில ்ிொிவு�்ள, எடுத்துக்�ொடடொ� 
உளநொடடுக் �டத்்தலின ந்ர�ள அலலது ்ொ்திக்�ப்டயடொர�்ள ஒதுக்�ிவிடயவொ அலலது 
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12 ்ொரக்�வும்: மனி்தர�்ளக் �டத்துவ்தொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொண்்்தற�ொன வழி�ொடடு்தல�ள: குறிப்ொ� 
தூ்தர�ச யெ்வ�ளுக்�ொ� மறறும் எல்லப ்ொது�ொவலர�ளுக்�ொ�, ஐயரொப்ிய ஒனறியம், 2013. 

�வனிக்�ொமல விடடுவிடயவொ கூடொது.  
• ்ொது�ொபபு ்தனிந்ர�ளின ய்த்வ�ளுக்கு ஏற் உருவொக்�ப்ட யவண்டும். அத்துடன 

ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டயடொர�ள எ்திரக�ொளளும் குறிப்ிடட ெவொல�்ளச ெமொளிக்கும் 
குறிப்ிடட ்திற்ம மறறும் அனு்வம் உளள யெ்வ வழஙகு்வர�்ளப ்யன்டுத்்திக்க�ொளள 
யவண்டும். ஆள�டத்்தல�ொரர�ளிடமிருநது வரும் எ்திரத்்தொக்கு்தலொல ்ொ்திக்�ப்டும் அ்ொயம் ெில 
்தனிந்ர�ளுக்கு ஏற்டலொம். ஆயினும் மறறவர�ள ெொிகெய்யப்ட யவண்டிய ்ொது�ொபபுக்குத் 
்த்ட�்ளச ெந்திக்� யநொிடலொம். ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளில ெிலருக்கு மறறவர�்ளவிட மதீண்டுவர 
அ்தி� யநரம் ய்த்வப்டலொம் அலலது குறிப்ிடட யெ்வ�்ள உ்தவும் க்ொருடடு அணு� 
யவண்டிய்திருக்�லொம்.  

• ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள ெிறபபுப ்ொது�ொபபு க்றுவ்்த உறு்திகெய்யப க்ரும்்ொலும் அரசு ெொரொ 
ெிறபபு அ்மபபு�ளுடனொன ஒத்து்ழபபு ய்த்வப்டும். அ்வ ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப 
்ொது�ொக்கும் ்தங�ள �ட்ம்ய நி்றயவறற, மொநிலங�ளுக்கு உ்தவ முடியும்.  

• ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு சுயஉொி்ம யவண்டும். அத்துடன ்தங�ளு்டய உ்தவி மறறும் 
்ொது�ொபபு க்தொடர்ொன முடிவு�்ள எடுப்்தில அவர�ளும் ெம்்ந்தப்டடிருக்� யவண்டும். வயது, 
இனயவறு்ொடு, ்ொலினம், ்ொலியல அ்மபபு, நொடு, இன அலலது ெமூ�த் ய்தொறறம், உடல ஊனம் 
மறறும் ்ிற குைநலன�ள மூலமொ� எழுவது உளளிடட குறிப்ிடட ய்த்வ�ளுக்குச ெலு்� 
க�ொடுக்�ப்ட யவண்டும்.  

்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின ்ொது�ொபபுத் ய்த்வ�ளொனது, அவர�ள குறறவியல நதீ்தி கெயலமு்ற�ளில 
ஏ்தொவது ஈடு்ொடு க�ொண்டிருப்்தொ� அ்டயொளம் �ொைப்டடு, அ்தற�ொன ந்டமு்ற�ள முடிவுக்கு 
வந்த நொள மு்தல மொறக்கூடும்.  அ்தன்டி, ய்த்வ�ள மொறும்ய்ொது அ்தறய�ற் ்ொது�ொபபு யெ்வ�ள 
மொறறிய்மப்்்த உறு்திப்டுத்தும் வ்�யில, மொநிலங�ள அ்ொய ம்திபபீடு�்ளத் க்தொடரநது கெய்ய 
யவண்டும்.  

மனி்தர�்ளக் �டத்து்தல என்து க்ரும்்ொலும் எல்ல ்தொண்டிய குறறம் என்்தொல, ் ினவருவனவற்ற 
உறு்தி கெய்துக�ொளவது அவெியமொகும்: அ) ்ொ்திக்�ப்டயடொர ்ொது�ொபபு நி�ழ்செித்்திடடம்   நொடுளள 
மறறும் நொடறற ்ொ்திக்�ப்டயடொர இருவருக்கும் க்ொருநதும். அத்துடன ஆ) எல்ல மறறும் நதீ்தி 
்ொி்ொல்ன ்ிரசெி்ன�ள, மொநிலங�ள ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ்ொது�ொக்கும் ்தங�ள �ட்ம்ய 
நி்றயவறறும் ்திறனுக்கு இ்டயூறு ஏற்டொமல உறு்திப்டுத்்திக் க�ொளள, ெரவய்தெ ஒத்து்ழப்ொனது 
இரு்தரபபு, ்ிரொந்திய மறறும் ்ல்தரபபு நி்ல�ளில,  ஒழுங�்மக்�ப்டட குறறத்துக்�ொன ஒப்ந்தம் 
மறறும் மக்�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்ற ஏற்ொடு�ளுக்கு ஏற் உருவொக்�ப்டு�ிறது. க்றறுக்க�ொளளும் 
நொட்டச யெரந்த தூ்தர� மு�வர�ளும் ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொண்்்திலும், அவர�்ள 
மு்தலில க்தொடரபு க�ொண்டவுடன உடனடி உ்தவியும், ்ொது�ொபபும் வழஙகுவ்தில முக்�ிய ்ஙகு 
வ�ிக்�லொம். அத்துடன அவவொறு கெய்வ்தறகுத் ய்த்வயொனவற்ற அ்டயபக்றறவர�ளொ� இருத்்தல 
யவண்டும்.12

்ொ்திக்�ப்டயடொ்ர ்மயப்டுத்தும் அணுகுமு்ற்யப ்யன்டுத்து்தல என்து ்ொ்திக்�ப்டயடொர 
குறறவியல நதீ்தி கெயலமு்றயில ் ஙய�ற�ிறரொ இல்லயொ என்்திலலொமல ் ொது�ொபபு, இர�ெியக்�ொபபு 
மறறும் ்ொர்டெமின்ம எனற மூலொ்தொரமொன �ருத்துக்�்ள அடிப்்டயொக் க�ொண்டிருக்� யவண்டும்.

்ொது�ொபபு: ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு மடடுமலலொமல அவர�ளு்டய குடும்்ங�ளுக்கும் யமொெமொன 
அ்ொயத்துக்கு உளளொக்கு்வர�ளொ� ஆள�டத்்தல�ொரர�ள இருப்ொர�ள. 

• ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள மறறும் அவர�ளது குடும்்ங�ள அத்துடன மறறவர�ளுக்கும் ்தனிப்டட 
்ொது�ொபபு  வழங�ப்ட யவண்டும். 

இர�ெியக்�ொபபு: இர�ெியக்�ொப்் மதீறு்தலொனது ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள மறறும் அவர�ளது 
குடும்்த்்தினொின ்ொது�ொப்்க் ய�ளவிக்குறியொக்�க்கூடும். ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள க்ரும்்ொலும் 
க்ொதுமக்�ள மறறும் அவர�ளது குடும்்த்்தினொின அவதூறுக்கு, அ்திலும் குறிப்ொ� ்ொலியல சுரண்டல 
ெம்்ந்தப்டட குறறசெொடடுக்�ளுக்கு அஞசு�ிறொர�ள. இத்்த்�ய ்ிரசெி்ன�ளுக்குத் ்ததீரவு�ொை:  

• ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள ஒபபு்தல க�ொடுத்்தொல்தொன ்த�வல�ள ்�ிரநது க�ொளளப்ட யவண்டும். 
அத்துடன ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின ்த�வல�ள இர�ெியத்்தன்ம ்ொது�ொக்�ப்டும் க்ொருடடு, 
முடிந்தவ்ர கு்றவொன ந்ர�ளிடம் மடடுயம ்�ிரநது க�ொளளப்டயவண்டும். 

• ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள ்தங�ளு்டய ்த�வல�்ள கூடு்தல உ்தவிக்�ொ�ச ெிறபபு ஏக�னெி�ளிடம் 
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உ்தவிக்குறிபபு: ்ொது�ொபபுக்�ொன அணுகுமு்ற�ள ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள 
்மயப்டுத்்தியிருக்�ிற்தொ என்்்த உறு்திகெய்து க�ொளளல 

ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ்ொது�ொப்்தற�ொன அணுகுமு்ற�ள, 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ள மறறும் அவர�ள குடும்்ங�ளின ்ொது�ொப்்யும், அவர�ள க்தொடர்ொன 
்த�வல�ளின இர�ெியக்�ொபபுத் ்தன்ம்யயும் �ருத்்தில க�ொண்டு, ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள 
்மயமொ�க் க�ொண்டுளளனவொ என்்்த உறு்திகெய்து க�ொளளவும். ் ொ்திக்�ப்டயடொர ் ொது�ொபபு 
நி�ழ்செித்்திடடங�ள ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள அ்னவருக்கும் ்ொர்டெமறற 
அடிப்்டயில ்ின்றறப்ட யவண்டும். அத்துடன அரசு ெொரொ ெிறபபு நிறுவனங�ளுடன 
(NGO) ்யனுளள ஒத்து்ழபபு உட்ட ்ொ்திக்�ப்டவர�ளின ்தனிப்டட ய்த்வ�ளுக்கு ஏற் 
மொறறிய்மக்�ப்ட யவண்டும்.  

்�ிரநது க�ொளள ஒபபு்தல அளிக்கும் ்டெத்்தில, ெம்்ந்தப்டட ஏக�னெி�ளுக்கு அலலது 
ஊட�ங�ள ய்ொனற, இது க்தொடரபு்டய மறறவர�ளுக்குத் ்த�வல�ளின இர�ெியக் �ொபபுத் 
்தன்ம்யப ்றறி உொியமு்றயில க்தொிவிக்� யவண்டும்.  

்ொர்டெமின்ம: ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ்ொது�ொக்கும் ்ொது�ொபபுக் �வெங�ள, 
அ்னத்து ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கும் ்ொர்டெமினறி நதீடடிக்�ப்ட யவண்டும். 

• ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின ்தனிப்டட குைநலன�்ளப க்ொருட்டுத்்தொமல, 
அவர�ள ்ொது�ொக்�ப்ட யவண்டும்.13

• மொநிலங�ள ்ொர்டெத்்்தத் ்தவிரப்து மடடுமலலொது, ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப 
்ொது�ொப்்தில ெம்்ந்தப்டடுளள ்தனியொர மறறும் மொநில அ்மபபு�ள ய்ொனற்வ�ளொலும், 
எலலொ வ்�யொன ்ொர்டெத்்்த எ்திரத்துப ய்ொரொடுவ்தறகுச ெொ்த�மொன நடவடிக்்��்ள 
எடுக்� யவண்டும்

 13 யமல்தி� விவரங�ளுக்கு ்ிொிவு 1.2-ஐப ்ொரக்�வும். 
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்ிொிவு 2:
்ொது�ொப்்ச கெயல்டுத்து்தல

ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு மூனறு முக்�ிய சூழல�ளில ்ொது�ொபபு ய்த்வப்டலொம்: 
1.ஆரம்்ப ்ொது�ொபபு 
2. குறறவியல நதீ்தி கெயலமு்ற�ள 
3. மறு ஒருங�ி்ைப்் எளி்தொக்குவது உட்ட, நதீடித்்தயொன அடிப்்டயில.14

இந்த நி்ல�ள முழுவதும் ்ொ்திக்�ப்டட ஒவகவொருவரு்டய ்ொது�ொபபுத் ய்த்வ�ளும் மொறும். 
இது மொநிலங�்ள கநருக்�டிக்கு ஆளொக்�ி, ்ொது�ொபபு யெ்வ�ள மொறிவரும் ய்த்வ�ளுக்கு ஏற் 
க்ொருத்்தமொ� மொறியிருக்�ிற்தொ என்்்த உறு்திகெய்ய, ஒவகவொரு நி்லயிலும் அ்ொய ம்திபபீடு�்ள 
யமறக�ொளள ்வக்�ிறது.  

2.1. ஆரம்்ப ்ொது�ொபபு 
ஆள�டத்்தலில ்ொ்திக்�ப்டடவர எனறு யூ�ிக்�ப்டடவருக்கு வழங�ப்டும் ்ொது�ொப்ின 
்தன்ம, யெ்வ வழஙகுயவொரொல கெயல்டுத்்தப்டும் ்ொது�ொபபுத் ்திடடத்்தின கூடு்தல கவறறிக்கு 
அவெியமொன்தொகும். குறிப்ொ�, இந்தக் �டடத்்தில எடுக்�ப்டும் ்ொது�ொபபு நடவடிக்்��ள, 
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கும், யெ்வ வழஙகுயவொருக்கும் இ்டயய நம்்ிக்்� 
மறறும் ஒத்து்ழபபு உறவு�்ள நிறுவுவ்தறகு மி�வும் அத்்தியொவெியமொன்தொகும். ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின ய்த்வ�ளுக்குப ்ொது�ொப்ொன மறறும் ய்ொதுமொன அளவு வழஙகுவது என்து 
அ்தி�ொொி�ளிடம் ஒத்து்ழக்கும் விருப்த்்்தச ெொரநது இருக்�க்கூடொது. 

இந்தக் �டடத்்தில, இ்தன முக்�ிய யநொக்�ம் ஆள�டத்்தலொல ் ொ்திக்�ப்டடவர�ளின உடனடித் ய்த்வ�ள 
மறறும் ஆ்தங�ங�ள ஆகும். அ்வ�ளில ்ினவருவன அடஙகும்:

• ்ொ்திக்�ப்டடவர மறறும் குடும்்த்்தினர அலலது கநருங�ிய நண்்ர�ளின அந்தரங� உொி்ம, 
்ொது�ொபபு மறறும் ்ொது�ொவல 

• உைவு, உ்ட மறறும் ்ொது�ொப்ொன உ்றவிடம் ய்ொனற அடிப்்டத் ய்த்வ�ளுக்கு அனும்தி 
• ஆள�டத்்தலில அவர�ளது ஈடு்ொட்டச ெநய்த�ிக்� எந்தக் �ொரைமும் இலலொ்த நி்லயில, 

அத்்த்�ய க்தொடரபு ்ொ்திக்�ப்டடவருக்கும் மறறும் அவரது குடும்்த்துக்கும் ்ொது�ொப்ொனது 
எனற நி்லயில, குடும்்த்துடன க்தொடரபு மறறும் குடும்்த்்்தத் ய்தடு்தல 

• அவெர மருத்துவச ெி�ிச்ெ 
• ெடடம் மறறும் புலம்க்யர்தலில ஆயலொெ்ன 

இந்தக் �டடத்்தில்தொன, ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு அவர�ளது உொி்ம�ள அத்துடன 
உ்தவியின யநொக்�ம், ்தன்ம மறறும் கெயல்ொடு அத்துடன ் ொது�ொபபு நி�ழ்செித் ்திடடம் மறறும்   �ட்ம�ள 
மறறும் உளளடக்�ிய க்ொறுபபு�ள ்றறிய விொிவொன ்த�வல�ள வழங�ப்டு�ினறன. ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ள வழங�ப்டட ்த�வல�்ள ய்ொதுமொன அளவு ்குத்துைரநது, புொிநது க�ொளளும் 
நி்லயில இருக்கும்ய்ொது வழங�ப்டயவண்டும். ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள அவர�்ள 
அ்டயொளப்டுத்்திய இடத்்திற�ொன கமொழி்யப ய்ெவில்லகயனறொல, கமொழிக்யரப்ொளர�ள/
கமொழிக்யரத்து்ரப்ொளர�ள ய்த்வப்டலொம்.  
உ்தவி �ி்டக்கும் என்்்த அவர�ளுக்குத் க்தொிவித்்தொல அது ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின 
்்தறறத்்்தக் கு்றக்�க்கூடும். யமலும் அடுத்்த நடவடிக்்��ள மறறும் கெயலமு்ற�்ள ்ததீரமொனிக்�வும் 

14 மு்தல க்தொடர்ிலும் மறறும் யநரமு�ம் முழுவதும் (குறறவியல நதீ்தி யநொக்�ங�ளுக்�ொ� யமறக�ொளளப்டடது உட்ட) 
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொண்்து ்றறிய ்த�வல�ள, ஆள�டத்்தலில ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள 
அ்டயொளம் �ொண்்்தற�ொன க�ொள்�க் ்�யயடு, ்ொலி கெயலமு்ற, 2015.  

