விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள
சுரண்டலை முறியடிப்பதற்கான
சிறந்த நடைமுறை
உதாரணத் த�ொகுப்பு

ஆட்கடத்தல் வியாபாரம், மனிதக் கடத்தல் மற்றும் அது
த�ொடர்பான நாடுகடந்த குற்றங்கள் பற்றிய

பாலி செயன்முறை

ஒரு சிறந்த நடைமுறை உதாரணத் த�ொகுப்பு –
இது விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை
முறியடிக்க மனிதக் கடத்தல் த�ொடர்பான பாலி
செயன்முறைச் செயற்குழு உறுப்பினர்களினால்
வழங்கப்படுகிறது

இந்தத் த�ொகுப்பானது அரசாங்கக்
க�ொள்கைவகுப்பாளர்களுக்கான ஒரு வளமாகும். இது
விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலுக்கான பதில்
நடவடிக்கைகளை வலுப்படுத்துவதற்காக அரசாங்கத்தின்
விருப்பத் தெரிவுகளைக் கருத்திற்கொண்டு
அரசாங்கத்தினை ஊக்குவிப்பதற்கும்
வழிகாட்டுவதற்குமான சிறந்த நடைமுறை உதாரணத்
த�ொகுப்பு ஒன்றினை வழங்குகிறது. இத் த�ொகுப்பானது
காலத்திற்குக் காலம் இற்றைப்படுத்தப்பட்டு விரிவாக்கம்
செய்யப்படக் கூடிய “உயிருள்ள” ஆவணம் ஒன்றாகும்.

ஆட்கடத்தல் வியாபாரம், மனிதக் கடத்தல் மற்றும் அது
த�ொடர்பான நாடுகடந்த குற்றங்கள் (பாலி செயன்முறை)
பற்றிய பாலி செயன்முறை 2002 இல் நிறுவப்பட்டது. இது
அவுஸ்திரேலியா மற்றும் இந்தோனேசியா
அரசாங்கங்களின் இணைத் தலைமையில் 46 க்கும்
மேற்பட்ட உறுப்பு நாடுகளையும் நிறுவனங்களையும்
உள்ளடக்கிய ஒரு தன்னார்வ மற்றும் சட்டத்தினால்
கட்டுப்படாத பிராந்திய ஆல�ோசனை செயன்முறையாகும்.
2021ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் வெளியிடப்பட்டது

நன்றியுரை
இந்த த�ொகுப்பை பின்வரும் உறுப்பினர்களின் பங்களிப்புகளுடன் மனிதக்
கடத்தல் த�ொடர்பான பாலி செயன்முறை செயற்குழு உருவாக்கியுள்ளது:
இந்தோனேசிய குடிமக்கள் மற்றும் இந்தோனேசிய சட்ட
நிறுவனங்களின் பாதுகாப்பு இயக்குநர் குழு
வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு
இந்தோனேசியா
நவீன முறையிலான அடிமைத்தனம் மற்றும் மனித கடத்தல்
பற்றிய கிளை
சுங்க குழு
அவுஸ்திரேலிய எல்லைப் படை
அவுஸ்திரேலியா
நாடுகடந்த குற்றங்களுக்கு எதிரான பிரிவு
மியான்மார் ப�ோலீஸ் படை
மியான்மார்

நபர்களில் ஒழுங்கற்ற இடம்பெயர்வு மற்றும் மனிதக் கடத்தல்
வணிக கண்டுபிடிப்பு மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சு
நியூசிலாந்து

மனித கடத்தல் மற்றும் கடத்தல் விசாரணை பணியகம்
குற்றவியல் புலனாய்வுத் திணைக்களம்
இலங்கை

கடத்தல் தடுப்புத் திணைக்களம்
சட்டமா அதிபர் அலுவலகம்
தாய்லாந்து

த�ொழில் சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்புத் திணைக்களம்
மனிதவள மற்றும் எமிரேடிசேஷன் அமைச்சு
ஐக்கிய அரபு நாடுகள்