அவர�ளுக்கு உ்தவும். நதீடித்்த, நதீண்ட�ொல ஆ்தரவு 
�ளம் அ்மப்்திலும், எந்த வ்�யொன ் ொது�ொபபுச 
யெ்வ�்ள அவர�ள விரும்பு�ிறொர�ள மறறும் 
குறறவியல நதீ்தி கெயல்ொடடில ்ஙகுக்ற 
விரும்பு�ிறொர�ளொ என்்்த முடிவுகெய்ய 
அ்தி�ொரமளிக்�வும், இத்்த்�ய ஆரம்்க் �டடப 
்ரொமொிபபு அவெியமொ�ிறது. குழந்்த�ள 
எனக் �ரு்தப்டும் ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின 
வயது ம்திபபீடு�்ள யமறக�ொளளவும், 
ெடடபூரவ ்ொது�ொவலர�ள நியமிக்�ப்டவும் 
மறறும் க்ொருத்்தமொன இ்டக்�ொல ்ரொமொிபபு 
ஏற்ொடு�்ள கெய்யச ெிறந்த அக்�்றயுடன

உ்தவிக்குறிபபு:்ொ்திக்�ப்டடவர�ள 
ஒத்து்ழத்்தொலும், 
இலலொவிடடொலும் 
அவர�்ளப ்ொது�ொத்்தல 

்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின புலம்க்யரவு 
அலலது ்ிற அந்தஸ்்தப க்ொருட்டுத்்தொது, 
அத்துடன குறறவியல நதீ்தி நடவடிக்்��ளில 
ஒத்து்ழக்� விருப்மிருக்�ிறய்தொ 
இல்லயயொ, மொநிலங�ள 
்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ்ொது�ொப்்தில 
்தங�ள �ட்ம�்ளக் �்டப்ிடிக்� 
யவண்டும்.
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ஆள்கடத்தலால் பா்திக்கபபடடவர்களைப பாது்காபபள்தப பற்ிய க்காளள்கக ள்கயயடு10

15 ழந்்த�ளின ெிறந்த ஆரவங�ள எனன என்்்தத் ்ததீரமொனிப்்தறகு அவர�்ள ஆயலொெ்ன ய�ட� யவண்டும். குழந்்தயின 
உொி்ம�ள குறித்்த உடன்டிக்்� ெடடவி்தி 12 (CRC) குழந்்தயின �ருத்துக்�ளுக்கு அவர�ளின வயது மறறும் மு்திரசெிக்கு 
ஏற் உொிய மொியொ்்த வழங�ப்ட யவண்டும் எனத் ்ததீரமொனிக்�ிறது. குழந்்த�ளிடம் ஆயலொெ்ன ய�டகும்ய்ொது, அவர�ளது 
அந்தரங� உொி்ம, குடும்்ம் அலலது க்தொடரபு�ளில ்தனனிச்ெயொன அலலது ெடடவியரொ்த குறுக்�தீடு�ளிலிருநது அவர�்ளப 
்ொது�ொத்து CRC-இன ெடடவி்தி 16-ஐயும் அத்துடன ்த�வல�்ள அ்டயக்கூடிய குழந்்த�ளின உொி்மக்கு உத்்தரவொ்தம் 
அளிக்கும் மொநில �ட்ம�ள ்றறிய ெடடவி்தி 17-ஐயும் �ருத்்தில க�ொளள யவண்டும்.

16 ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டட குழந்்த்யப ்ொது�ொப்து ்றறிய வழி�ொடடு்தல�ள, யுனிகெப க்தொழிலநுட்க் குறிபபு�ள, 
யுனிகெப, 2006  ்க்�ங�ள 16-17-ஐப ்ொரக்�வும்.  

17 ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு யநரடி உ்தவி ்றறிய புலம் க்யரவுக்�ொன ்னனொடடு அ்மபபுக் ்�யயடு, புலம் 
க்யர்தலுக்�ொன ்னனொடடு அ்மபபு., 2005, ்ிொிவு 4.2.6-ஐப ்ொரக்�வும்.  

18 மனி்த உொி்ம�ள மறறும் மனி்தர�்ளக் �டத்து்தல க்தொடர்ொன ்ொிநது்ரக்�ப்டட க�ொள்��ள மறறும் வழி�ொடடு்தல�ள 
(E/2002/68/Add.1), ஐக்�ிய நொடு�ளின மனி்த உொி்மக்�ொன உயர ஆ்ையர, வழி�ொடடி 6(1).  

முடிவு�ள எடுக்�வும், குழந்்த உடனடியொ�ப ்ொது�ொபபு அ்தி�ொொி�ளிடம் அனுப்ப்டயவண்டும். 
குழந்்த யொருடனொவது யெரநதுவந்திருந்தொல, அ்தன ்ொது�ொவலர குழந்்தயின  ெிறந்த அக்�்றயின 
ய்ொில ்ிர்திநி்தித்துவம் ்ண்ைமுடியுமொ முடியொ்தொ என்்தற�ொன முடிவு�ள எடுக்�ப்ட யவண்டும். 
எடுத்துக்�ொடடொ�, ் ொது�ொவலர குழந்்தயின �டத்்தலில அலலது சுரண்டலில ஈடு்டடிருந்த்தொ� ெநய்த�ம் 
இருத்்தொல.15. ்ொது�ொவலொின க்ொறுபபு�ளில குழந்்தக்கு ய்த்வயொன ்ரொமொிபபு, உ்றவிடம், 
சு�ொ்தொரப ் ரொமொிபபு, உளவியல-ெமூ� ஆ்தரவு, �லவி மறறும் கமொழி ஆ்தரவு அத்துடன குழந்்தக்கு அ்தன 
உொி்ம�்ளத் க்தொிவிப்தும், குழந்்தயின ெிறந்த அக்�்றக்�ொ� க்தொடரந்த ்ொது�ொபபுத் ்ததீரவு�்ள 
அ்டயொளம் �ொை உ்தவுவது அ்னத்தும் அடஙகும்.16

ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டச ெொத்்தியமுளளவர�ளுடன மு்தலில க்தொடரபு க�ொளளக்கூடியவர, 
்ொ்திக்�ப்ட ெொத்்தியமுளளவர  மறறும் 
்ொ்திக்�ப்டடவருடன க்தொடரபு க�ொளள 
வரும் ஊழியர�ள ய்ொனயறொொின ்ொது�ொப்் 
யமறக�ொளள நடவடிக்்� எடுக்� யவண்டும்.  அ்ொய 
ம்தி்பபீடடு கெயலமு்றயின மூலம், அத்்த்�ய 
அ்ொயங�்ள நிரவ�ிக்� உொிய நடவடிக்்��ள 
இருக்�யவண்டும். ் ொது�ொபபு அ்தி�ொொி�ள இருப்து 
அலலது �ொவலது்றயினருடன யநரடித் க்தொடரபு 
மறறும் ஒத்து்ழபபு இ்வ�ளிலிருநது ்தனியொர 
்ொது�ொபபு நிறுவனங�ள உ்றவிடங�ளில 
இருப்துவ்ர ்ொது�ொபபு நடவடிக்்��ள  
இருக்�லொம். ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள உ்றவிட 
வெ்தியிலலொமல ்தங� ்வக்�ப்டு�ினறொர�யளொ, 
அஙய� எடுக்�ப்டும் அ்ொய ம்திபபீடு 

�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு 
குடியிருபபு�ளில அலலது அவர�ளது 
ய்த்வக்ய�றறவ்�யில மறற இடங�ளில 
்ொது�ொப்ொன இடவெ்தி வழங�லொம். அத்துடன 
சு்தந்திரமொ� நடமொட அனும்திக்� யவண்டும். 
குடிவரவு ்தடுபபுக்�ொவல ்மயங�ள, ெி்ற�ள 
அலலது மூடப்டட இடவெ்தி�ள ய்ொனறு 
எஙக�லலொம் அவர�ளொல சு்தந்திரமொ�த் 
்திொிய முடியொய்தொ, அதுய்ொனற பூடடப்டட 
இடவெ்தியில ்வத்்திருக்�க்கூடொது.18 

்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு உடனடியொ� மருத்துவ 
ெி�ிச்ெ மறறும் சு�ொ்தொரப ் ரொமொிபபுக் �ி்டத்்தல, 
அத்துடன ெடடம் மறறும் புலம்க்யரவில உ்தவி 
மறறும் ஆ்தரவு ய்த்வப்டலொம்.

      எசெொிக்்�:
ஆள�டத்்தல�ொரர�ள உ்தவித்  ்திடடங�்ள 
ஊடுருவயவொ அலலது ்ொ்திக்�ப 
்டடவர�ளின இருப்ிடத்்்தப ்றறிய 
்த�வல�்ளப க்றயவொ முயறெிக்கும் 
அ்ொயம் உளளது. யெ்வ வழஙகுயவொர�ள 
இந்த அ்ொயத்்தில விழிபபுடன இருநது, 
எந்தத் ்த�வல�்ளயும் அ்டயொளங�யளொ, 
ெொனறு�யளொ க்தொியொ்த ந்ர�ளிடம் 
கவளியிடக்கூடொது. 

க்தொடரபு�்ள அணுகு்தல, உளளுர �ொவலது்றயின நம்்�த்்தன்ம மறறும் கெயல்திறன உட்ட 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ள, ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின குடும்்த்்தினர மறறும் நண்்ர�ள அத்துடன யெ்வ 
வழஙகுயவொர�ள முன எழுப்ப்டடுளள ்ொது�ொபபு ெவொல�்ள �ருத்்தில க�ொளள யவண்டும். 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு உ்தவி வழஙகுவ்தில ஈடு்டடுளள அ்னத்து ஊழியர�ளுக்கும் ்ொது�ொப்்ப 
்றறிய விளக்�ங�ள ்தரயவண்டுகமன்தும், ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கும், அவர�ளுக்கும் அ்ொயத்்்தப 
்றறி அன்றய ய்த்திவ்ர ்த�வல�்ளத் க்தொிவிக்� யவண்டுகமன்தும் அவெியமொன்தொகும்.17 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ள மறறும் அவர�ளது சூழ்நி்ல�்ளப ்றறிய ்த�வல�ள ‘அறிநது க�ொளளும் 
ய்த்வ’ உளளது எனற அடிப்்டயில மடடுயம ்�ிரநது க�ொளளப்ட யவண்டும். இ்தன க்ொருள 
எனனகவனறொல ்தங�ளது ்ொது�ொபபு யவ்ல்யச கெய்யயவண்டிய யநொக்�த்்தின ய்த்வக்�ொ� மடடும் 
்த�வல�ள ஊழியர�ளுக்கு அளிக்�ப்ட யவண்டும்.

உ்தவிக்குறிபபு:ஆள�டத்்தலொல
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்குச
ெிந்த்னக்�ொன யநரத்்்தக் 
க�ொடுத்்தல 

்தங�ளு்டய அனு்வங�ளிலிருநது 
மதீள ஆரம்்ிக்� உ்தவும் வ்�யில 
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்குச 
ெிந்த்னக்�ொன யநரத்்்தக் க�ொடுக்�வும். 
ஆள�டத்்தல�ொரர�ளுக்கு எ்திரொ�க் 
குறறவியல நதீ்தி கெயலமு்றயில ்ஙய�ற� 
்ொ்திக்�ப்டயடொருக்கு விருப்மிருக்�ிற்தொ 
இல்லயொ என்்்தப க்ொருட்டுத்்தொமல 
நொடு�டந்த ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப 
்டடவர�ளுக்கு ்தற�ொலி� விெொ உட்ட 
ெிந்த்னக்�ொன யநரங�ள மறறும் அது 
க்தொடர்ொன ஆ்தரவு ய்ொனற்வ வழங�ப்ட 
யவண்டும்.  
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இயல்ொ�யவ அ்திரசெிக்குளளொக்கும் இயலபுளள இந்த வ்�யொன குறறங�ளின �ொரைமொ�, 
ஆள�டத்்தலில ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு அவர�ளது அனு்வங�ளிலிருநது மதீள ஆரம்்ிக்�வும், 
விெொர்ையில அலலது வழக்�ில உ்தவுவ்தொ இல்லயொ என்்்தப்றறி ஒரு முடிகவடுக்�வும், ஒரு 
‘ெிந்த்னக்�ொன யநரம்’ க�ொடுக்�ப்ட யவண்டும் என்து நி்லநொடடப்டடுளளது.  ெிந்த்னக்�ொன 
யநரம் மொநிலங�ளுக்�ி்டயய மொறு்டும். அத்துடன அது க்ொதுவொ� 30 நொட�ள மு்தல 90 நொட�ள 
வ்ர இருக்கும்.19 ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள மொநிலத்துக்குள வி்திக்குப புறம்்ொன 
அந்தஸ்தில, குடியுொி்ம அலலொ்தவர�ளொயிருக்கும் ்டெத்்தில கூடு்தல ெவொல�ள எழும். ெிந்த்னக்�ொன 
�ொலக்�டடத்்தில அந்த ந்ர நொடடில ்தங�ியிருப்்்தச ெொத்்தியமொக்� கவளிநொடடினருக்�ொன ் ொது�ொபபுத் 
்திடடத்்தில ்தற�ொலி� விெொ ஏற்ொடு�ள ய்த்வப்டலொம்  

்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்குப ய்ொதுமொன உ்தவி அத்துடன மதீளுவ்தறகும் மறறும் அவர�ளு்டய 
எ்திர�ொலம் க்தொடர்ொன முடிகவடுக்� �ொல அவ�ொெமும் க�ொடுக்�ப்டடொல, அவர�ள இறு்தியில 
அ்தி� விருப்த்துடன குறறவியல நதீ்தி கெயலமு்றக்கு ஆ்தரவளிக்� முடியும்.  ்ல மொநிலங�ள 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு நொடடியல ்தங�ியிருக்� அனும்தியளித்து, நிரந்தர விெொக்�ள வழங� ஏற்ொடு 
கெய்�ினறன. எடுத்துக்�ொடடொ�, ்ொ்திக்�ப்டட ஒருவர ஆள�டத்்தல�ொரர�ளின விெொர்ை மறறும்/
அலலது வழக்�ில ்ங�ளிபபு கெய்்திருந்தொல, அவரு்டய ்ிறந்த நொடடுக்குத் ்திரும்் யநரும்ய்ொது, 
ஆ்த்்தில ெிக்�ிக்க�ொளவொர.     

2.2. குறறவியல நதீ்தி கெயலமு்ற மூலம் ்ொது�ொபபு 
்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளக் குறறவியல நதீ்தி கெயலமு்றயில ்ஙய�ற�க் �டடொயப்டுத்்தக்கூடொது. 
ஆனொல விருப்முண்டொ, இல்லயொ என்்்தத் க்தொிவு கெய்யும் அ்தி�ொரம் அவர�ளுக்கு யவண்டும். 
ஆள�டத்்தல�ொரர�ள யமல உளள விெொர்ை மறறும் வழக்�ில ்ங�ளிக்� விருப்மும், ்திறனும் உளள 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு, குறிப்ொ� ்ொது�ொப்்க் �ருத்்தில க�ொளவது க்ொருநதும்.   

மனி்தக்�டத்்தலுக்�ொன குறறங�ள மறறும் அ்வ க்தொடர்ொன குறறங�ள உறு்தியொன ஆ்தொரங�ள 
இலலொ்த நி்லயில, க்ரும்்ொலும் ெொடெியின வொக்குமூலத்்்த நம்்ியிருக்�ினறன. இ்தன க்ொருள 
எனனகவனறொல, ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின ்ஙகு இலலொமல அ்வ கவறறிய்டயும் ெொத்்தியமில்ல. 
்ொ்திக்�ப்டடவர ஒருவர நம்்த்்தகுந்த ெொடெியத்்்தத் ்தர இயலொமல ய்ொனொயலொ, அலலது ெொடெியயம 
க�ொடுக்�த் ்தயங�ினொயலொ, அது வழக்கு நடத்தும் வொய்பபு அலலது விெொர்ையின வி்ள்வயயொ 
யமொெமொ�ப ்ொ்திக்�லொம். அத்துடன ்தண்ட்ன்ய உத்்தரவொ்தம் கெய்யும் மொநிலத்்தின வொய்பபு�்ளப 
கநருக்�டிக்குளளொக்கும்.   

்ொ்திக்�ப்டடவர�ள ெடட ந்டமு்ற�ள மூலமொ� ்திருப்தி அ்டய ஆ்தரவு இலலொ்த ெமயத்்தில,  
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்குப ்யனுளள ்ததீரவுக்�ொன வொய்ப்ி்ன வழஙகும் மொநிலத்்தின ்திறன 
்ொ்திக்�ப்டலொம்.20 குறறவியல நதீ்தி கெயலமு்ற முழுவ்திலும் ஒவகவொரு நி்லயிலும் உொிய ஆ்தரவு 
மறறும் ்ொது�ொபபு, ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு வழங�ப்டு�ிற்தொ என்்்த உறு்தி கெய்து க�ொளவது, 

19 எடுத்துக்�ொடடொ�, ய�த்்தி ஸிம்மரயமன மறறும் ்லர, �ளவொடப்டட புனன்��ள: ஐயரொப்ொவிறகுக் �டத்்தப்டட க்ண்�ள 
மறறும் இளம் ்ருவத்்தினர உடல மறறும் உளவியல சு�ொ்தொர வி்ளவு�ள, லண்டன ்ளளி-சு�ொ்தொரம் மறறும் கவப்மண்டல 
மருத்துவம், 2006, ்க்�ம் 3-ஐப ்ொரக்�வும்.    

20 யமற�ண்ட்தில ்ிொிவு 1.1-இல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ்ொது�ொக்� மொநிலத்்தின �ட்ம�ள மறறும் ்ிொிவு 2.1-ஐ அவர�ளு்டய 
நலன�ளுக்�ொ�ப ்ொரக்�வும். 

உ்தவிக்குறிபபு: ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப்ொது�ொப்்தற�ொன 
முக்�ிய க�ொள்��்ளப ்ின்றறு்தல 

மனி்த உொி்ம�ளுக்�ொன உயர ஆ்ையர அலுவல�த்்தின (OHCHR) மனி்த உொி்ம�ள 
மறறும் மனி்தர�்ளக் �டத்து்தல க்தொடர்ொன ்ொிநது்ரக்�ப்டட க�ொள்��ள மறறும் 
வழி�ொடடு்தல�ள, மொநிலங�ள மறறும் ெம்்ந்தப்டட அரசுக்கு இ்டயயயொன மறறும் அரசு ெொரொ 
அ்மபபு�ள ்ினவருவனவற்றக் �ருத்்தில க�ொளளுமொறு வழி�ொடடு்தல 6 அறிவுறுத்து�ிறது: 

• ் ொ்திக்�ப்டடவர�ள எந்த வ்�யிலொன குடிவரவு அலலது ் ிற ்தடுபபுக்�ொவல நி்லயத்்திலும் 
நிறுத்்தி்வக்�ப்டக்கூடொது என உறு்திப்டுத்துவது 

• ் ொ்திக்�ப்டடவர�ள எந்தவி்தமொன ் ொது�ொபபு அலலது உ்தவிச யெ்வ�்ள, ்தொங�ள க்றச 
ெம்ம்தம் க்தொிவிக்�ொ்த நி்லயில, ஒபபுக்க�ொளளத் ய்த்வயில்ல என  உறு்திப்டுத்துவது 

• ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின நொட்டச யெரந்த மொநிலத்்தின இரொ�ொங� மறறும் தூ்தர�ப 
்ிர்திநி்தி�்ளத் க்தொடரபு க�ொளளும் உொி்ம்யத் க்தொிவித்்தல 

• ் ொ்திக்�ப்டடவர�ளின அந்தரங� உொி்ம்ய ம்திப்து மறறும் அவர�ளின அ்டயொளத்்்த 
கவளிப்டுத்்தொமல இருப்து உட்ட ் ொ்திக்�ப்டடவர�்ள ஆள�டத்்தல�ொரர�ளிடமிருநது 
வரும் அசசுறுத்்தல�ள, ்ததீஙகு அலலது எ்திரத்்தொக்கு்தல ய்ொனற்வ�ளில இருநது 
்ொது�ொத்்தல.