மனிதக் கடத்தலைக் கண்காணிப்பதற்கும் அதனைத்
தடுப்பதற்குமான அலுவலகம்
ஐக்கிய அமெரிக்காவின் வெளியுறவுத்திணைக்களம்
ஐக்கிய அமெரிக்கா
தூதரகத் திணைக்களம்
வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு
வியட்நாம்

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை முறியடிப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறை உதாரணத் த�ொகுப்பு
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முன்னுரை
நாங்கள் மனிதக் கடத்தல் பற்றிய பாலி செயன்முறைச் செயற்குழுவின்
(செயற்குழு) சார்பில், விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை
முறியடிப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறை உதாரணத் த�ொகுப்பாகிய இதனைச்
(த�ொகுப்பு) சமர்ப்பிப்பதில் மகிழ்ச்சியடைகின்றோம். இந்தத் த�ொகுப்பானது,
விநிய�ோகச் சங்கிலிகளில் சுரண்டலை முறியடிக்கும் வகையில்
பிராந்தியத்தில் அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கைகளுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக
செயற்குழு உறுப்பினர்களிடமிருந்தான சிறந்த நடைமுறை
முன்னெடுப்புக்களின் த�ொகுப்பினை ஒன்று ச�ோ்த்து வழங்குகிறது. இது
செயற்குழுவின் வருடாந்த ஒன்றுகூடல்-2019 இல் உடன்பட்டவாறு ஒரு
முன்னுரிமையின் பேரில் வழங்குவத�ோடு, இது ஒப்புதல், சட்டம், முன்னேற்றம்
(AAA) பற்றிய பரிந்துரைகளில் தெளிவாக எடுத்துக் கூறப்பட்ட அரசாங்க மற்றும்
வணிகக் கருத்து மன்றத்தின் முன்னுரிமைகளுக்கு பங்களிக்கிறது.
விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலானது ஆட்கடத்தல், அடிமைத்தனம், மற்றும் ஊழியர் சுரண்டலின் தீவிர வடிவங்களான
க�ொத்தடிமைத்தனம், வலுக்கட்டாய உழைப்பு, கடன் அடிமைத்தனம் மற்றும் த�ொழிலாளர் மற்றும் சேவைகளுக்கான ம�ோசடிமிக்க
ஆட்சோ்ப்பு முறைகள் ப�ோன்ற பல்வேறு வடிவங்களில் இடம்பெறலாம். வருந்தும் வகையில், இந்தச் செயற்பாடுகள் முன்பை விட
மிகப் பரவலாகக் காணப்படுகிறது. தனியார்த் துறை விநிய�ோகத் த�ொடரில் 16 மில்லியன் ஊழியர்கள் உள்ளடங்கலாக பூக�ோள
ரீதியில் சுமார் 24 மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வலுக்கட்டாய உழைப்பில் சிக்கியுள்ளதாகச் சர்வதேச த�ொழிலாளர்
அமைப்பு மதிப்பிடு செய்கிறது1. எந்தவ�ொரு நாடும் ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்தி க�ொண்டவையல்ல என்பத�ோடு, எந்தவ�ொரு
கைத்தொழிற்துறைய�ோ அல்லது த�ொழிற்துறைய�ோ இடரை எதிர்கொள்ளாமலுமில்லை.
மேலும், க�ொவிட்-19 த�ொற்றுந�ோயானது மனிதக் கடத்தல் மற்றும் பிராந்தியத்தில் சுரண்டல் ப�ோன்றன த�ொடர்பில் புதிதான
மற்றும் பெருமளவான இடர்களுக்கு வழியமைத்துள்ளது. க�ொவிட்-19 ஏற்படுத்திய ப�ொருளாதார ரீதியான தாக்கங்கள்,
த�ொழில் மற்றும் வருமான இழப்பு உள்ளடங்கலாக மனிதக் கடத்தலில் ஈடுபடுவ�ோரையும் அதிகப்படுத்தி வருகிறது. மேலும்
க�ொவிட்-19 ஆனது பாதிக்கப்பட்டோரை இனங்கண்டு அவர்களுக்கு ஆதரவு வழங்கும் நடவடிக்கைகளில் சவால்களையும்
த�ோற்றுவிக்கின்றது.
அரசாங்கமானது சுரண்டலை முறியடிப்பதில் தனியார்த் துறையினர், சர்வதேச அமைப்புகள் மற்றும் சிவில் சமூகம்
ஆகிய�ோருடன் இணைந்து செயலாற்றுதல் உள்ளிட்ட, எதிரான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கான முக்கிய ப�ொறுப்பைக்
க�ொண்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்தக் குற்றங்களை எங்களால் தன்னந்தனியாக எதிர்த்துப் ப�ோராட முடியாது. இந்த
சுரண்டலைத் தீர்த்துக் கட்டுவதற்கும் மற்றும் இடர் நிலையிலுள்ளோரைப் பாதுகாத்து அவர்களுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கும் ஒரு
வலுவான பிராந்திய மற்றும் சர்வதேச பதில் நடவடிக்கை எமக்கு அவசியமாகும்.
இந்த த�ொகுப்பானது பிராந்திய ஒத்துழைப்பு மற்றும் கூட்டுறவின் மூலம் தயாரிக்கப்பட்டத�ொன்றாகும். இது ஒரு சர்வதேச
மட்டத்தில் அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கையினை ஊக்குவிக்கும் ந�ோக்கில் விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை
முறியடிப்பதற்கான முன்னெடுப்புகள் பற்றிய தகவல் மற்றும் அறிவினைப் பகிர்ந்துக�ொள்வதற்கு வசதியளிப்பதனை
இலக்காகக் க�ொண்டு செயற்குழுவின் உறுப்பினர்களாகிய அறுபது நாடுகள் மற்றும் மூன்று சர்வதேச அமைப்புகளின் அறிவு
மற்றும் நிபுணத்துவம் ஆகியவற்றை ஒன்றாகத் த�ொகுத்து வழங்குகிறது.
நாங்கள், விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலுக்கான அரசாங்கத்தின் பதிலளிப்புக்களை வலுப்படுத்துவதற்கும் மற்றும்
எந்வொரு நபரும் இந்தக் குற்றங்களுக்குப் பலியாகாதத�ொரு எதிர்காலத்தை உருவாக்குவதற்குமாக செயற்குழுவுடனும்
பெருமளவான பாலி செயன்முறை உறுப்பினர்களுடனும் த�ொடர்ந்தும் பணியாற்றுவதற்கு எதிர்பார்க்கிற�ோம்.