ஆள்கடத்தலால் பா்திக்கபபடடவர்களைப பாது்காபபள்தப பற்ிய க்காளள்கக ள்கயயடு12

விெொர்ைக்கு முந்்தய ்ொது�ொபபு 

்தங�ளுக்கு ஒரு ்யனுளள ்ததீரவு க்றுவ்தறகு ஒரு ்கு்தியொ�, ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள 
குறறவியல நதீ்தி கெயலமு்றயில ்ஙய�ற்்தன மூலம் நதீ்தி்யப க்ற விரும்்லொம். க்ரும்்ொலொன 
ெந்தரப்ங�ளில, அவர�ள வொ்தி�ளொ�வும், ெொடெி�ளொ�வும் ெம்்ந்தப்டுவொர�ள. அ்தன க்ொருள 
எனனகவனறொல விெொர்ை�ளிலும் மறறும், ெில ெந்தரப்ங�ளில நதீ்திமனற ந்டமு்ற�ளிலும் 
அவர�ள ஆ�ரொ� யவண்டிய்திருக்கும் என்்தொகும்.

விெொர்ையினய்ொதும், வழக்கு ்தயொொிபபு நி்லயின ய்ொதும் வழக்கு க்தொடஙகும் முனபு, ்ொது�ொப்ின 
ஒரு முக்�ியகூறு ஆரம்்ிக்�ிறது. எடுத்துக்�ொடடொ�, எனன நடநதுக�ொண்டிருக்�ிறது, கெயலமு்ற�ள 
எவவளவு �ொலம் எடுக்� வொய்ப்ிருக்�ிறது, அவர�ளு்டய கெொந்த உ்ட்ம�்ள ஆ்தொரங�ளுக்குப 
்யன்டுத்துவ்தற�ொ� ஏன அவர�ளிடமிருநது எடுத்துச கெலலக்கூடும் மறறும் எபய்ொது அந்த 
க்ொருட�ள ்திருப்ிக் க�ொடுக்�ப்டும் என்்்த விளக்�ிக் கூறுவ்தன மூலம்  ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்குத் 
்த�வல க்தொிவிக்�ப்ட யவண்டும். அபய்ொது்தொன ஆயலொெ்ன மறறும் ்ிற உைரசெிபூரவமொன 
ஆ்தரவின மூலம் ெொடெி�ள எனற வ்�யில ஆ்தொரங�்ள வழஙகுவது உளளிடட முனவிெொர்ைக் 
�டடத்்தில, ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள விெொர்ைக் �டடத்துக்குத் ்தயொரொ� இருக்� முடியும். இந்த ஆ்தரவு 
விெொர்ைக் �டடத்்திலும் க்தொடர யவண்டும்.

ெில மொநிலங�ளில, விெொர்ை�ளுக்கு முனபு, ்தொக்கு்தலுக்கு ஆளொ�க்கூடிய ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள-

ெொடெி�ளுக்கு ஆ்தரவு வழஙகுவ்தில ெடடத் 
ய்த்வ�ள உளளன. அத்்த்�ய ஆ்தரவில, 
விெொர்ைக்கு ் ொ்திக்�ப்டடவ்ரத் ்தகு்திவொய்ந்த 
ஒரு ந்்ரப ்யன்டுத்்தித்  ்தயொர கெய்வதும், 
நதீ்திமனற அ்றக்கு அ்ழத்துச கெலவது, நதீ்திமனற 
ந்டமு்ற�்ள விளக்�ிக் கூறுவது அத்துடன 
அவர�ள ய�டகும் ய�ளவி�்ளப புொிநதுக�ொளள 
அவர�ளுக்கு உ்தவுவது ய்ொனற்வயும் அடஙகும்.
 
எஙய� க்ொருத்்தமொ�வும், ்ிர்திவொ்தி�ளின 
உொி்ம�ளுக்கு இ்ெவொ�வும் இருக்�ிறய்தொ 
அஙய�, ஆள�டத்்தல�ொரர�ள என 
ெநய்த�ிக்�ப்டு்வர�ளின விெொர்ைக்கு 
முந்்தய ்தடுபபுக்�ொவல,  ்ொ்திக்�ப 
்டடவர�்ளயும் அவர�ள குடும்்த்்தின்ரயும் 
எ்திரத்்தொக்கு்தலில இருநது ்ொது�ொக்� 
உ்தவக்கூடும். அத்்த்�ய விெொர்ைக்கு முந்்தய 
்தடுபபுக்�ொவல, ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கும் 
அவர�ளது குடும்்த்்தினர�ளுக்கும் ஓர அ்தி�ொித்்த 
்ொது�ொபபு உைர்வக் க�ொடுக்�க்கூடும். 
அத்துடன  ஆள�டத்்தல�ொரர�ள என 
ெநய்த�ிக்�ப்டு்வர ஆ்தொரங�்ள 
்திொிவு்டுத்துவ்்தயயொ அலலது ்ொ்திக்�ப்டட 
அலலது மறற ெொடெி�ளின மதீது கெலவொக்்�ப 
்யன்டுத்துவ்்தயயொ ்தடுப்்தன மூலம் ஒரு 

குறறத்்தினொல ் ொ்திக்�ப்டடவர�ள எனற வ்�யில அவர�ளது உொி்ம�்ளப ் ொது�ொப்்தறகு மடடுயம 
முக்�ியமொனது எனறிலலொமல, அவர�ளது ்ொது�ொப்ொன, ்யனுளள மறறும் ம்திபபுமிக்� ்ங�ளிப்் 
ஆள�டத்்தல�ொரர�ள யமலுளள வழக்கு�ளில கெலுத்்தவும் ய்த்வப்டு�ிறது.   

உ்தவிக்குறிபபு: குறறவியல நதீ்தி கெயலமு்ற முழுவதும் அ்ொய ம்திபபீடு�்ளச 
கெய்்தல    

 ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்�ொன ்ொது�ொபபுத் ய்த்வ�ள விெொர்ை�ளுக்குமுன, 
விெொர்ை�ளினய்ொது மறறும் விெொர்ை�ளுக்குப்ின மொறு்டும். அ்தன்டி, மொநிலங�ள 
அ்ொய ம்திபபீடு�்ளப ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்குப ்ொது�ொபபுச யெ்வ�்ள வழஙகு்தல 
அவர�ளின மொறும் ்ொது�ொபபுத் ய்த்வ�ளுக்கு ஏற் ்திறம்்ட ்ததீரவு�ொண்�ிற்தொ என்்்த  
கெயலமு்றயின ஒவகவொரு �டடத்்திலும் உறு்தி கெய்வது ெிறந்த ந்டமு்றயொகும்.

உ்தவிக்குறிபபு: மனி்தக் 
�டத்்தலொல  
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கும், 
ெொடெி�ளுக்கும் 
விெொர்ைக்கு முந்்தய 
ஆ்தர்வ வழஙகு்தல 

மனி்தர�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்றயின 
்ொது�ொபபு ஏற்ொடு�ள ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கும், 
ெொடெி�ளுக்கும் விெொர்ைக்கு 
முந்்தய ஆ்தரவுக்�ொன கு்றந்த்டெ 
்தரங�்ள வ்ரயறுக்�ினறன. அந்த 
ஆ்தர்வ வழஙகுவ்தில ஒரு மு்றெொரந்த 
வழிமு்ற்ய மொநிலங�ள ்வத்்திருக்� 
யவண்டும். ்திற்மயொன அரசு ெொரொ 
நிறுவனங�ள அத்துடன குறறவியல நதீ்தி 
அ்மப்்ப புொிநது க�ொண்டிருக்கும் 
மறறும் ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு ஆ்தரவு 
வழஙகுவ்தில ெிறபபு ்யிறெி க்றறிருக்கும் 
ெிவில ெமு்தொய அ்மபபு�ள அத்்த்�ய 
ஆ்தரவுச யெ்வ�்ள வழஙகுவ்தில உ்தவ 
முடியும்.  
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நியொயமொன விெொர்ைக்�ொன வொய்பபு�்ள வலுப்டுத்்தக்கூடும்.21

ஆரம்்ப புலனொய்வுக்கும், விெொர்ைக்கும் இ்டயில, நொடு�டந்த, ஆள�டத்்தலொல ் ொ்திக்�ப்டடவர�ள 
்தொங�ள ்ிறந்த நொடடுக்கு ்திருப்ி அனுப்ப்ட யவண்டுமொ என்்்தப ்றறிய முடிவு�ள 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின ெிறந்த நலன�்ளக் �ருத்்தில க�ொண்டு எடுக்�ப்ட யவண்டும். 

அத்்த்�ய முடிவு�ள ்ிறந்த நொடடின ்ொது�ொபபு வழிமு்ற�்ளச ெொரந்த்தொ� இருக்�லொம், எஙய� 
விெொர்ை நடக்�விருக்�ிறய்தொ அந்த நொடடுக்கு ்ொ்திக்�ப்டயடொ்ர க�ொண்டுவரும் இடம்க்யரவுச 
ெொத்்தியக்கூறு ெொரந்த்தொ� இருக்�லொம் அலலது க்தொ்ல ெொடெியம் (ெொடெியின அந்தரங� உொி்ம்யப 
்ொது�ொக்கும் வ்�யில இ்ையத்்்த அலலது ் ிற க்தொழிலநுட்ங�்ளப ் யன்டுத்்தியயொ) வழஙகுவ்தன 
ெொத்்தியக்கூறு ெொரந்த்தொ� இருக்�லொம். ெொடெியம் க�ொடுக்� ந்டமு்றக்குச ெொத்்தியமிலலொ்த அலலது 

க்ொருத்்தமிலலொ்த ்தருைங�ளில ெொடெி அறிக்்��ள ்யன்டுத்்தப்டலொம்.22 

21 குறறவியல நதீ்தி ந்டமு்றப்டுத்துயவொருக்�ொன மனி்தக் �டத்்தல ்தடுபபுப ்யிறெிக் ்�யயடு, க்தொகு்தி 11: மக்�ள �டத்்தல 
வழக்கு�ளில குறறவியல நதீ்தி நடவடிக்்��ளில ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின ய்த்வ�ள. UNODC/UN.GIFT, 2009, ்க்�ம் 8.  

22 குறறவியல நதீ்தி ந்டமு்றப்டுத்துயவொருக்�ொன மனி்தக் �டத்்தல ்தடுபபுப ்யிறெிக் ்�யயடு, க்தொகு்தி 11: மக்�ள �டத்்தல 
வழக்கு�ளில குறறவியல நதீ்தி நடவடிக்்��ளில ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின ய்த்வ�ள. UNODC/UN.GIFT, 2009, ்க்�ங�ள 7-8.  



ஆள்கடத்தலால் பா்திக்கபபடடவர்களைப பாது்காபபள்தப பற்ிய க்காளள்கக ள்கயயடு14

விெொர்ையினய்ொது ்ொது�ொபபு 

ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டட க்ரும்்ொலொயனொருக்கு, நதீ்திமனறத்்திறகுச கெலவது ஒரு �டினமொன 
அனு்வமொகும். ்யத்்்தயும், ்்தறறத்்்தயும் அ்தி�ொிக்கும் நதீ்திமனறத்்தில ெொடெியளித்்தல ய்ொனற 
விெொர்ை கெயல்ொடு�ளின ்தன்ம�ள முடிந்த அளவுக்கு கு்றக்�ப்ட யவண்டும்.

ஆள�டத்்தலில ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள 
நதீ்திமனறத்்தில ெொடெியம் க�ொடுப்்தில 
உ்தவிபுொிய, ெில மொநிலங�ள கமன்மயொன 
ெொடெி நடவடிக்்��்ளயும், வொக்குமூல 
ெொ்தனங�்ளயும் ஏற்ொடு கெய்துளளனர. 
இத்்த்�ய நடவடிக்்��ள, அசசுறுத்்தல, 
கூடு்தல அ்திரசெி, கெொந்த ்ொது�ொபபு ்யம் 
மறறும்/அலலது ய்த்வயறற க்ொது ெங�டம் 
ய்ொனற அ்ொயங�்ளக் கு்றப்்தன மூலம் 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ள ்தங�ள ெிறந்த ெொடெியத்்்த 
நதீ்திமனறத்்தில ்்திவுகெய்வ்்த உறு்திப்டுத்தும் 
யநொக்�ம் க�ொண்டன. கவளிப்்டத்்தன்ம்தொன 
உொிய வழிமு்ற�ளின அடிப்்டக்கூறு 
எனறிருந்தொலும்  அது குறறவியல நதீ்தி 
நடவடிக்்��ளில ்ஙய�ற்வர�ளின உொி்ம, 
அய்தெமயம் ய்த்வயறற துன்ம் அலலது க்ொது 
ெங�டத்்திலிருநது ்ொது�ொபபு மறறும் ்ொது�ொவல 
இரண்்டயும் ெமநி்லப்டுத்்த யவண்டும். 
குறறவியல நதீ்தி அ்மபபு�ளில ்ஙய�றகும் 
்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ்ொது�ொக்கும் 
நடவடிக்்��ள நியொயமொன்தொ�வும், ய்த்வயொன்தொ�வும் மறறும் ய்த்வயொன அளவிலும் இருக்� 
யவண்டும். 

குறிப்ொ� நியொயமொன, க்ொது விெொர்ையில, அ்வ ்ிர்திவொ்தியின உொி்ம�ள மதீதும் ்ொ்திக்கும் 
என்்்த  மொநிலங�ள மன்தில க�ொளள யவண்டும்.  ்தொக்கு்தலுக்கு ஆளொ�க்கூடிய ஆள�டத்்தலில 
்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளயும் மறறும் ெொடெி�்ளயும் விெொர்ையினய்ொது ்ொது�ொப்்தற�ொன 
நடவடிக்்��ள மறறும் வொக்குமூல ெொ்தனங�ளில ்ினவருவன அடஙகும்:  

• ்ொ்திக்�ப்டடவர உளளரஙகு க்தொ்லக்�ொடெி அலலது வீடியயொ இ்ைப்ில ெொடெியம் 
க�ொடுப்்தறகு அனும்திப்து 

• ்ிர்திவொ்தி மறறும் க்ொதுமக்�ளுடன ்ொ்திக்�ப்டடவொின க்தொடர்், ்தி்ர�்ளப 
்யன்டுத்துவது அலலது நதீ்திமனற அ்ற�்ள மூடுவது உளளிடட வ்�யில �டடுப்டுத்துவது 

• ்ொ்திக்�ப்டடவர ெொடெியம் அளிக்கும்ய்ொது ஆ்தரவொன ஒரு ந்ர உடனிருப்்தறகு அனும்திப்து 
• ஒரு அெல விெொர்ையினய்ொது க�ொடுக்�ப்டட ்ொ்திக்�ப்டடவொின ெொடெியத்்்த, மறு்டியும் 

அ்திரசெிக்குளளொக்கும் அ்ொயத்்்தக் கு்றக்கும் வ்�யில, ்ினவரும் விெொர்ை�ளினய்ொதும் 
அனும்திக்� வி்தி�்ள அறிமு�ம் கெய்்தல  

• நதீ்திமனறத்்தில �லநது க�ொளவ்தற�ொ�ப ்யைம் யமறக�ொளவது ்ததீஙகு, அ்திரசெி அலலது 
ய்த்வயறற துன்த்்்த வி்ளவிக்கும் எனறொல, கவளிநொடடிலுளள ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள 
வீடியயொ இ்ைபபு மூலம் ெொடெியம் கெொலல அனும்திப்து 

• ்ொ்திக்�ப்டடவொின க்ய்ர அங�தீ�ொரம் க்றொமல கவளியிடுவது அலலது குைநலன�்ள 
அ்டயொளப்டுத்துவது க்தொடர்ொன்வ�்ளக் குறறசகெயல என வி்தி உருவொக்குவ்தன மூலம் 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின அந்தரங� உொி்ம்யப ்ொது�ொப்து.

உ்தவிக்குறிபபு:குறறவியல 
நதீ்தி கெயலமு்ற 
முழுவதும் 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு 
ஆ்தரவு ்தரு்தல 

நதீ்திமனற நடவடிக்்��ளில ெொடெி�ளொ� 
இருப்வர�ள உட்ட ்ொ்திக்�ப 
்டடவர�ளுக்கு, அவர�ள புொியும்்டியொன 
கமொழியில, அவர�ளுக்�ொன விருப்த்்தின்டி, 
முழு்மயொன ்த�வல�்ள மொநிலங�ள 
வழங� யவண்டும். ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு, 
அவர�ளின ெடட உொி்ம�ள மறறும் 
�ட்ம�்ளப புொிநதுக�ொளள உ்தவிடும் 
வ்�யில சுயயச்ெயொன ெடட ஆயலொெ�்ரச 
ெந்திப்்தற�ொன வொய்ப்், மொநிலங�ள 
வழங� முயல யவண்டும். 