திரு ர�ோலியன்சியா ச�ோமிராட்	செல்வி வனேசா ஹ�ோல்பன்
இணைத் தலைவர்	
இணைத் தலைவர்
பாலி செயன்முறை செயற்குழு
பாலி செயன்முறை செயற்குழு
மனிதக் கடத்தல்
மனிதக் கடத்தல்
வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு
அவுஸ்திரேலிய எல்லைப் படை
இந்தோனேசியா
அவுஸ்திரேலியா

1 International Labour Organization, “Forced labour, modern slavery and human trafficking” 2014
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm.
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International Labour Organization
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International Organization for Migration
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International Programme on the Elimination of Child Labour
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Non-government organization
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Organisation for Economic Co-operation and Development
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The United Nations Sustainable Development Goals

Compendium

Compendium of Good Practice Examples to Combat Exploitation in
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TIP Protocol

Protocol to Prevent , Suppress and Punish Trafficking in Persons , Especially
Women and Children , supplementing the United Nations Convention against
Transnational Organized Crime

UN

United Nations

UNGP

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Working Group

Bali Process Working Group on Trafficking in Persons
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விநிய�ோகச்
சங்கிலிகளிலுள்ள
சுரண்டலை முறியடித்தல்

நாங்கள் நாளாந்தம் விற்பனை செய்கின்ற, க�ொள்வனவு
செய்கின்ற மற்றும் நுகர்கின்ற ப�ொருட்கள் மற்றும்
சேவைகள் ஆகியவற்றின் விநிய�ோகச் சங்கிலிகளில்
மில்லியன் கணக்கான மக்கள் பூக�ோள ரீதியில்
சுரண்டப்படுகின்றனர். விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள
சுரண்டலானது ஆடை மற்றும் உணவு தயாரிப்பு,
அத்தியவசிய உட்கட்டமைப்பான வீதிகள் மற்றும்
கட்டடங்கள், மற்றும் துப்பரவாக்கல் உள்ளிட்ட சேவை
விநிய�ோகம் ப�ோன்ற துறைகள் உள்ளிட்ட ஒவ்வொரு
கைத்தொழில் மற்றும் த�ொழிற்துறையில் இடம்பெறக்
கூடும். சுரண்டலானது உலகின் அனைத்துப்
பிராந்தியங்களிலும் விநிய�ோகச் சங்கிலிகளில்
பரவலாகக் காணப்படுவத�ோடு, வருடாந்தம் US$150
பில்லியன் மதிப்பிடப்பட்ட த�ொகையினை சட்டவிர�ோத
இலாபங்களாக ஈட்டிவருகிறது.2

2 International Labour Organization, “ILO says forced labour generates annual profits of US$150 billion” 20 May 2014
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang--en/index.htm.

6

பாலி செயன்முறை

‘விநிய�ோகச் சங்கிலி’ மற்றும் ‘விநிய�ோகச் சங்கிலி
வெளிப்படைத்தன்மை’ என்பதன் ப�ொருள் என்ன?
ஒவ்வொரு அரசாங்கமும் வணிகமும் விநிய�ோகச் சங்கிலிகளைக் க�ொண்டுள்ளன. இந்த விநிய�ோகச் சங்கிலிகள் அரசாங்கம்
மற்றும் வணிகத்தின் இயக்கத்திற்கு அவசியமான ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை அதற்கு விநிய�ோகம் செய்கின்ற மக்களால்
ஆனவையாகும். உதாரணமாக, ஆடைகள் மற்றும் நவநாகரீக நிறுவனம் ஒன்றின் விநிய�ோகச் சங்கிலிகள் பருத்தி நூல்களை
எடுத்துச் செல்லுகின்ற ஊழியர்கள், பருத்தி நூல்களை துணிகளாக பதப்படுத்தும் பணியாளர்கள், துணிகளை ஆடைகளாக
தைக்கும் பணியாளர்கள், முடிவுநிலையுடைய ஆடைகளை குறித்த நவநாகரிக நிறுவனத்தின் கடைகளுக்கு
க�ொண்டுசெல்லுகின்ற வண்டியின் சாரதிகள் மற்றும் அந்தக் கடைகளிலுள்ள பணியாட்டொகுதியினர் ப�ோன்றோரைக்
க�ொண்டிருக்கின்றது. அவ்வாறே, அரசாங்கம் ஒன்றின் நிர்மாணத்துறை சார்ந்த விநிய�ோகத் த�ொடரானது மூலப்பொருட்களைப்
பெறுகின்ற ஊழியர்கள், மூலப்பொருட்களை நிர்மாணப் ப�ொருட்களாகப் பதப்படுத்துகின்ற பணியாளர்கள்,
த�ொழிற்சாலையிலிருந்து ப�ொருட்களை நிர்மாணத் தளத்திற்கு க�ொண்டுசெல்லுகின்ற பணியாளர்கள், மற்றும் நிர்மாணத்
தளத்தில் கட்டுமானப் பணிகளில் ஈடுபடுவ�ோர் ப�ோன்றோரைக் க�ொண்டிருக்கலாம்.
பெரும்பாலும், விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள பணியாளர்கள் மனிதக் கடத்தல் மற்றும் சுரண்டலுக்கு உள்ளாக்கப்படக் கூடும்.
இருப்பினும், அனேக அரசாங்கங்கள் மற்றும் வணிகங்கள் தமது விநிய�ோகச் சங்கிலிகள் பற்றி மிகவும் குறைவாகவே
அறிந்துள்ளனர். இதனால் விநிய�ோகச் சங்கிலிகளில் இடம்பெறக் கூடிய மனிதக் கடத்தல் மற்றும் சுரண்டல்களைக் கண்டறிவது
கடினமாகும். அரசாங்கங்களும் வணிகங்களும், தாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற உற்பத்திப் ப�ொருட்களும் சேவைகளும் எவ்வாறு
உற்பத்தி செய்யப்பட்டு விநிய�ோகிக்கப்படுகின்றன என்பது பற்றி அறிந்து க�ொள்வதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதன் மூலம் தமது
விநிய�ோகச் சங்கிலி பற்றி மேலும் அறிந்துக�ொள்ள முடியும். இது விநிய�ோகச் சங்கிலிகள் மிகவும் வெளிப்படைத் தன்மையுடன்
இடம்பெறுவதற்கும் அத்துடன் மனிதக் கடத்தல் மற்றும் சுரண்டல் பற்றிய சந்தர்ப்பங்களை இனங்காண்பதற்கும் உதவுகிறது.

சிக்கலின் அளவும் ந�ோக்கமும்
விநிய�ோகச் சங்கிலிகளில் காணப்படும் சுரண்டலானது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க உலகளாவிய பிரச்சினையாக அமைகின்றது.
உலகளவில் கட்டாய உழைப்பால் 24 மில்லியனுக்கும் அதிகமான�ோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று சர்வதேச த�ொழிலாளர்
அமைப்பு (ஐ.எல்.ஓ) மதிப்பிடுகின்றது.3 இவற்றில், நிர்மாணத்துறை, ஆடைத்தொழில், விவசாயம் மற்றும் வீட்டு வேலைகள்
ப�ோன்ற த�ொழில்கள் உள்ளிட்ட உலகளாவிய விநிய�ோகச் சங்கிலிகளில் 16 மில்லியன் த�ொழிலாளர்கள் சுரண்டப்படுவதாக
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் 50% கடன் அடிமைத்தனம் மூலம்
சுரண்டப்படுகின்றார்கள்.4

4.8 மில்லியன் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கட்டாய பாலியல் சுரண்டலிற்கு
ஆளாக்கப்பட்டவர்களாக உள்ளனர், மேலும் 4 மில்லியன் பேர் அரசு விதித்த
கட்டாய உழைப்பு எனும் கடப்பாட்டில் உள்ளனர்.4
வணிகரீதியான பாலியல் த�ொழிலில் 99% பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன்
ஏனைய துறைகளில் 58% பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களுள் வயது வந்த
பெண்களும் இளம் பெண்களும் விகிதச் சமமற்ற முறையில்
பாதிக்கப்படுகின்றனர்.4
உலகின் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் கட்டாய உழைப்பு நிகழ்கின்றது. இருப்பினும்,
இது ஆசியா மற்றும் பசிபிக் நாடுகளில் மிகப் பரவலாகக்
காணப்படுகின்றது.5

3 International Labour Organization, “Forced labour, modern slavery and human trafficking” 2014
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm.
4 International Labour Organization, “Ending forced labour by 2030: A review of policies and programmes” 10 December 2018
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_653986/lang--en/index.htm.
5 International Labour Organization, “Forced Labour in Asia and the Pacific” 2021
https://www.ilo.org/asia/areas/forced-labour/WCMS_634534/lang--en/index.htm.
விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை முறியடிப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறை உதாரணத் த�ொகுப்பு
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புதிய மற்றும் தற்போதைய சவால்கள்
சில உலகளாவிய நிலைமைகள் சுரண்டல் நடைமுறைகளினால் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு பணியாளர் த�ொகுதியை உருவாக்க
முடியும். இவை பின்வருமாறு:
 ம�ோதலின் புவியியல் அபாயங்கள், அதிக இடம்பெயர்வுகள், இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் ம�ோசமான ஆட்சி
 ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை முடிந்தவரை மலிவாக உற்பத்தி செய்வதற்காக ‘குறைந்த ஊதியத்தைக் க�ொடுப்பதன்
மூலம் அல்லது த�ொழிலாளர் பாதுகாப்பு பற்றிய ஒழுங்குமுறைகளை மீறுதல்’ மூலம் இயக்கப்படும் வணிக நடவடிக்கைகள்,
மற்றும்
 விநிய�ோகச் சங்கிலிகளின் பாரிய முறையிலான சிக்கலான தன்மை.
விநிய�ோகச் சங்கிலிகளில் சுரண்டலை எதிர்கொள்வதற்கான உலகளாவிய முயற்சிகளில் இந்த நிலைமைகள் த�ொடர்ந்து
சவால்களாகவே இருக்கின்றன.
அதே நேரத்தில், உலகளாவிய COVID-19 த�ொற்றுந�ோய் ப�ோன்ற புதிய மற்றும் வளர்ந்து வரும் சவால்களுக்கு அவசர
பதில்களும் புதுமையான தீர்வுகளும் தேவை.