உ்தவிக்குறிபபு: ஆள�டத்்தலில ்ொ்திக்�ப்டட குழந்்த�்ளயும், குழந்்த ெொடெி�்ளயும் 
்ொது�ொபபு நடவடிக்்��ளில ஈடு்டுத்து்தல   

்தொக்கு்தலுக்கு ஆளொ�க்கூடிய ந்ர�ளின ்ொது�ொபபுக்�ொ� நடவடிக்்��ள மறறும் வொக்குமூல 
ெொ்தனங�ள, ்ொ்திக்�ப்டட குழந்்தக்கும் ்தொனொ� �ி்டக்கும்்டி உருவொக்� மொநிலங�ள 
�ருத்்தில க�ொளளலொம்.  ்ிர்தொன ெொடெியொ�, ்ொ்திக்�ப்டட குழந்்த�ள மறறும்/அலலது 
குழந்்த ெொடெி�ளின �ொவலது்ற யநரமு�க் �ொகைொளி ்்திவு�்ளச ெமரப்ிப்்்த 
அனும்திப்து ய்ொனற கூடு்தல ்ொது�ொபபு�்ளயும் �ருத்்தில க�ொளளலொம். இருப்ினும், 
்ொ்திக்�ப்டட குழந்்த�ள, குறிப்ொ� அவர�ள ்ததீவிர அ்திரசெிக்கு ஆளொயிருந்தொல, ்ஙய�ற�த் 
ய்த்வயில்ல.
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்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்குத் ்த�வல�்ளயும், யநருக்கு யநர ஆ்தர்வயும் வழங�ி, அத்துடன அவர�ளுடன 
நதீ்திமனறத்்தில �லநதுக�ொண்டு, அவர�ளின மன அழுத்்தத்்்தயும், அ்திரசெி்யயும் கு்றக்�, குறிப்ிடட 
ெொடெி உ்தவி அலலது ்ொ்திக்�ப்டயடொர க்தொடரபு அ்தி�ொொி�்ள ெில மொநில அரசு்தரபபு யெ்வ�ள 
நியமிக்�ினறன. ெிவில ெமூ� அ்மபபு�ள ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு ம்திப்ொன கூடு்தல ்ரொமொிபபு 
மறறும் ஆ்தர்வ அவர�ளின வழக்கு நடக்கும்ய்ொது வழஙகு�ினறன.  

ஒரு ்ததீரபபு எடடப்டடு, குறறவொளி�ளுக்கு, அவர�ளொல வி்ளவிக்�ப்டட ்ததீங�ி்ன 
நதீ்திமனறத்்தில சுடடிக்�ொடடப்டும் க்ொருடடு ்தண்ட்ன அளிக்�ப்டும்ய்ொது, ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள 
்தனனிச்ெயொன ்ொ்திபபுத் ்தொக்� வொக்குமூலங�்ளத் ்தருவ்்த மொநிலங�ள அனும்திப்்்தப ்றறிப 
்ொிெதீலிக்�லொம். ்ொ்திபபுத் ்தொக்� வொக்குமூலங�ள எவவொறு அந்த குறறம் அவர�்ள உடலொதீ்தியொ�, 
உைரவுபூரவமொ�, நி்தியியலொதீ்தியொ� மறறும்/அலலது ெமூ�ொதீ்தியொ� ்ொ்தித்்தது என்்்த நதீ்தி்்தியிடம் 
விளக்� ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அனும்திப்து உட்ட அவர�ளது மதீடபுச கெயலமு்றயிலும் நன்ம 
வி்ளவிக்�க்கூடும். ்ொ்திபபுத் ்தொக்� வொக்குமூலங�ள ்ினவருவனவறறுக்கும் கூட நன்ம ்யக்�லொம்:
 

• குறறவியல நதீ்தி கெயலமு்றயில, ்ொ்திக்�ப்டடவ்ரத் ்தனி்மப்டுத்துவ்தில க்ொதுமக்�ள 
�ண்யைொடடத்்்தக் கு்றப்து 

• ்தண்ட்ன க�ொடுத்்த்ல மி�வும் கவளிப்்டயொ�வும், குறறத்துக்கு எ்திரொ� ெமு்தொயத்்தின 
எ்திரவி்ன்யப ்ிர்தி்லிக்குமொறும் கெய்்தல 

• ஆள�டத்்தல�ொரர�ளின புனரவொழ்்வ அவர�ளின குறறத்்தின ்தொக்�த்துடன எ்திரக�ொளள 
ஊக்குவித்்தல

்ொ்திபபுத் ்தொக்� வொக்குமூலங�ளின ்யன்ொட்டக் �ருத்்தில க�ொண்டிருக்கும் மொநிலங�ள 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ள க்ொருத்்தமொன ்தண்ட்ன்யப ்றறி கவளிப்்டயொ� ஒரு �ருத்து 
வழஙகுவ்திலிருநது விலக்குவது; அலலது ்தங�ளு்டய வொக்குமூலத்்தில ்தொக்கும், அசசுறுத்தும், மிரடடும் 
அலலது க்தொல்ல க�ொடுக்கும் விஷயங�்ளச யெரக்�ொமல விலக்குவது உட்ட ெில ்ொது�ொபபு�ள 
இருப்்தொ� உறு்தி கெய்ய யவண்டும். ்ொ்திபபுத் ்தொக்கு வொக்குமூலத்்தில உளளடங�ிய உண்்ம�்ளச 
யெொ்திக்�  ஆள�டத்்தல�ொரர�ளுக்கும் அனும்தி அளிக்� யவண்டும்.  

விெொர்ைக்குப ்ிந்்தய ்ொது�ொபபு 
குறறவியல நடவடிக்்��ள முடிவுக்கு வந்தொலும் ்ொது�ொபபு நடவடிக்்��்ள நிறுத்்தக்கூடொது. ஆனொல 
அ்வ ்தனிப்டட ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின உண்்மயொன ய்த்வ�்ள அடிப்்டயொக் க�ொண்டிருக்� 
யவண்டும். வழக்கு முடிந்த உடயன, ெொடெி உ்தவி அலுவலர�ள அலலது அ்தற�ொன மறற அ்தி�ொொி�ள 
�டத்்தல�ொரர�ளுக்கு அளிக்�ப்டட ்தண்ட்ன. அ்தன �ொல அளவு மறறும் ஆள�டத்்தல�ொரர 
விடு்த்லயொ�க்கூடிய ய்த்தி அத்துடன யமலமு்றயீடடுக்�ொன ெொத்்தியக்கூறு�ள உட்ட விெொர்ையின 
முடிவு ் றறிய ்த�வல�ள மறறும் அ்தன ்தொக்�ங�்ளப ் றறிப ் ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்குக் கூறயவண்டும். 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின ்ொது�ொபபுத் ்திடடம் ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின ஆயலொெ்னயுடன மறறும் 
அவர�ளின �வ்ல�்ளயும் �ருத்்தில க�ொண்டு அ்தறய�ற் மொறறிய்மக்�ப்ட யவண்டும். 

வழக்குத் க்தொடுபபுக்குப ்ின, ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கும், அவர�ளது குடும்்த்்தினர 
அலலது நண்்ர�ளுக்கு அசசுறுத்்தல�ள மறறும் மிரடடு்தல�ள அ்தி�ொிக்�லொம். ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள 
்ிறந்த நொடடிலிருநது ்திரும்பும்ய்ொது அவர�ளுக்கு ஆ்த்து இருந்தொல, ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்தி�ொர 
எல்லக்குள நிரந்தரமொ� இருக்� அனும்திப்து உட்ட க்தொடரந்த ெொடெி ்ொது�ொபபுக்�ொன ய்த்வ்ய 
மொநிலங�ள ்ொிெதீலிக்� யவண்டும்.23 ்்திலடி அலலது மதீண்டும் �டத்்தல ய்ொனற அ்ொயத்துக்கு அப்ொல, 
்ிறந்த மொநிலத்்தின ்றறொக்கு்ற உ்தவி மறறும் ஆ்தரவினொல எழும் அ்ொயங�ளின ம்திபபீயட 
்ொ்திக்�ப்டட ஒருவர ்திரும்்ச கெலல யவண்டுமொ அலலது விெொர்ை ந்டக்றும் நொடடியல அலலது 
யவகறஙகும் குடியயறற அனும்தி வழங�ப்ட யவண்டுமொ என்்்தத் ்ததீரமொனிக்�ப ய்ொதுமொனது ஆகும்.24

23 நி்லயொன ்ொது�ொபபுத் ்ததீரவு�ள ்ிொிவு 3.3-ஐ �தீயழ ்ொரக்�வும். 

24 நி்லயொன ்ொது�ொபபுத் ்ததீரவு�ள ்ிொிவு 3.3-ஐ �தீயழ ்ொரக்�வும்.  
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உ்தவிக்குறிபபு: உ்தவியும், ்ொது�ொபபு நடவடிக்்��ளும் ்ஙய�ற்்தற�ொன ஊக்கு்தல�ள இல்ல 
என்்்த உறு்திகெய்யவும்   

குறறவிெொர்ை வழக்்� அடியயொடு ்த�ரக்கும் எந்த வடிவிலொன ஊக்கு்தலும் இல்ல எனற 
வ்�யில உ்தவியும், ்ொது�ொபபு நடவடிக்்��ளும் வழங�ப்ட யவண்டும். ெொடெி�ளுக்கு 
வழங�ப்டுவக்தலலொம்,   உ்றவிடம் மறறும் விெொ உட்ட எதுவும் ்்திவு கெய்யப்ட 
யவண்டும் மறறும் நியொயமொன மு்றயில இருக்� யவண்டும், அத்துடன ஆ்தர்வத் ்தவறொ�ப 
்யன்டுத்்தியது �ண்டு்ிடிக்�ப்டடொல, உடனடியொ� �வனிக்�ப்ட யவண்டும்.    



ஆள்கடத்தலால் பா்திக்கபபடடவர்களைப பாது்காபபள்தப பற்ிய க்காளள்கக ள்கயயடு16

2.3. நதீடித்்த ்ொது�ொபபுத் ்ததீரவு�ள 

்தற�ொலி� உ்றவிடம், மருத்துவப ்ரொமொிபபு, ்ொது�ொபபு மறறும் ்ொது�ொவல ய்ொனற உடனடித் 
ய்த்வ�்ளக் �வனிப்்தன மூலம் அ்டயொளம் �ண்டுக�ொளளப்டட ஆள�டத்்தல ந்ர�ளின 
ய்த்வ�ள ம்திபபீடு கெய்யப்டும்ய்ொது, நதீடித்்த ்ொது�ொபபுத் ்ததீரவு�ள மு்தல க்தொடரபுப புளளியில 
இருநது க்தொடஙகும். ்ிறந்த, ்யைிக்�ினற அலலது கெலலு�ிற மொநிலங�ளில அத்்த்�ய 
நடவடிக்்��ள எடுக்�ப்டலொம்.  ‘்ொது�ொபபுத் ய்த்வ�ள’ என்து ஆள�டத்்தல�ொரொின ்ிடியிலிருநது 
்ொ்திக்�ப்டடவ்ர விடுவிப்து, எந்த உடனடி அ்ொயங�்ள மடடுப்டுத்துவது ய்ொனற்வ�ளில 
ஈடு்டடிருந்தொலும் ‘நதீடித்்த ்ொது�ொபபுத் ்ததீரவு�ள’ �டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அவர�ளின 
சுயஉொி்ம்ய மதீடடுத்்தர உ்தவுவது ய்ொனற உடனடித் ய்த்வ�்ளத் ்ததீரப்து மறறும் ெமூ�த்துடன 
ஒனறி்ைய அலலது மதீண்டும் ஒனறி்ைய அவர�ளுக்கு அ்தி�ொரமளிப்்்தயும் ்தொண்டி 
முழு்மயொன்வ.    

ஆரம்்த்்தில �டத்்தல அவர�ளுக்குப ்ொ்திபபு ஏற்டுத்்திய சூழ்நி்ல�்ளத் ்தவிரக்�, 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு நதீண்ட�ொல வொய்பபு�்ளப க்றுவ்்த உறு்திகெய்யும் நடவடிக்்��்ள 
நதீடித்்த ் ொது�ொபபுத் ்ததீரவு�ள க�ொண்டிருக்�லொம். எடுத்துக்�ொடடொ�, �லவி, ் யிறெி, வொழ்வொ்தொரம் மறறும் 
யவ்ல வொய்பபு�்ளப க்று்தல, ்ொ்திபபு�்ளக் �ருத்்தில க�ொளவது மறறும் ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின 
ெமூ�, க்ொருளொ்தொர மறு ஒருங�ி்ைபபுக்கு ஆ்தரவளித்்தல ய்ொனற யெ்வ�ளொகும். மு்தல க்தொடரபுப 
புளளியில அ்டயொளம் �ொைப்டட ெில ்ததீரவு�ள  நதீடித்்திருக்� யவண்டியிருக்�லொம் அலலது க்தொடரந்த 
குடியிருபபு, மருத்துவ மறறம் உளவியல ெி�ிச்ெ மறறும் ஆயலொெ்ன, அத்துடன ்ொ்திக்�ப்டடவருக்கு 
்ொது�ொபபு மறறும் ்ொது�ொவல ய்ொனறு க்தொடரநது �வனம் கெலுத்்த யவண்டிய்திருக்�லொம்.

எந்தகவொரு ்ொ்திக்�ப்டயடொர உ்தவி அலலது ்ொது�ொபபு நி�ழ்செித் ்திடடத்்தின இறு்திக் குறிக்ய�ொளும் 
ஆள�டத்்தலொல ் ொ்திக்�ப்டடு உ்தவிக்று்வர�ள ்தனனி்றவு அ்டய, க்ொருளொ்தொர, ெமூ� வொழ்வில 
முழு்மயொ�ப ்ஙய�ற� ்தொங�ள ஏற�னயவ அனு்வித்்தவறறில இருநது ்ததீர்வ உறு்தி கெய்வ்தொகும். 
இந்தக் குறிக்ய�ொ்ள அ்டயத் ்தவறும்ய்ொது யமலும் ்ொ்திபபு அ்தி�ொித்து மறு்டியும் மறு்டியும் 
்ொ்திக்�ப்டும் நி்ல ஏற்டக்கூடும்.

ஆள�டத்்தல எல்ல�ளுக்கு அப்ொல நடக்கும்ய்ொதும், ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு உ்தவி மறறும்  
்ொது�ொப்் இரண்டு அலலது அ்தறகு யமற்டட மொநிலங�்ளச யெரந்த அ்தி�ொொி�ள மறறும் 
யெ்வ�்ள வழஙகுயவொர இ்டயய ஒருங�ி்ைக்� யவண்டிய சூழ்நி்லயிலும், நதீடித்்த ்ொது�ொபபுத் 
்ததீரவு�ள மி�வும் ெிக்�லொன்வ.  ெிந்த்னக்�ொன யநரம் அலலது நதீ்திமனற விெொர்ை�ளின 
முடி்வத் க்தொடரநது, ஒருங�ி்ைபபுக்�ொன க்தொிவு�ள, ்தனனிச்ெயொ�த் ்திரும்் வரு்தல அலலது 
மறு ஒருங�ி்ைபபு ய்ொனற்வ ஆரொயப்ட யவண்டும்.25 ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்குக் குடியுொி்மயயொ 
அலலது யவறுவ்�யில ்தஙகுவ்தற�ொன விெொயவொ வழங�ப்டவில்லகயனறொயலொ அலலது 
யவகறொரு மொநிலத்துக்கு அனுப்ப்டவில்லகயனறொயலொ, அவர�ள ்தங�ள ்ிறந்த கெொந்தச 
ெமு்தொயத்துக்கு ்திரும்்லொம்.  ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள ்தங�ள ்ிறந்த கெொந்தச ெமு்தொயத்துக்கு ்திரும்்ினொல 
– அது கெொந்த மொநிலயமொ அலலது யவகறொரு மொநிலயமொ – அவர�ள கெனறு இறஙகும்ய்ொது மறறும் 
மறு ஒருங�ி்ைபபுச கெயலமு்றயின ய்ொது, எ்திரத்்தொக்கு்தலில அலலது மதீண்டும் ஆள�டத்்தலில 
ெிக்�ொமல இருநது ்ொது�ொப்் உறு்திகெய்ய அ்தி�ொொி�ள முயறெி�ள எடுக்� யவண்டும். 

்ிறந்த நொடடுக்குத் ்திரும்புவது, கூடுமொனவ்ர, ்தனனிச்ெயொ� இருக்� யவண்டும். யமலும் அது 
்திரும்புயவொொின உொி்ம�ள, ்ொது�ொபபு மறறும் �ண்ைியத்்தின ய்ொில நடத்்தப்டயவண்டும். அத்துடன 
மறு ஒருங�ி்ைப்்ப க்றுவ்தற�ொ�வும் மறு்டி ஆள�டத்்த்லத் ்தடுப்்தற�ொ�வும் ய்த்வயொன 
ய்ொ்திய ்ொது�ொபபு, உ்தவி மறறும் ஆ்தரவு வழஙகுவது ய்ொனற அ்னத்தும் அ்தில அடஙகும்.26 யவறறு 
மொநிலத்துக்கு இடம் மொறுவது ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின விருப்மொ� இருந்தொல, குறிப்ிடட அந்த 
மொநிலம் ்ொது�ொப்ொன இடமொறறத்துக்கும் மறறும் ஒருங�ி்ைபபுக்கும் வெ்தி கெய்து உ்தவ யவண்டும். 
27 க்தொடரந்த ்ொது�ொபபுப ்ிரசெி்ன�ள, மனி்தொ்ிமொனக் �ருத்துக்�ள அலலது ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள 
்திரும்புவ்்தத் ்த்டகெய்யும் மறற அ்ொயங�ள இருந்தொல, கெலலு�ினற நொடடில ்தற�ொலி� அலலது 
நிரந்தர குடியுொி்ம வழஙகுவ்்தப ்ொிெதீலிக்� யவண்டும்.28

25 மனி்த உொி்ம�ள மறறும் மனி்தர�்ளக் �டத்து்தல க்தொடர்ொன ்ொிநது்ரக்�ப்டட க�ொள்��ள மறறும் வழி�ொடடு்தல�ள 
(E/2002/68/Add.1), ஐக்�ிய நொடு�ளின மனி்த உொி்மக்�ொன உயர ஆ்ையர, வழி�ொடடி 5(8).  

26 மனி்த உொி்ம�ள மறறும் மனி்தர�்ளக் �டத்து்தல க்தொடர்ொன ்ொிநது்ரக்�ப்டட க�ொள்��ள மறறும் வழி�ொடடு்தல�ள 
(E/2002/68/Add.1), ஐக்�ிய நொடு�ளின மனி்த உொி்மக்�ொன உயர ஆ்ையர, வழி�ொடடி 6(8). ்ொது�ொப்ொ� ்திரும்பு்தல குறித்து 
மக்�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்றயில ெடடவி்தி 8(3)-(4), ெடடவி்தி 9(1)(்ி)-ஐயும் ்ொரக்�வும்.    

27 மனி்த உொி்ம�ள மறறும் மனி்தர�்ளக் �டத்து்தல க்தொடர்ொன ்ொிநது்ரக்�ப்டட க�ொள்��ள மறறும் வழி�ொடடு்தல�ள 
(E/2002/68/Add.1), ஐக்�ிய நொடு�ளின மனி்த உொி்மக்�ொன உயர ஆ்ையர, வழி�ொடடி 6(8). ்ொது�ொப்ொ� ்திரும்பு்தல குறித்து 
மக்�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்றயில ெடடவி்தி 8(3)-(4), ெடடவி்தி 9(1)(்ி)-ஐயும் ்ொரக்�வும்.   

28 மனி்த உொி்ம�ள மறறும் மனி்தர�்ளக் �டத்து்தல க்தொடர்ொன ்ொிநது்ரக்�ப்டட க�ொள்��ள மறறும் 
வழி�ொடடு்தல�ளுக்�ொன விளக்�வ்ர OHCHR, 2010, ்க்�ங�ள 180-182-ஐப ்ொரக்�வும். 
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29 குறறத்்தன்ம இன்மயில கூடு்தல விவரங�ளுக்கு, மக்�்ளக் �டத்து்தலில குறறத்்தன்ம ்றறிய க�ொள்�க் ்�யயடு, 
   ்ொலி கெயலமு்ற, 2014, ்க்�ம் 7-ஐப ்ொரக்�வும்.  
30 குறறம் மறறும் அ்தி�ொர மு்றய�டடில ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்�ொ� நதீ்தியின அடிப்்டக் க�ொள்��ள ்றறிய ஐ.நொ.வின 
   ்ிர�டனம், A/RES/40/34, 29 நவம்்ர 1685, (ெடடவி்தி�ள 12 மறறும் 13)-ஐ யமலும் ்ொரக்�வும்.    

நதீடித்்தப ்ொது�ொபபுத் ்ததீரவு�ளுக்குப ்லயவறு யெ்வ வழஙகுயவொர�ள மறறும் ்ஙகு்தொரர�ளின 
ஒத்து்ழபபு ய்த்வப்டு�ிறது. யெ்வ�ள க்ொருத்்தமொன்வ அத்துடன ெொியொன யநரத்்திலும், 
ஒருங�ி்ைந்த மு்றயிலும் க�ொடுக்�ப்டடுளளன என்்்தயும், அத்துடன அ்வ ்ிறந்த மறறும் 
கெலலு�ினற மொநி்லங�ளுக்குளயள மறறும் மொநிலங�ளுக்�ி்டயயயும் �ி்டக்கும் என்்்த 
உறு்திப்டுத்துவ்தறகுப ் ொிநது்ர�ளும் மறறும் ் ினயனொடடங�ளும் முக்�ியமொன்வயொகும்.  இ்தறகுப 
்ொ்திக்�ப்டடவர�யள வழஙகும் ஒத்து்ழபபும், ்ங�ளிபபும் அவெியமொகும். ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள 
்ொது�ொபபுத் ்திடடங�்ள நி்றயவறறுவ்தில, ்தங�ளு்டய ்ொத்்திரங�ள மறறும் க்ொறுபபு�்ள 
மொத்்திரம் அறிந்திருக்�யவண்டியது மடடுமலலொது, நதீண்ட�ொலத் ்திடடத்்தின கவறறி்ய உறு்தி 
கெய்யும் வ்�யில எந்த வ்�யொன உ்தவி மறறும் ஆ்தரவு முக்�ியமொனது என்்்தத் ்ததீரமொனிப்்தில 
அவர�ளு்டய ்ங�ளிப்்யும் அறிந்திருக்� யவண்டும். ்ொது�ொபபு அணுகுமு்ற�ளின வளரசெியில, 
அ்திலும் குறிப்ொ� குழந்்த�ளின ெிறந்த நலன�ள ்ொது�ொபபுத் ்திடடங�ளில முனனைியில இருக்�, 
்தனிப்டட ய்த்வ�ளுக்கும் மறறும் ஆரவங�ளுக்கும் உொிய மொியொ்்த க�ொடுக்�ப்ட யவண்டும். 
இறு்தியொ� உ்தவி மறறும் ்ொது�ொபபு மறறும் ்ொது�ொபபுத் ்திடடங�ள அவவபய்ொது ம்திப்ிடப்டடு 
அலலது  �ைக்�ிடப்டடு மறறும் ஆள�டத்்தலில ் ொ்திக்�ப்டடவர�ளின மொறிவரும் ய்த்வ�ளுக்ய�ற் 
மொறறிய்மக்�ப்ட யவண்டும்

அடிப்்டத் 
ய்த்வ�ள 

• க்தொடரந்த ்ொது�ொப்ொன உ்றவிடம், குறிப்ொ� மறு ஒருங�ி்ைபபு 
இனனும் உெி்தமொய் இலலொ்தய்ொது

• ்ொது�ொபபு மறறும் ்ொது�ொவல நடவடிக்்��ள

மருத்துவ மறறும் 
உளவியல ெமூ�ப 
்ரொமொிபபு 

• உளவியல ஆயலொெ்ன
• குடும்் வரு்��ள உட்ட ெமூ� ஆயலொெ்ன
• மருத்துவ மறறும் ்ல ்ரொமொிபபு
• குடும்்ம் மறறும் ெமூ� மறு ஒருங�ி்ைபபுத் ்த்லயீடு�ள

க்ொருளொ்தொர மறு 
ஒருங�ி்ைபபு

• �லவி, குறிப்ொ�க் குழந்்த�ளுக்�ொ�
• ெமூ�த்்தில யெரத்துக்க�ொளளப்டுவ்தற�ொ� கமொழிப்யிறெி
• க்தொழிலொளர ெந்்த அலலது வைி�த் ய்த்வ�ளின அடிப்்டயில 

க்தொழிற�லவி அலலது ்திறன�ள ்யிறெித் ்திடடங�ள
• ்ைியமரத்து்தலில உ்தவி
• வொழ்வொ்தொர மொனியங�ள மறறும் வழிநடத்து்தல
• நி்தி மொனியங�ள/க்தொடக்� மூல்தனம் வழஙகு்தல

ெடட ஆ்தரவு மறறும் 
உ்தவி

• ெடட ஆயலொெ்ன
• ெடட அமலொக்� மறறும்/அலலது வழக்கு விெொர்ை அ்தி�ொொி�ள முன 

குறறவியல பு�ொர�ள மறறும் ்ிற ெடடத்்ததீரவு�்ள ்தொக்�ல கெய்்தல 
• இழபபீடு க்றுவ்தில உ்தவி 
• �ி்டக்கும்ய்ொது, ்தற�ொலி�மொ� ்தங�ிட அனும்தி அலலது நிரந்தரக் 

குடியுொி்மக்�ொ� விண்ைப்ிப்்தில உ்தவி
• ஆள�டத்்தலின வி்ளவொ� கெய்யப்டட குறறங�ளிலிருநது 

ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள விடுவிக்� ்ிர்திநி்தித்துவம்.29

அடடவ்ை 1: நதீடித்்த ்ொது�ொபபுத் ்ததீரவு�ளின முக்�ியக் கூறு�ள 

இழபபீடு 

நி்லயொன ்ொது�ொபபுத் ்ததீரவு�்ள எளி்தொக்கும் ஒரு முக்�ிய வழிமு்றயொனது இழபபீடு வழங�ல 
மறறும் நி்தி உ்தவி, அலலது ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள அனு்வித்்த �ொயம், இழபபு அலலது 
்ததீங�ி்ன ஏறறுக்க�ொண்டு இழப்்ச ெொிகெய்்தல மூலமொ�த்்தொன. இழபபீடு ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின 
�டத்்தல அனு்வத்்்த ஈடு கெய்ய முடியொது எனினும் அவர�ளு்டய மதீடெிக்�ொன வொய்பபு�்ள 
அது யமம்்்டயச கெய்�ிறது. அத்துடன மதீண்டும் ஆள�டத்்தலுக்கு ஆளொகும் ்ொ்திப்ிலிருநது 
க்ொருளொ்தொரொதீ்தியில ் ொது�ொக்�ிறது. இழபபீடடில ெம்்ள ் ொக்�ி, ெடடஉ்தவிக் �டடைங�ள, மருத்துவச 
கெலவு�ள, இழந்த ெந்தரப்ங�ள அத்துடன வலி மறறும் துன்த்துக்�ொன இழபபீடும் அடஙகும்.30
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ஆள்கடத்தலால் பா்திக்கபபடடவர்களைப பாது்காபபள்தப பற்ிய க்காளள்கக ள்கயயடு18

வ்ர்டம் 1: ்ொ்திக்�ப்டயடொர இழபபீடடுக்குச ெொத்்தியமொன ஆ்தொரவளங�ள  

குறறம் 
புொியவொொிடமிருநது

மொநிலத்்தில 
இருநது

குறறவியல 
நடவடிக்்��ளுடன ெிவில  

ய�ொொிக்்�க்�ொன குறற 
விெொர்ை  

ெிவில நடவடிக்்� க்தொழிலொளர        
நதீ்திமனறக் 
ய�ொொிக்்�

குறறவியல 
நடவடிக்்�

்ொ்திக்�ப்டயடொர 
உ்தவிநி்தி

ஒரு து்ைத் ்தண்ட்னயொ� 
இழபபீடடுத் க்தொ்� 

ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்�ொன இழபபீடடுத் ்திடடங�ள, ஆள�டத்்தல�ொரர�ளின 
கெொத்துக்�ளிலிருநய்தொ அலலது நதீ்திமனற கெயல்ொடு�ள அலலது நிரவொ� நடவடிக்்��ள மூலமொ� 
மொநில நி்தித் ்திடடங�ளிலிருநய்தொ நிரவ�ிக்�ப்டு�ினறன. அயந� ெடட அ்தி�ொர வரம்பு�ளில, 
யெ்தங�ளுக்�ொன ெிவில ய�ொொிக்்�, ஒரு குறறவியல நடவடிக்்�்யத் ்தொக்�ல கெய்வது க்தொடர்ொனது. 
அத்துடன நி்தி வழஙகுவதும் நதீ்திமனற முடிவு�ளில உளளடஙகும், அலலது ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு 
இழபபீடடுப ்ைம் அ்ரொ்தத்்தின ஒரு ்கு்தியொ� இருக்கும். இருப்ினும், மறறவர�ளுக்குக் குறறவியல 
வழக்கு இலலொமல ெிவில நடவடிக்்��ள மூலமும் யெ்தங�ளின மதீடபு அனும்திக்�ப்டும். ெம்்ள ்ொக்�ி 
மறறும் ் ிற ஒப்ந்தொதீ்தியொன நன்ம�ள மூலமொ�, குறிப்ொ� சுரண்டலுக்�ொன ஆள�டத்்தல வழக்கு�ளொல, 
க்தொழிலொளர நதீ்திமனறம் மூலமொ�க் ய�ொொிக்்��ள இழபபீடடுக்கு மறகறொரு வொய்ப்ொகும்.  

ஆெிய - ்ெி்ிக் ்ிரொந்தியத்்தில உளள ெில நொடு�ளில, ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள ஆள�டத்்தல 
அனு்வங�ளிலிருநது மதீளும்ய்ொது அவர�ளுக்குப க்ொருளு்தவி அளிப்்தறகு மொநில ஒதுக்�தீடடிலிருநது 
நி்தி உருவொக்�ியுளளன. ஆள�டத்்தலில ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்�ொ� குறறவியல ்தண்ட்ன�ளின 
வி்ளவொ� வி்திக்�ப்டட ்தண்டத்க்தொ்� மறறும் அ்ரொ்தங�ளிலிருநது அறக்�டட்ள�ளும் 
உருவொக்�ப்டடுளளன. ஆள�டத்்தலில ் ொ்திக்�ப்டடவர�ள ஏற�னயவ உளள �டு்மயொன குறறங�ள 
அலலது வனமு்றயொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்�ொ� ஏற்டுத்்தப்டட நி்தி்யப ய்ொனற க்ொது உ்தவி 
நி்தி்யப க்ற மறறவர�ள அனும்தித்துளளொர�ள.     

்தனியொர து்ற அ்மபபு�ளின க்தொழிறது்ற�ள அலலது விநியயொ�ச ெங�ிலி�ள ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டலொம். அவவ்மபபு�ள சுரண்டலிருநது க்தொழிலொளர�்ள ்ொது�ொப்்திலும்,  
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு இழபபீடு வழஙகுவ்திலும் ்ஙகு வ�ி்க்�ினறன. ய்தெிய நிறுவனங�ள, ்தரம 
ஸ்தொ்னங�ள, வரத்்த� ெமூ�ம் மறறும் ்தனிந்ர�ளிடமிருநது வரும் நனக�ொ்ட�ளொல மொநில நி்தி்யப 
க்ருக்குவ்தற�ொன ெொத்்தியக்கூறும் இ்தில அடஙகும்.   

க்ரும்்ொலொன அ்தி�ொர வரம்பு�ள ஆள�டத்்தலொல ் ொ்திக்�ப்டடவர�்ள இழபபீட்டத் க்தொடர ெிவில 
நதீ்திமனறங�ள மூலம் (ெமூ� நலம் அலலது க்தொழிலொளர ஆடெிமு்ற வழியொ�) அனும்திக்கும்ய்ொது, 
வி்திக்குப புறம்்ொ� குடிக்யரநய்தொர ்தங�ளு்டய குடி்ம நி்லயொயலொ மறறும்/அலலது 
ஆவைங�ள இலலொ்த்தொயலொ அத்்த்�ய இழபபீட்ட அ்டயத் ்த்ட�்ளச ெந்திக்�லொம். அ்தன்டி, 
வி்திக்குப புறம்்ொன சூழ்நி்லயில உளள, ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள உட்ட ்ததீங�ொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு ெிவில நதீ்திமனறங�்ள அணு� மொநிலங�ள வெ்தி கெய்து ்தரயவண்டும்.  

�தீயழ க�ொடுக்�ப்டடுளள வ்ர்டம் ்ொ்திக்�ப்டயடொருக்�ொன இழபபீடடுக்கு ெொத்்தியமொன 
ஆ்தொரங�்ளக் �ொண்்ிக்�ிறது.

உ்தவிக்குறிபபு: நதீடித்்த ்ொது�ொபபுத் ்ததீரவு�ளின ஒரு ்கு்தியொ� ்யனுளள இழபபீடு வழஙகு்தல

குறறவியல நதீ்தி விெொர்ை�ளின கவளியய ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்குக் 
�ி்டக்கும் இழபபீடடுக்�ொன ஆ்தொரவளங�்ள உருவொக்� மொநிலங�ள முக்�ியத்துவம் 
க�ொடுக்� யவண்டும். ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டட குடிமக்�ள அலலொ்தவர�ளுக்கு இழபபீடு 
�ி்டத்துளள்தொ என்்்த உறு்திகெய்வ்தில முக்�ியத்துவம் க�ொடுக்� யவண்டும்.  
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31 மக்�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்ற, ெடடப்ிொிவு 6(3)-ஐப ்ொரக்�வும்.
32 மக்�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்ற, ெடடப்ிொிவு 6(3)-ஐப ்ொரக்�வும்.  
33 யமல்தி� விவரங�ளுக்கு, ஆள�டத்்தலில ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொணு்தல ்றறிய க�ொள்�க் ்�யயடு, ்ொலி 

கெயலமு்ற, 2015, ்ிொிவு 3.1-ஐப ்ொரக்�வும். .
34 மக்�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்ற, ெடடப்ிொிவு 6-ஐப ்ொரக்�வும்.  

்ிொிவு 3: 
ஒருங�ி்ைபபு மறறும் ்ல-்ஙகு்தொரர அணுகுமு்ற 

3.1. ்ொது�ொபபுப ்ஙகு்தொரர�ள 
முழு்மயொன ்ொது�ொபபுக்கு ஒருங�ி்ைபபு ஒரு முக்�ிய அங�மொகும். ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டட 
்தனிந்ொின ெிக்�லொன ்ொது�ொபபுத் ய்த்வ�்ளக் �ருத்்தில க�ொண்டு, நனகு வடிவ்மக்�ப்டட, 
்யனுளள நடவடிக்்��ளில ்லயவறு நிபுைர�ளும், ்த்லயீடு�ளும் அடஙகும். ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ்ொது�ொப்்தில உளள �ட்ம முக்�ியமொ� மொநிலங�ளுக்கு உண்டு. 
ஆனொல மறற அ்மபபு�ள இந்த கெயல்ொடடுக்கு ஆ்தரவளிப்்தில க்ரும் ்ங�ளிக்�லொம்.31 ெிவில 
ெமூ� கெயல்ொடடொளர�ள ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கும், அ்தி�ொொி�ளுக்குமி்டயய 
நம்்ிக்்�்ய உருவொக்� நியமிக்�ப்டடுளளொர�ள. அத்துடன ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு ்ொது�ொபபு 
யெ்வ்ய வழங�த் ய்த்வயொன குறிப்ிடட நிபுைத்துவமும் அவர�ளுக்கு உண்டு.  