புவியியல் அபாயங்கள்
உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு நாடும் சுரண்டலுக்கு மக்கள் பாதிப்பை அதிகரிக்கும் மூல காரணங்கள் அல்லது இயக்கிகளுக்கு
ஆளாகக்கூடும். இவை பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகின்றன:
 ம�ோதல் அல்லது இயற்கை பேரழிவுகள் காரணமாக ஏற்படுகின்ற இடப்பெயர்வு
 வேலையின்மை அல்லது தகுதிக்குக் குறைந்த வேலை காரணமாக ஏற்படுகின்ற வறுமை
 பலவீனமான சட்டவாட்சி
 சமத்துவமின்மையும் ஓரங்கட்டலும்
 குறைபாடுள்ள சர்வதேச ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறைகள், மற்றும்
 ம�ோசமான பணியிட பாதுகாப்பு.

நிறுவன நடைமுறை – ஒரு ‘வீழ்ச்சிப் பயணம்’
வணிகங்கள் மற்றும் அரசாங்கங்கள் செலவுகளைக் குறைத்தல், உற்பத்தி மற்றும் விநிய�ோகக் காலத்தைக் குறைத்தல் ப�ோன்ற
ந�ோக்கில் ‘வீழ்ச்சிப் பயணம்’ ஒன்றைத் தெரிவு செய்வதன் மூலம் பணியாளர்கள் பற்றிய சுரண்டலுக்கு பங்களிப்புச் செய்யக்
கூடும். செலவுக் குறைப்புக்கான நடவடிக்கைகள் பற்றி ஆராயும் ப�ோது, வணிகங்கள் விசேடமாக தமது விநிய�ோகச்
சங்கிலிகளில் ஆழமாக மறைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள மிகவும் பாதிக்கப்படக் கூடிய பணியாளர்கள் த�ொடர்பில், தமது
தீர்மானங்கள் குறித்தான மனித உரிமைத் தாக்கத்தினைக் கவனிக்கத் தவறுகின்றது.
அவ்வாறே, வெளிநாட்டு முதலீட்டாளரைக் கவந்துக�ொள்வதற்கானத�ொரு ப�ோட்டியில், அரசாங்கங்கள் தமது நாட்டின் வணிக
நடவடிக்கைகளுக்கான த�ொழிலாளர் செலவுகளைக் குறைக்கும் ந�ோக்கில், ஏற்புடைய த�ொழில் நிபந்தனைகள் மற்றும்
ஒழுங்குவிதிகளை தணிக்கக் கூடும். இதற்குப் பதிலாக அரசாங்கங்கள் வணிகத்திற்கிடையிலான பணியிட நடைமுறைகளை
மேம்படுத்தும் வகையில் ‘உச்சிப் பயணம்’ ஒன்றை ந�ோக்கி முன்னேறுவதற்காகத் தனியார்த் துறையினருடன் இணைந்து
பணியாற்ற முடியும். அரசாங்கங்கள் இதனை, வகைப்பொறுப்பு மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையுடைய விநிய�ோகச்
சங்கிலிகளை ஊக்குவிக்கக் கூடிய வணிகக் க�ொள்முதல் நடைமுறைகளுக்கு ஆதரவளித்தல் மற்றும் வகைப்பொறுப்புடைய
வணிக நடைமுறைகளை ஊக்குவிக்கும் வகையிலான அரச துறை சார்ந்த க�ொள்முதல் செயன்முறைகளை வலுப்படுத்தல்
ப�ோன்ற நடவடிக்கைகள் மூலமாக மேற்கொள்ள முடியும்.