உ்தவி மறறும் ் ொது�ொபபு நடவடிக்்��ளில ் ல ் ஙகு்தொரர�ள ஒருங�ி்ைப்ின ய்த்வ்ய மக்�்ளக் 
�டத்து்தல கநறிமு்ற ஒபபுக்க�ொள�ிறது. யமலும் “அரசு ெொரொ நிறுவனங�ள, ்ிறக்தொடரபு்டய 
நிறுவனங�ள மறறும் ெிவில ெமூ�த்்தின மறற உறுபபு�ளின ஒத்து்ழபபுடன” �டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின உடல, உளவியல மறறும் ெமூ� மதீடெி்ய வழஙகும் நடவடிக்்��்ள 
மொநிலங�ள கெயல்டுத்துவது அவெியம் என�ிறது.32 �ொவலது்ற, குடியயறற மறறும் ெமூ� யெ்வ 
அ்தி�ொொி�ள, அத்துடன க்தொழிலொளர மறறும் க்தொழிலது்ற ெொர்ொன அ்மபபு�ள, உளது்ற மறறும் 
கவளியுறவு அ்மசெ�ங�ள மறறும் குறறத்்தொல ் ொ்திக்�ப்டயடொர, குடிக்யரநய்தொர, க்ண்�ள மறறும்/
அலலது குழந்்த�ளுக்�ொன யெ்வ�ளில நிபுைத்துவம் க்றற  அரசு ெொர்றற நிறுவனங�ள உட்ட 
அயந� அரசு மறறும் அரசு ெொரொ ்ஙகு்தொரர�ள எந்தகவொரு மொநிலத்்திலும் ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின 
்ொது�ொப்ில ஈடு்டடிருக்�லொம்.33

யநரடியொன உ்தவி மறறும் ்ொது�ொபபு ்ஙகு்தொரர�ள 

மொநில கெயல்ொடடொளர�ளுக்குப ்ொ்திக்�ப்டயடொர ்ொது�ொப்் வழஙகும் க்ொறுபபு உண்டு. 
அத்துடன ெமூ�ச யெ்வ நி�ழ்செித் ்திடடங�ள, குழந்்த ்ரொமொிபபுச யெ்வ�ள, குறறவியல 
ந்டமு்ற நி்தி, ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின நி்தி, வனமு்ற்ய அனு்வித்்த க்ண்�ளுக்�ொன நி்தி மறறும் 
்ிற நி்திஆ்தொரங�ளின மூலமொ�வும் யநரடி நி்தி உ்தவி்ய அவர�ள அளிக்�லொம். ்ினவரும் மொநில 
கெயல்ொடடொளர�ள குறிப்ிடட முக்�ியத்துவம் வொய்ந்தவர�ளொகும்:

• �ொவலது்ற மறறும் குறறவியல நதீ்தி அ்தி�ொொி�ள, ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின உடலொதீ்தியொன 
 ்ொது�ொபபுக்கு மி�வும் முக்�ியம் வொய்ந்த்தொகும் 

• குடிவரவு மறறும் தூ்தர� அ்தி�ொொி�ள மொநிலத்்திலஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின 
்தற�ொலி�மொ� மறறும் நிரந்தரமொ�க் குடியமரத் து்ைபுொிவ்தில ஈடு்டலொம்   

• மொநில மருத்துவச யெ்வ ஏக�னெி�ள ஆயலொெ்ன, ்த�வல, மருத்துவ, உளவியல மறறும் க்ொருள 
உ்தவி�ள வழங�லொம் 

• மொநில ெமூ�ச யெ்வ ஏக�னெி�ள, க்தொழில மறறும் �லவிப ்யிறெி வழஙகுவ்திலும், யமலும் 
யவ்லவொய்பபு, �லவி மறறும் ் யிறெி வொய்பபு�்ளப க்றுவ்தில உளள ்த்ட�்ள நதீக்குவ்திலும் 
்ஙகு வ�ிக்�ினறன.34

மொநில கெயல்ொடடொளர�ள ்ொ்திக்�ப்டயடொர ்ொது�ொபபுக்குப க்ொறுப்ொ� இருந்தொலும், ்ல 
நொடு�ளில, ெிவில ெமூ� அ்மபபு�ள, ்னனொடடு நிறுவனங�ள மறறும் ்ிற மொநிலம் அலலொ்த 
ெமூ� யெ்வ வழஙகுயவொர�ள உளளிடட மொநிலம் அலலொ்த கெயல்ொடடொளர�ள க்ரும்்ொலும் 
குறிப்ிடத்்தக்� நி்தி மறறும் ்ிற அழுத்்தத்்தின �தீழ் ்ொது�ொபபு யவ்ல்ய யமறக�ொளவர.
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35 ஆள�டத்்தலில ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு யநரடி உ்தவி ்றறிய IOM ்�யயடு, IOM, 2007, அத்்தியொயம் 4 மறறும் ய்தெிய 
்ொிநது்ரச கெயலமு்ற�ள, �டத்்தப்ட ந்ர�ளின உொி்ம�்ளப ்ொது�ொக்� இ்ைந்த முயறெி�ள: ஒரு கெய்மு்றக் 
்�யயடு, OSCE, 2004, ்க்�ங�ள 73-76-ஐப ்ொரக்�வும்.   

36 ்தன உல�ளொவிய உ்தவி நி்தியம் (GAF) மறறும் ்ிற ஆ்தரவு கெயலமு்ற�ள மூலமொ�, நொடு மறறும் ்ிரொந்திய அளவில IOM, ஓர 
ஆண்டில ஏறத்்தொழ 6000 – 7000  ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு யநரடி உ்தவி வழஙகு�ிறது.  

37 ்தங�ளு்டய ்யைத்்்தச கெயல்டுத்்த மொறறு ஆவைங�்ள வழஙகும் தூ்தர�ங�ள மறறும் உ்தவித் தூ்தர அலுவல�ங�ள 
அந்த ந்்ர ஒரு ்ொ்திக்�ப்டடவரொ� அலலது �டத்்தப்டடவரொ�யவொ அந்த ஆவைத்்தில அ்டயொளம் �ொடடக்கூடொது. 
அத்துடன ்திரும்்வரும் நொடடின அ்தி�ொொி�ள எந்தவி்தமொன ்தனிப்டட விவரக்குறிபபு�்ளயும் ெம்்ந்தப்டட ந்ர�ளின 
கவளிப்்டயொன அனும்தி இலலொமல  ்ிறந்த நொடடுக்கு அனுப்க்கூடொது.

38 ஆள�டத்்தலில ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு யநரடி உ்தவி ்றறிய IOM ்�யயடு, IOM, 2007, அத்்தியொயம் 3 மறறும் ய்தெிய 
்ொிநது்ரச கெயலமு்ற�ள, �டத்்தப்ட ந்ர�ளின உொி்ம�்ளப ்ொது�ொக்� இ்ைந்த முயறெி�ள: ஒரு கெய்மு்றக் 
்�யயடு, OSCE, 2004, ்க்�ங�ள 80-84-ஐப ்ொரக்�வும்.   

• ெிறபபு மொநிலச யெ்வ�்ளப ் றறிய ்த�வல�்ள வழஙகுவ்தன மூலம் மொநில கெயல்ொடடொளர�ள 
அரசு ெொர்றற மறறும் ெரவய்தெ அ்மபபு�ளுக்கு உ்தவிபுொியலொம். 

• அவர�ள உ்றவிடம், உைவு, சு�ொ்தொரம் (்ொலியல சு�ொ்தொர ்ரொமொிபபு உட்ட) மறறும் மருத்துவ 
்ரொமொிபபு அத்துடன உளவியல ஆயலொெ்ன, ெடட மறறும் குடியயறற ஆயலொெ்ன ய்ொனற 
வ்�யில க்ொருள ெொரந்த ஆ்தர்வயும் வழங�லொம். அவர�ளது ்ொது�ொபபுப க்ொறுபபு�ளுக்கு 
ஏற், மொநிலம் ெிவில ெமூ� கெயல்ொடடொளர�ளுக்கு ்ொ்திக்�ப்டடவர்ளப ்ொது�ொக்�ப 
ய்ொதுமொன ஆ்தரவு மறறும் நி்தியு்தவி வழங� யவண்டும்.35

• ஐக்�ிய நொடு�ள (ஐ.நொ.) நிறுவனங�ள மறறும் புலம்க்யர்தலுக்�ொன ெரவய்தெ அ்மபபு (ஐ.ஓ.எம்.) 
ய்ொனற ெரவய்தெ அ்மபபு�ள நி்தி மறறும் க்ொருள ெொரந்த ஆ்தர்வ வழங� முடியும்.36 

்திரும்் வரு்தல மறறும் மறு ஒருங�ி்ைபபு ்ஙகு்தொரர�ள 

்ொ்திக்�ப்டடவர�ள ்தம் ்ிறந்த நொடடுக்குத் ்திரும்்ிச கெலவ்திலும், மறு ஒருங�ி்ைப்ிலும் 
ெம்்ந்தப்டடுளள ்ஙகு்தொரர�ளில, குடிவரவு மறறும் கவளியுறவு அ்தி�ொொி�ள, �ொவலது்ற, தூ்தர� 
விவ�ொரங�ள, ெமூ� யெ்வ ்தி்ைக்�ளங�ள, அத்துடன ்ிறந்த மறறும் கெலலு�ினற நொடு�ளின 
்ிற அ்தி�ொொி�ள ய்ொனறவர�ள அடஙகுவர. ்திரும்்வரும் மறறும் க்றறுக்க�ொளளும் மொநிலங�ள 
இரண்டிலிருக்கும் இத்்த்�ய கெயல்ொடடொளர�ள, ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு 
அவர�ள ்திரும்புவ்தறகுத் ய்த்வயொன ஆவைங�்ள கவளியிட யவண்டிய ய்த்வ ஏற்டலொம்.37 
்திரும்்வரும் மறறும் க்றறுக்க�ொளளும் மொநிலங�ள இரண்டிலிருக்கும் அரசு மு�ொம்�ள அலலது 
்தற�ொலி� உ்றவிட வழஙகுயவொர�ள கெயல்ொடடில முழு்மயொ� ஈடு்ட யவண்டிய ய்த்வயிருக்கும். 
இரு மொநிலங�ளிலுமுளள மொநில கெயல்ொடடொளர�ள ்திரும்்வரும் ந்ொின ெமூ� இ்ைபபுக்�ொ� 
ஒரு ்திடடத்்்த உருவொக்�ிச கெயல்டுத்்த முனன்தொ�யவ ஒருங�ி்ைக்� யவண்டிய ய்த்வயிருக்கும். 
எடுத்துக்�ொடடொ�, க்தொழிலொளர, யவ்லவொய்பபு மறறும் க்தொழிலது்ற அ்மசெ�ங�ள ஆள�டத்்தலில 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்�ொ� நதீடித்்த வொழ்வொ்தொர வொய்பபு�்ள வழஙகுவ்தில முக்�ிய ்ஙகு வ�ிக்�லொம்.

்திரும்்வரு்தல மறறும் மறு ஒருங�ி்ைபபு ்றறிய ்ிரசெி்ன�ளில ெம்்ந்தப்டட அரசு ெொரொ 
நிறுவனங�ளில ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள, குடிக்யரநய்தொர, க்ண்�ள மறறும் குழந்்த�ளின ஆ்தரவுக் 
குழுக்�ள அடஙகும்.  புலம் க்யரவுக்�ொன ் னனொடடு அ்மபபு (IOM) மறறும் ஐ.நொ. நிறுவனங�ள ய்ொனற 
ெரவய்தெ அ்மபபு�ள ்திரும்்வரும் ந்டமு்ற�்ள ஆ்தொிப்்தியலொ அலலது �ண்�ொைிப்்தியலொ 
முக்�ிய ்ஙகு வ�ிக்�லொம் மறறும் நதீடித்்த ்ொது�ொபபு மறறும் ெமூ� இ்ைபபுத்்திடடங�ளின 
உருவொக்குவ்தில மொநிலங�ளுக்�ி்டயய ஒத்து்ழப்்த் ்தநது ஊக்குவிக்�லொம்.38 அத்்த்�ய 
அரசு ெொரொ மறறும் அரசு�ளுக்�ி்டயயயொன கெயல்ொடடொளர�ள புறப்டுவ்தறகு முந்்தய உ்தவி 
மறறும் ்திரும்்ிய ்ிறகு உ்தவி இரண்்டயும் அளித்து, ்திரும்்வரும், மறறும் க்றறுக்க�ொளளும் 
மொநிலங�ளுக்�ி்டயயயொன ஒருங�ி்ைப்் வழிவகுப்்தில சுறுசுறுப்ொயிருக்�லொம்.    
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39 http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/asean-declaration-against-trafficking-in-persons
-particularly-women-and-children-3 எனற இைய்தளத்்்தப ்ொரக்�வும்.
40 �ம்ய்ொடியொ, ெதீனொ, லொயவொ ்ி.டி.ஆர., மியொனமர, ்தொய்லொநது மறறும் வியடநொம்.
41 http://www.no-trafficking.org/commit.html-எனற இைய்தளத்்்தப ்ொரக்�வும்.
42 ்ிரொந்திய ஒத்து்ழபபுக்�ொன க்தற�ொெியக் கூடட்மபபு (SAARC) வி்செொரத்துக்�ொ�ப க்ண்�ள மறறும் குழந்்த�்ளக் 

�டத்து்த்லத் ்தடுத்்தல மறறும் எ்திரத்துப ய்ொரொடுவ்தற�ொன ஒப்ந்தம், 2002. ்�கயழுத்்திடட நொடு�ளில வங�ொளய்தெம், 
பூடடொன, இந்தியொ, மொலத்்ததீவு�ள, யந்ொளம் மறறும் இலங்� அரசு�ள அடஙகும்.     

 

்ல ்ஙகு்தொரர ்ொது�ொப்ின ்யனுளள 
ஒருங�ி்ைபபுக்�ொன அடித்்தளம் அ்மக்� 
அரெியல மடடத்்தில ஒருங�ி்ைபபு 
ய்த்வப்டு�ிறது. ்ல அரெியல �ட்ம�ள 
ெரவய்தெ, ்ிரொந்திய மறறும் ய்தெிய 
அளவில ஏற்டுத்்தப்டடுளளன. அத்துடன   
எ்திரவி்ன�்ள ஒருங�ி்ைக்� ஒப்ந்தங�ள 
உளளன. 

ெரவய்தெ அளவில, மொநிலங�ள மக்�்ளக் 
�டத்து்தல கநறிமு்றயின அைியினர ஆ�ிய்தொல 
்லமொன ஒருங�ி்ைந்த �ட்ம�ளுக்�ொ� 
்தங�்ள ஈடு்டுத்்திக் க�ொண்டுளளனர. இ்தறகு 
அப்ொல, வலுவொன ்ிரொந்தியக் �ட்ம�ளும் 
ஏற்டுத்்தப்டடன. எடுத்துக்�ொடடொ�, 
க்தன�ிழக்கு ஆெிய நொடு�ள கூடட்மப்ின 
(ASEAN)  உறுப்ினர�ள, மனி்தர�்ள அ்திலும் 

குறிப்ொ� க்ண்�ள மறறும் குழந்்த�்ளக் �டத்து்தலுக்கு எ்திரொன ்ிர�டனத்்தில இ்ைநதுளளனர.  
இந்த ்ிர�டனம் ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளு்டய உொி்ம�்ளயும், �ண்ைியத்்்தயும் 
்ொது�ொக்� நடவடிக்்� எடுப்து உட்ட �டத்்த்லத் ்தடுக்� ்ிரொந்திய அணுகுமு்றக்�ொன ய்த்வ்ய 
வலியுறுத்து�ிறது.39 ஆள�டத்்தலுக்கு எ்திரொன ஒருங�ி்ைந்த கமய�ொங அ்மசெர்வ முனகனடுபபு 
(COMMIT) 2004-இல க்தொடங�ப்டடது. அது அ�னற யமய�ொங து்ை மண்டலத்்தின ்�கயழுத்்திடட 
அரசு�ள ் ொ்திக்�ப்டடவர�ளின ் ொது�ொபபு, மதீடெி மறறும் மறு ஒருங�ி்ைபபு உட்ட ஆள�டத்்தலுக்கு 
எ்திரொன அவர�ளது முயறெி�்ள ஒருங�ி்ைத்து, வலுப்டுத்்த உறு்தியளிக்கும் புொிநதுைரவு 
ஒப்ந்தத்்தில (MOU) ்�கயழுத்்திடடுத் க்தொடங�ப்டடது .40 COMMIT கெயலமு்றயின �தீழ், 
்�கயழுத்்திடட அரசு�ள ெரவய்தெ ்தரங�ளுக்கு ஏற், மனி்தக்�டத்்தலுக்கு எ்திரொ� ஒத்து்ழக்� ்தங�்ள 
ஈடு்டுத்்திக்க�ொண்டுளளனர. ெம்்ந்தப்டட அ்மசெர�ளிடம் (�ொவலது்ற, நதீ்தி, ெமூ� யெ்வ மறறும் 
க்ண்�ள விவ�ொரம் உட்ட) உளள அரசு அ்தி�ொொி�ள உளளடங�ிய ய்தெிய அ்திரடிப்்ட�ள ்தங�ள 
நொடடிலுளள �டத்்தல ்தடுபபுக் க�ொள்��ள மறறும் நி�ழ்செித் ்திடடங�ளொல முடிகவடுக்�ினறன. அ்வ 
ஐ.நொ. நிறுவனங�ள, புலம் க்யரவுக்�ொன ் னனொடடு அ்மபபு (IOM), ெிவில ெமூ� கெயல்ொடடொளர�ள 
மறறும் ்ிற ்ஙகு்தொரர�ள உட்ட அரசுத் து்ற�ள மறறும் அரசு ெொரொ ்ஙகு்தொரர�ள இ்டயிலொன 
கூடடு ஒப்ந்தத்்தில கவளிப்டுத்்தப்டடு, நொடு ்தழுவிய, இரு்தரபபு மறறும் ்ல்தரபபு COMMIT-இன 
ஆண்டு யவ்லத்்திடடங�ள மறறும் கெயல்திடடங�ளில ந்டமு்றப்டுத்்தப்டு�ினறன.41

்ொது�ொபபு முயறெியில ்ிரொந்திய ஒத்து்ழப்் வலுப்டுத்்த அரெியல அரப்ைிபபுக்�ொன மறயறொர 
எடுத்துக்�ொடடு, ்ிரொந்திய ஒத்து்ழபபுக்�ொன க்தற�ொெியக் கூடட்மபபு (SAARC) வி்செொரத்துக்�ொ�ப 
க்ண்�ள மறறும் குழந்்த�்ளக் �டத்து்த்லத் ்தடுத்்தல மறறும் எ்திரத்துப ய்ொரொடுவ்தற�ொன 
ஒப்ந்தத்்தில �ொைப்டு�ிறது.42 இந்த ஒப்ந்தத்்தின அடிப்்டயில, மொநிலக் குழுவினர ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்குப ் ொது�ொப்ொன வீடு�்ள அ்மக்�வும்,  அபய்ொது அரசு ெொரொ நிறுவனங�ளின 
்ஙக�டுபபுக்கு அ்தி�ொரமளிக்�வும், அங�தீ�ொிக்�வும் உறு்திகயடுத்்திருக்�ினறனர.  

ய்தெிய அளவில, அரெியல ஒருங�ி்ைபபு ்ல வ்��ளில ஏற்டும். அ்தில அரசு மறறும் அரசு ெொரொ 
கெயல்ொடடொளர�ள அவர�ளு்டய ்ொது�ொபபு கெயல்ொடு�்ள ஒருங�ி்ைக்� ஏற்ொடு�ள 
கெய்யப்டட்வ�ளும் அடஙகும். அணுகுமு்ற�ள மொநிலத்துக்கு மொநிலம் மொறு்டும். ஆனொல 
க்ொதுவொ� ஒரு ய்தெிய ஒருங�ி்ைப்ொளரொ� உயரமடட அரசு அ்தி�ொொி அலலது மு�வர இருப்ொர.  
அத்துடன அரசு நிறுவனங�ளின மூத்்த ்ிர்திநி்தி�ள மறறும் ெிவில ெமூ�க் குழுக்�்ளக் க�ொண்ட ஒரு 
கெயறகுழு அலலது வடடயம்ெயில அ்னவரும் ஒனறொ�ப ்ைிபுொிநது, ய்தெியக் க�ொள்� மறறும் 
ந்டமு்றப ்ொிநது்ர�்ள உருவொக்குவொர�ள.
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உ்தவிக்குறிபபு: ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப 
்ொது�ொப்்தற�ொ� 
ய்தெிய ஒருங�ி்ைபபு 
கெயலமு்ற�்ள 
மு்றப்டுத்து்தல 

ய்தெிய ஒருங�ி்ைபபு கெயலமு்ற�ள,  
அவறறில மு்றயொ� இ்ையும்ய்ொது, 
எடுத்துக்�ொடடொ�, ஒவகவொரு ்ஙகு்தொரொின 
குறிப்ிடட ்ொத்்திரம் மறறும் �ட்ம�்ள 
விவொிக்கும்  புொிநதுைரவு ஒப்ந்தங�ளில 
(MoUs) ்�கயொப்மிடடு இ்ையும்ய்ொது 
்யனுளள்தொ� இருக்� அ்தி� வொய்பபு 
உளளது. 

3.2. அரெியல மடடத்்தில ஒருங�ி்ைபபு 



ஆள்கடத்தலால் பா்திக்கபபடடவர்களைப பாது்காபபள்தப பற்ிய க்காளள்கக ள்கயயடு22

43 மனி்தர�்ளக் �டத்து்தலில ெரவய்தெ மொநிலத்துக்கு மொநிலம் ந்டமு்றப்டுத்து்தல, மனி்தக்�டத்்தல வழக்கு�ளில ெரவய்தெ 
ெடட ஒத்து்ழபபு ்றறிய ASEAN ்�யயடு, ்த்ல்மச கெயல�ம், ASEAN ஆ�ஸடு 2010. 

44 ய்தெிய ்ொிநது்ர கெயலமு்ற�ள, �டத்்தப்ட ந்ர�ளின உொி்ம�்ளப ்ொது�ொக்� இ்ைந்த முயறெி�ள: ஒரு கெய்மு்றக் 
்�யயடு, OSCE/ODIHR, 2004, ்க்�ம் 15.

45 மனி்தக் �டத்்தல: ஐயரொப்ிய ஒனறிய (EU) இயக்�ம் ்றறிய இ்ைந்த ஐ.நொ. விொிவு்ர – மனி்த உொி்ம�ள அடிப்்டயிலொன 
அணுகுமு்ற. OHCHR/UNHCR/UNICEF/UNODC/UN க்ண்�ள மறறும் ்னனொடடுத் க்தொழிலொளர அ்மபபு, 2011, ்க்�ம் 50 
மறறும் OSCE ்ிரொந்தியத்்தில ்தறய்ொ்்தய NRM முனயனறறங�ள, ODIHR, 2008-ஐப ்ொரக்�வும்.    

3.3. கெயல்ொடடு மடடத்்தில ஒருங�ி்ைபபு 
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள ்ொது�ொக்�ப்டுவ்்த உறு்தி கெய்வ்தில ்ல ்ஙகு்தொரர�ள 
ஈடு்டடிருப்்தொல, ய்த்வயொன உ்தவி�்ள வழஙகுவ்தில ் லயவறு யெ்வ�ளும் ஒனறுக்க�ொனறு இ்ைநது 
கெயலொறறுவ்்த அனும்திக்�, ஒருங�ி்ைபபு கெயலமு்ற�ள இருக்� யவண்டியது மி�வும் அவெியமொகும். 
கெயல்ொடடு  மடடத்்தில ்யனுளள ஒருங�ி்ைப்் ஊக்குவிக்�வும், ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள 
்ொது�ொபபு யெ்வ�்ளப க்ற அனும்தி வழங�வும், ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின ்ொது�ொப்ின குறிப்டட 
�டடங�ளின ய்ொது மொநிலங�ள ்லயவறு வழிமு்ற�்ளக் �்டப்ிடிக்�ினறன.43 க்தொடக்�த்்தியலயய, 
ெம்்ந்தப்டட ்ஙகு்தொரர�ளுக்கு அவர�ளு்டய ்ொத்்திரங�்ளயும் மறறும் அவர�ள வழஙகும் ்ொது�ொபபு 
யெ்வ�்ளயும் ்திடடமிடடுத்்தருவது ்யனுளள்தொ� இருக்கும்.
மொநிலங�ளுக்கும், மொநிலங�ளலலொ்த 
கெயல்ொடடொளர�ளுக்கும் இ்டயய 
ஒருங�ி்ைபபு “�டத்்தப்டட ந்ர�ளின 
மனி்த உொி்ம�்ளப ்ொது�ொக்கும் மறறும் 
ஊக்குவிக்கும் ்தங�ள �ட்ம�்ள, ெிவில 
ெமூ�த்்தின  உத்்தியுடனகூடிய கூடடைியில 
அவர�ளின முயறெி�்ள ஒருங�ி்ைத்து, மொநில 
கெயல்ொடடொளர�ள நி்றயவறறும் ஒரு கூடடுறவுக் 
�டட்மபபு” எனறு விவொிக்�ப்டு�ிறது. 44 அரெியல 
மடடத்்தில க்ொறுபபு�ள வலுவொன ்ொது�ொபபுக்கு 
ஒரு �டட்மப்் அளித்்தொலும், அத்்த்�ய 
க்ொறுபபு�்ள ந்டமு்றப்டுத்துவ்தறகு, அரசு 
மறறும் அரசு ெொரொ ்ஙகு்தொரர�ளுக்�ி்டயய 
ஒருங�ி்ைப்் மு்றப்டுத்்தி, ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு உ்தவி மறறும் 
்ொது�ொபபு யெ்வ�்ளப க்ற அனும்திப்து ஒரு 
க்ொதுவொன வழியொகும். இந்த வ்�யில ்தகுந்த 
யெ்வ வழஙகு்வர�்ள ஒனறொ�க் க�ொண்டு 
வருவ்தன மூலம், ்ொது�ொபபு ெம்்ந்தப்டட ெடடம், 
க�ொள்��ள மறறும் ந்டமு்ற�்ளச கெயல்டுத்துவது யமம்்டுத்்தப்டும்

ஒருங�ி்ைபபு கெயலமு்ற�ள, ்ல ்ஙகு்தொரர�ள ்ொது�ொப்ின ெிறந்த ந்டமு்றயின ்ொிமொறறத்்்தயும் 
அனும்திக்கும். ஒரு அ்தி�ொர எல்லயிலிருக்கும்  கெயல்ொடடொளர�ள மறற அ்தி�ொர எல்ல�ளிலிருக்கும் 
�டத்்தல ்தடுபபு கெயல்ொடடொளர�ளுடன ்திறம்்ட கெயல்டுவ்தன மூலம், அ்வ ்ொது�ொப்்ப 
க்ொறுத்்தவ்ர இரு்தரபபு, ்ிரொந்திய மறறும் ெரவய்தெ ஒத்து்ழப்் ஆ்தொிக்� முடியும்.  இதுய்ொனற 
கெயலமு்ற�ள விெொர்ை மறறும் வழக்்� ஆ்தொிக்� ஒரு �ருவியொ�ப ்யன்டுவது மடடுமினறி, 
ஆள�டத்்தலில  ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ்ொது�ொப்்திலும் முக்�ிய �வனம் கெலுத்து�ிறது.45 

எலலொவி்தமொன சுரண்டல (்ொலியல மறறும் யவ்ல சுரண்டல உட்ட உறுபபு�்ள அ�றறு்தல ய்ொனற 
மறற வ்�யிலும்), ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின வ்�ப்ொடு�ள (ஆண்�ள மறறும் ்்யன�ள அத்துடன 
க்ண்�ள மறறும் ெிறுமி�ள உட்ட) மறறும் �டத்்தலின வ்��ள (உளநொடடு மறறும் நொடு�டந்த �டத்்தல�ள) 
அ்னத்்்தயும் க�ொண்டிருக்கும் அளவுக்கு ஆறறலமிக்� ஒருங�ி்ைபபுச கெயலமு்ற�ள விொிவொன்வ.  
்யனுளள மறறும் ்திறனுளள ஒருங�ி்ைபபு கெயலமு்ற�ள ்த்ல்மப ்ண்பு மறறும் க்ொறுபபு்ட்ம 
உட்ட ்லயவறு நிறுவனங�ளின ெம்்ந்தப்டட ்ஙகு�ளின க்தளிவொன விளக்�ங�்ள அடிப்்டயொ�க் 
க�ொண்ட்வ.

ய்தெிய உத்்தி�்ளக் கெயல்டுத்துவ்்த �ண்�ொைிப்்தறகும், அரெின அ்னத்துத் து்ற�ளிலும் கவளிவரும் 
்ிரசெி்ன�்ள நிவரத்்தி கெய்வ்தறகும், குறறவியல நதீ்தி, யவ்லவொய்பபு, குடிவரவு, க்தொழிலொளர, 
க்தொழிலது்ற, ெமூ� யெ்வ�ள மறறும் ்ிற ெம்்ந்தப்டட அரசுத் து்ற அ்னத்்திலுமுளள ்ிர்திநி்தி�்ள 
ஒனறொ� இ்ைத்து மனி்தர�்ளக் �டத்து்தல ்றறிய து்ற�ளுக்�ி்டயயயொன கூடடங�ள, ஒரு ்யனுளள 
கெயலமு்றயொ� இருக்�க்கூடும். அரசு மறறும் ெிவில ெமூ�ம், க்தொழிறெங�ம் மறறும் க்தொழிலது்றப 
்ஙகு்தொரர�ள இ்டயய மு்றயொன �லந்தொயலொெ்னத் ்திடடத்்தில ்ைியொறற ய்தெிய வடடயம்ெ 
மொநொடு�ள கூடடப்டலொம். குறிப்ிடட �டத்்தல ்ிரசெி்ன�்ளத் ்ததீரப்்தறய�ொ அலலது ்தனிப்டட 
நி�ழ்வு�ளில கெயல்ொடடுப ்ிரசெி்ன�்ளத் ்ததீரப்்தறய�ொ ்ைிக்குழுக்�்ளயும் உருவொக்�லொம். 

உ்தவிக்குறிபபு: ஒருங�ி்ைபபுச 
கெயலமு்ற�்ள 
ந்டமு்றப்டுத்து்தல 

நிறுவனங�ளுக்கு இ்டயயயொன ஒத்து்ழப்் 
உறு்தி கெய்யும் வ்�யில, மனி்தக் �டத்்த்லத் 
்தடுப்்தறகும், எ்திரத்துப ய்ொரொடுவ்தறகுமொன 
எந்த ய்தெிய அலலது உளளூர உத்்தியின 
கவறறிக்கு  கெயல்ொடடு மடடத்்தில 
ஒருங�ி்ைபபு ஒரு முன நி்ந்த்ன ஆகும்.  
்தரமொன இயக்� ந்டமு்ற�ள (SOPs), 
்தவறொ்த கூடடங�ள அத்துடன ்லயவறு 
்ஙகு்தொரர�ள மூலம் ஒபபுக்க�ொளளப்டட 
மறறும் ்யன்டுத்்தப்டட ம்திபபீடு மறறும் 
�ண்�ொைிபபுச கெயலமு்ற�ள ய்ொனற்வ 
நலல ந்டமு்ற எடுத்துக்�ொடடு�ளொகும்.  
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ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ்ொது�ொத்்தலில 
ஒருங�ி்ைப்் வலுப்டுத்்த அரெியல �ட்ம�்ளச 
கெயல்டுத்்தல 

்யனுளள அரெியல �ட்ம�ள (புொிநதுைரவு ஒப்ந்தம் (MOU) உட்ட) ்ல முக்�ியக்கூறு�்ள 
குறிப்ிடு�ிறது. அ்தில ்ினவரு்்வ அடஙகும்: 

•   உறு்தியளித்்த ்ஙகு்தொரர�ள, அவர�ளது உத்்தரவு�ள மறறும் அவர�ள 
  கெயல்டும் ்கு்தி�ள 
•   அடிப்்டக் க�ொள்��ள மறறும் ஒத்து்ழப்ின யநொக்�ம் 
•   க்ொறுப்ிலிருநது நன்மய்டந்த இலக்குக் குழுக்�ள 
•   ்ொது�ொப்ொன மறறும் இர�ெியத் ்த�வல க்தொடரபு மறறும் ்த�வல ்ொிமொறற
  ஏற்ொடு�ள 
•   ஒத்து்ழபபு ந்டமு்ற�ள 
•   ெிறு வய்தினர�ளுக்குப க்ொருத்்தமொன நடவடிக்்��ள  

ந்டமு்றயில, ்ஙகு்தொரர�ள ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ்ொது�ொக்� ்ினவரும் 
நடவடிக்்��்ள எடுத்்திருக்கும் ்டெத்்தில, அரெியல �ட்ம�ள ந்டமு்றப்டுத்்தப்டும்:

∗ அரெியல �ட்ம�ள ய்ொதுமொன நி்திப க்ொறுபபு�ளொல ஆ்தரவளிக்�ப்டு�ினறன  
∗ ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள எனறு ெநய்த�ிக்�ப்டும் ந்ர�ள, அவர�ளு்டய 

புலம்க்யர்தல நி்ல எனனவொ� இருந்தொலும் அலலது அவர�ளு்டய �டத்்தலின 
வி்ளவொ� அவர�ள குறறவியல நடவடிக்்��ளில ஈடு்டடிருந்தொலும், ஆரம்் 
உ்தவி மறறும் ்ொது�ொபபு யநொக்�த்்திற�ொ� குறறத்்தொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள ய்ொல 
�ரு்தப்டுவொர�ள  

∗ ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள எனறு யூ�ிக்�ப்டு�ிறவர�ளுக்கு ்ொது�ொபபு மறறும் 
ஆ்தரவுக்�ொன வொய்பபு�்ள அவர�ள புொிநதுக�ொளளும் கமொழியில, வொய் வழியொ�வும், 
எழுத்து மூலமும் க்தொிவிக்�ப்டும் 

∗ ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள எனறு யூ�ிக்�ப்டு�ிறவர�ளுக்குச ெிந்த்னக்�ொன 
    �ொலத்்்த அளிக்� யவண்டும் 
∗ ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள எனறு யூ�ிக்�ப்டு�ிறவர�ளுக்கு, அவர�ளு்டய 

புலம்க்யர்தல நி்ல அலலது குறறவியல நதீ்தி விெொர்ையில ்ஙய�ற� விருப்ம் 
எனனவொ� இருந்தொலும், ்ொது�ொப்ொன உ்றவிடம் மறறும் ய்த்வயொன ஆ்தரவுச 
யெ்வ�ள �ி்டக்� வழிவ்� கெய்யப்டும். 

∗ ெம்்ந்தப்டட மொநில மறறும் அரசு ெொரொ அ்மபபு ்ொது�ொபபுப ்ஙகு்தொரர�ள குறறவியல 
நதீ்தி அ்தி�ொொி�ளுடன ஒத்து்ழக்� முடிவு கெய்்திருக்கும் அலலது ்ிறந்த நொடடுக்கு ்திரும்் 
முடிகவடுத்்திருக்கும் மக்�்ளப ்ொது�ொப்்தில ஆயலொெ்ன கெய்வர  

∗ மொநில மறறும் அரசு ெொரொ அ்மபபு ்ஙகு்தொரர�ள ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள 
எனறு யூ�ிக்�ப்டு�ிறவர�ள, ஆள�டத்்தல�ொரர�ளொல அ்ொயத்்்த 
எ்திரயநொக்�ியிருக்�ிறொர�ளொ என்்்தப ் றறி ஒருவருக்க�ொருவர �லநது ஆயலொெிப்ொர�ள 

∗ ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள எனறு யூ�ிக்�ப்டு�ிறவர�ளுக்கு எ்திர�ொல 
ெடடபூரவ நடவடிக்்��்ளப ்றறி அவர�ள புொிநதுக�ொளளும் கமொழியில, வொய் 
வழியொ�வும், எழுத்து மூலமும் க்தொிவிக்�ப்டும் 

∗ ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள எனறு யூ�ிக்�ப்டு�ிறவர�ள ெடட 
நடவடிக்்��ளுக்கு முனனும், ்ினனும், அ்வ நடக்கும் ய்ொதும், யெ்வ வழஙகுயவொர�ள 
இ்ைநது உடன வருவொர�ள  

∗ ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள இழபபீடு வழங�ல மறறும் நி்தி உ்தவி, அலலது 
அனு்வித்்த �ொயம், இழபபு அலலது ்ததீங�ி்ன ஏறறுக்க�ொண்டு இழப்்ச ெொிகெய்்தல 
மூலமொ� ஆ்தர்வப க்றுவொர�ள.  

∗ ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளு்டய நதீடித்்த ெமூ� மறறும் க்ொருளொ்தொர மறு 
ஒருங�ி்ைபபுக்கு ஆ்தரவளிக்� மறறும் எ்திரத்்தொக்கு்தல, மறு �டத்்தல ய்ொனற 
அ்ொயங�்ளக் கு்றக்�, குறறவியல நதீ்தி கெயலமு்ற முடிந்தவுடன அவர�ளின 
்ொது�ொபபுத் ய்த்வ�ள �ருத்்தில எடுத்துக்க�ொளளப்டு�ினறன. 
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்ிொிவு 4: 
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ்ொது�ொப்்தற�ொன 
உ்தவிக்குறிபபு�ளின க்தொகுபபு 


ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ்ொது�ொக்� முக்�ியக் க�ொள்��்ளப 
்ின்றறு்தல: 
• ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளக் ்�து கெய்யயவொ, குறறம் ்்திவு கெய்யயவொ அலலது 

மொநிலத்்தில மு்றயிலலொமல நு்ழந்த்தற�ொ� அலலது ்தங�ியிருப்்தற�ொ� 
அலலது �டத்்தப்டட்தன யநரடி வி்ளவொ� கெய்்த குறறங�ளுக்�ொ� 
்தண்டிக்�ப்டயவொ கூடொது    

• ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள ய்ொதுமொன உடலொதீ்தியொன மறறும் உளவியலொதீ்தியொன 
்ரொமொிபபுக்கு அனும்திக்�ப்ட யவண்டும் 

• ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு குறறவியல, ெிவில அலலது ்ிற நடவடிக்்��ள மூலம் 
ெடட மறறும் ்ிற உ்தவி�ள வழங�ப்ட யவண்டும் 

• ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டட குழந்்த�ளுக்கு, அவர�ளின ெிறபபு 
்ொ்திபபுத்்தன்ம�ள, உொி்ம�ள மறறும் ய்த்வ�ளுக்கு ஏற் ய்த்வயொன உ்தவி 
மறறும் ்ொது�ொபபு வழங�ப்ட யவண்டும் 

• ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு ்ொது�ொப்ொன (மறறும் ெொத்்தியப்டடொல, 
சுயவிருப்த்ய்தொடு) ்திரும்புவ்தற�ொன உத்்தரவொ்தம், ்திரும்்வரும் மறறும் ்ிறந்த 
மொநிலங�ளொல ்தரப்ட யவண்டும்  

• ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்குப ்யனுளள, ்தகுந்த ெடடத் ்ததீரவு�ளுக்கு 
அனும்தியளிக்�ப்ட யவண்டும்.


ெரவய்தெ ெடடத்்தில ்ொது�ொபபு ஏற்ொடு�்ள ந்டமு்றப்டுத்து்தல:  மக்�்ளக் 
�டத்து்தல கநறிமு்ற்ய வழஙகுவ்தறகுொிய கு்றந்த்டெ ்தரத்துக்கும் யமல 
கெலலும், எடுத்துக்�ொடடொ�,  �ிொிமினல வழக்கு�ளுக்கும் அப்ொல மறறும் 
அத்துடன கூட இழபபீடடுத் ்திடடங�்ள அறிமு�ம் கெய்யும் மறற மொநிலங�ளின 
முனமொ்திொி்யப ்ின்றறுமொறு மொநிலங�ள ஊக்குவிக்�ப்டு�ினறன. 


்ொது�ொபபுக்�ொன அணுகுமு்ற�ள ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள 
்மயப்டுத்்தியிருக்�ிற்தொ என்்்த உறு்தி கெய்து க�ொளளல: ் ொ்திக்�ப்டடவர�ள 
மறறும் அவர�ள குடும்்த்்தினொின ்ொது�ொபபு அத்துடன அவர�்ளப 
்றறிய இர�ெியத் ்த�வல�ள இவற்றக் �ருத்்தில க�ொண்டு, ஆள�டத்்தலில 
்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள ்ொது�ொக்கும் அணுகுமு்ற�ள ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள 
்மயப்டுத்்தியிருக்�ிற்தொ என்்்த உறு்தி கெய்து க�ொளளவும். 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின ்ொது�ொபபு நி�ழ்செித்்திடடங�ள ஆள�டத்்தலில 
்ொ்திக்�ப்டட அ்னவருக்கும் ்ொர்டெமறற அடிப்்டயில  இருக்� யவண்டும். 
அத்துடன அரசு ெொரொ ெிறபபு நிறுவனங�ளுடன ்யனுளள ஒத்து்ழபபு மூலம், 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின ்தனிப்டட ய்த்வ�ளுக்கு ஏற், கந�ிழ்வுத் ்தன்மயுடன 
மொறறிய்மக்�ப்டத்்தக்� வி்தத்்தில இருக்� யவண்டும்


்ொ்திக்�ப்டடவர�ள ஒத்து்ழத்்தொலும், இலலொவிடடொலும் அவர�்ளப 
்ொது�ொத்்தல: ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள, அவர�ளது புலம்க்யர்தல அலலது ்ிற 
அந்தஸ்்தப க்ொருட்டுத்்தொமல மறறும் குறறவியல நதீ்தி நடவடிக்்��ளில 
்ஙய�ற்்தற�ொன அவர�ளது விருப்ம் எதுவொ� இருந்தொலும்,மொநிலங�ள 
்ொது�ொக்� யவண்டிய ்தங�ள க்ொறுபபு�்ளக் �்டப்ிடிக்�யவண்டும்.
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ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்குச ெிந்த்னக்�ொன யநரத்்்தக் 
க�ொடுத்்தல: ்தங�ளு்டய அனு்வங�ளிலிருநது மதீள ஆரம்்ிக்� உ்தவும் 
வ்�யில ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்குச ெிந்த்னக்�ொன யநரத்்்தக் 
க�ொடுக்�வும். ஆள�டத்்தல�ொரர�ளுக்கு எ்திரொ�க் குறறவியல நதீ்தி கெயலமு்றயில 
்ஙய�ற� ்ொ்திக்�ப்டயடொருக்கு விருப்மிருக்�ிற்தொ இல்லயொ என்்்தப 
க்ொருட்டுத்்தொமல, நொடு�டந்த ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப ்டடவர�ளுக்குத் 
்தற�ொலி� விெொ உட்ட ெிந்த்னக்�ொன யநரங�ள மறறும் அது க்தொடர்ொன ஆ்தரவு 
ய்ொனற்வ வழங�ப்ட யவண்டும்.    


மனி்தர�்ளக் �டத்து்தலில ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளச ெிறந்த ந்டமு்றக்கு ஏற் 
்ொது�ொத்்தல:  மனி்த உொி்ம�ளுக்�ொன உயர ஆ்ையர அலுவல�ம் (OHCHR) 
மனி்த உொி்ம�ள மறறும் மனி்தக் �டத்து்தல க்தொடர்ொன ்ொிநது்ரக்�ப்டட 
க�ொள்��ள மறறும் வழி�ொடடு்தல�ள, மொநிலங�ள மறறும் ெம்்ந்தப்டட அரசுக்கு 
இ்டயயயொன மறறும் அரசு ெொரொ அ்மபபு�ள ்ினவருவனவற்றக் �ருத்்தில 
க�ொளளுமொறு, வழி�ொடடு்தல 6 அறிவுறுத்து�ிறது:   
• ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள எந்தவி்தமொன குடிவரவு அலலது ்ிற ்தடுபபுக்�ொவலில 

்வக்�ப்டவில்ல என்்்த உறு்தி கெய்து க�ொளளல 
• ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள எந்தவி்தப ்ொது�ொபபு அலலது உ்தவிச யெ்வ�்ளப க்றச 

ெம்ம்தம் க�ொடுக்�ொ்த ்டெத்்தில, ஏறறுக்க�ொளளயவண்டும் எனற �டடொயம் 
இல்ல என்்்த  உறு்தி கெய்து க�ொளளல 

• ்தங�ளு்டய நொடடின மொநிலத்்்தச யெரந்த இரொ�ொங� மறறும் தூ்தர�ப 
்ிர்திநி்தி�்ளத் க்தொடரபு க�ொளளக்கூடிய அவர�ளு்டய உொி்ம�்ள 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்குத் க்தொிவித்்தல 

• ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின அந்தரங� உொி்ம்ய ம்திப்து மறறும் அவர�ளின 
அ்டயொளத்்்த கவளிப்டுத்்தொமல இருப்து உட்ட ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள 
ஆள�டத்்தல�ொரர�ளிடமிருநது வரும் அசசுறுத்்தல�ள, ்ததீஙகு அலலது 
எ்திரத்்தொக்கு்தல ய்ொனற்வ�ளில இருநது ்ொது�ொத்்தல.


குறறவியலநதீ்தி கெயலமு்ற முழுவதும் அ்ொய ம்திபபீடு�்ளச கெய்்தல:  
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்�ொன ்ொது�ொபபுத் ய்த்வ�ள விெொர்ை�ளுக்குமுன, 
விெொர்ை�ளினய்ொது மறறும் விெொர்ை�ளுக்குப்ின மொறு்டும். அ்தன்டி, 
மொநிலங�ள அ்ொய ம்திபபீடு�்ளப ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்குப ்ொது�ொபபுச 
யெ்வ�்ள வழஙகு்தல அவர�ளின மொறும் ்ொது�ொபபுத் ய்த்வ�ளுக்கு ஏற் 
்திறம்்ட ்ததீரவு�ொண்�ிற்தொ என்்்த  கெயலமு்றயின ஒவகவொரு �டடத்்திலும் 
உறு்தி கெய்வது ெிறந்த ந்டமு்றயொகும்.  


மனி்தக் �டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கும், ெொடெி�ளுக்கும் விெொர்ைக்கு 
முந்்தய ஆ்தர்வ வழஙகு்தல:  மனி்தர�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்றயின 
்ொது�ொபபு ஏற்ொடு�ள, ஆள�டத்்தலொல ் ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கும் ெொடெி�ளுக்கும் 
விெொர்ைக்கு முந்்தய ஆ்தரவுக்�ொன கு்றந்த்டெ ்தரங�்ள வ்ரயறுக்�ினறன. 
அந்த ஆ்தர்வ வழஙகுவ்தில ஒரு மு்றெொரந்த வழிமு்ற்ய மொநிலங�ள 
்வத்்திருக்� யவண்டும். ்திற்மயொன அரசு ெொரொ நிறுவனங�ள மறறும் குறறவியல 
நதீ்தி அ்மப்்ப புொிநது க�ொண்டிருக்கும் மறறும் ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு ஆ்தரவு 
வழஙகுவ்தில ெிறபபு ்யிறெி க்றறிருக்கும் ெிவில ெமு்தொய அ்மபபு�ள அத்்த்�ய 
ஆ்தரவுச யெ்வ�்ள வழஙகுவ்தில உ்தவ முடியும்.  


குறறவியல நதீ்தி கெயலமு்ற முழுவதும் ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு ஆ்தரவு 
்தரு்தல:  நதீ்திமனற நடவடிக்்��ளில ெொடெி�ளொ� இருப்வர�ள உட்ட 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு அவர�ள புொியும்்டியொன கமொழியில, அவர�ளுக்�ொன 
விருப்த்்தின்டி, முழு்மயொன ்த�வல�்ள மொநிலங�ள வழங� யவண்டும். 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு, அவர�ளின ெடட உொி்ம�ள மறறும் �ட்ம�்ளப 
புொிநதுக�ொளள உ்தவிடும் வ்�யில சுயயச்ெயொன ெடட ஆயலொெ�்ரச 
ெந்திப்்தற�ொன வொய்ப்், மொநிலங�ள வழங� முயல யவண்டும். 

்
ிொ

ிவு
 4



ஆள்கடத்தலால் பா்திக்கபபடடவர்களைப பாது்காபபள்தப பற்ிய க்காளள்கக ள்கயயடு26


ஆள�டத்்தலில ்ொ்திக்�ப்டட குழந்்த�்ளயும், குழந்்த ெொடெி�்ளயும் 
்ொது�ொபபு நடவடிக்்��ளில ்வத்்திருத்்தல:  ்தொக்கு்தலுக்கு ஆளொ�க்கூடிய 
ந்ர�ளின ்ொது�ொபபுக்�ொ�, நடவடிக்்��ள மறறும் வொக்குமூல ெொ்தனங�ள, 
்ொ்திக்�ப்டட குழந்்தக்கும் ்தொனொ�க் �ி்டக்கும்்டி உருவொக்� மொநிலங�ள 
�ருத்்தில க�ொளளலொம்.  ்ிர்தொன ெொடெியொ�, ்ொ்திக்�ப்டட குழந்்த�ள மறறும்/
அலலது குழந்்த ெொடெி�ளின �ொவலது்ற யநரமு� �ொகைொளிப ்்திவு�்ள 
ெமரப்்்த அனும்திப்து ய்ொனற கூடு்தல ்ொது�ொபபு�்ளயும் �ருத்்தில 
க�ொளளலொம். இருப்ினும், ்ொ்திக்�ப்டட குழந்்த�ள, குறிப்ொ� அவர�ள ்ததீவிர 
அ்திரசெிக்கு ஆளொயிருந்தொல, ்ஙய�ற�த் ய்த்வயில்ல.


உ்தவியும், ்ொது�ொபபு நடவடிக்்��ளும் ்ஙய�ற்்தற�ொன ஊக்கு்தல�ள இல்ல 
என்்்த உறு்திகெய்்தல:   குறறவிெொர்ை வழக்்� அடியயொடு ்த�ரக்கும் 
எந்த வடிவிலொன ஊக்கு்தலும் இல்ல எனற வ்�யில உ்தவியும், ்ொது�ொபபு 
நடவடிக்்��ளும் வழங�ப்ட யவண்டும். ெொடெி�ளுக்கு வழங�ப்டுவக்தலலொம்,   
எடுத்துக்�ொடடொ�, உ்றவிடம் மறறும் விெொ உட்ட எதுவும் ்்திவு கெய்யப்ட 
யவண்டும் மறறும் நியொயமொன மு்றயில இருக்� யவண்டும், அத்துடன ஆ்தர்வத் 
்தவறொ�ப ்யன்டுத்்தியது �ண்டு்ிடிக்�ப்டடொல, உடனடியொ� �வனிக்�ப்ட 
யவண்டும்.


நதீடித்்த ்ொது�ொபபுத் ்ததீரவு�ளின ஒரு ்கு்தியொ� ்யனுளள இழபபீடு 
வழஙகு்தல:  குறறவியல நதீ்தி விெொர்ை�ளின கவளியய ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்குக் �ி்டக்கும் இழபபீடடுக்�ொன ஆ்தொரவளங�்ள 
உருவொக்� மொநிலங�ள முக்�ியத்துவம் க�ொடுக்� யவண்டும், ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டட குடிமக்�ள அலலொ்தவர�ளுக்கு இழபபீடு �ி்டத்துளள்தொ என்்்த 
உறு்திகெய்வ்தில முக்�ியத்துவம் க�ொடுக்� யவண்டும்.


ஆள�டத்்தலொல ் ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ் ொது�ொப்்தற�ொ� ய்தெிய ஒருங�ி்ைபபு 
கெயலமு்ற�்ள மு்றப்டுத்து்தல:  ய்தெிய ஒருங�ி்ைபபு கெயலமு்ற�ள,  
அவறறில மு்றயொ� இ்ையும்ய்ொது, எடுத்துக்�ொடடொ�, ஒவகவொரு ்ஙகு்தொரொின 
குறிப்ிடட ்ொத்்திரம் மறறும் �ட்ம�்ள விவொிக்கும்  புொிநதுைரவு ஒப்ந்தங�ள 
(MoUs) வழியொ� இ்ையும்ய்ொது, ்யனுளள்தொ� இருக்� அ்தி� வொய்பபு உளளது.


ஒருங�ி்ைபபுச கெயலமு்ற�்ள ந்டமு்றப்டுத்து்தல: நிறுவனங�ளுக்கு 
இ்டயயயொன ஒத்து்ழப்் உறு்தி கெய்யும் வ்�யில, மனி்தக் �டத்்த்லத் 
்தடுப்்தறகும், எ்திரத்துப ய்ொரொடுவ்தறகுமொன எந்த ய்தெிய அலலது உளளூர 
உத்்தியின கவறறிக்கு  கெயல்ொடடு மடடத்்தில ஒருங�ி்ைபபு ஒரு முன 
நி்ந்த்ன ஆகும்.  ்தரமொன இயக்� ந்டமு்ற�ள, ்தவறொ்த கூடடங�ள அத்துடன 
்லயவறு ்ஙகு்தொரர�ள மூலம் ஒபபுக்க�ொளளப்டட மறறும் ்யன்டுத்்தப்டட 
ம்திபபீடு மறறும் �ண்�ொைிபபுச கெயலமு்ற�ள ய்ொனற்வ நலல ந்டமு்ற 
எடுத்துக்�ொடடு�ளொகும்.  



க்தொடரபு க�ொளள  
வடடொர ஆ்தரவு அலுவல�ம் – ்ொலி கெயலமு்ற 
27-ஆவது மொடி ரொ�ந�ரன �டடிடம் 
3 க்தறகு ெய்தொரன ெொ்ல, ெய்தொரன ்ொங�ொக் 10120  
்தொய்லொநது க்தொ்லய்ெி +66 2 343 9477 
க்தொ்லந�ல +66 2 676 7337
info@rso.baliprocess.net
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