உதவிக் குறிப்பு: புரிந்துணர்வினைக் கட்டியெழுப்பும்
ந�ோக்கில் தனியார்த் துறையுடன் இணைந்து பணியாற்றுதல்
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அரசாங்கங்கள், ஒழுங்குமுறை மற்றும் ஒழுங்குமுறையற்ற முன்னெடுப்புக்கள் ஊடான
அம்சங்கள் உள்ளடங்கலாக, வகைப்பொறுப்பு மிக்க வணிகத் த�ொடர்பினை ஊக்குவித்தல்
மற்றும் விநிய�ோகச் சங்கிலி பற்றிய வெளிப்படைத்தன்மையை மேம்படுத்தல்
ஆகியவற்றுக்கான வாய்ப்புக்களை ஆராயும் ந�ோக்கில் தனியார்த் துறையினருடன்
இணைந்து பணியாற்றுவது இன்றியமையாததாகும்.



அரசாங்கங்க விநிய�ோகஸ்தருக்கான தெளிவான எதிர்பார்ப்புக்களை தாபிப்பதன்
ஊடாகவும், அரச துறை விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டல் குறித்தான இடர்களைத்
தீர்க்கும் ந�ோக்கில் அரசாங்கங்கள் தமது ச�ொந்த விநிய�ோகஸ்தர்களுடனும் இணைந்து
பணியாற்ற முடியும்.

பாலி செயன்முறை

விநிய�ோகச் சங்கிலி சிக்கல்நிலை
விநிய�ோகச் சங்கிலிகளின் பூக�ோளத் தன்மை என்பது, மூலப்பொருளின் பெறுகை, உற்பத்தி, தயாரிப்பு அத்துடன் ப�ொருட்கள்
மற்றும் சேவைகளின் விநிய�ோகம் ப�ோன்றன உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் நிகழலாம் என்பதைக்குறிக்கின்றது. மேலும்,
பூக�ோள விநிய�ோகச் சங்கிலிகள் முன்னொரு ப�ோதும் இல்லாதவாறு பெருமளவில் சிக்கல் தன்மையினையும் வேகமான
நகர்வுப் ப�ோக்கினையும் க�ொண்டதாகும். அதாவது, விநிய�ோகச் சங்கிலிகளை இனங்காண்பதும் அவற்றைப் பின்தொடர்வதும்
மிகவும் கடினமானதாகும். அனேகமான ப�ொருட்கள் வாடிக்கையாளரை அடைவதற்கு முன்னர் உற்பத்தியாளர்கள்,
தயாரிப்பாளர்கள், விநிய�ோகஸ்தர்கள் மற்றும் சில்லறை வியாபாரிகள் ப�ோன்றோரைக் க�ொண்ட நீண்ட த�ொடர் சங்கிலி
ஒன்றினூடாக பரிமாறப்படுகின்றன. இதனால், சுரண்டலானது விநிய�ோகத் த�ொடரில் ஆழமாக மறைக்கப்பட முடியும்
என்பத�ோடு, அதனை இனங்காண்பதும் கண்டுபிடிப்பதும் கடினமாக விளங்கும். இதன் விளைவாக, வணிகங்களும்
அரசாங்கங்களும் பெரும்பாலும் தங்களை அறியாத வகையில் சுரண்டலுக்கு பங்களிக்க முடியும்.

உலகளாவிய COVID-19 த�ொற்றுந�ோய்
உலகளாவிய விநிய�ோகச் சங்கிலிகளில் உள்ள த�ொழிலாளர்கள் உட்பட, இந்த நடைமுறைகளால் மிகவும்
பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களுக்கு உலகளாவிய COVID-19 த�ொற்றுந�ோய் த�ொழில் சுரண்டல் அபாயங்களை அதிகரித்துள்ளது.
பின் வருவன உட்பட அபாயங்களை ஏற்படுத்தும் பல காரணிகள் உள்ளன:
 வேலை மற்றும் வருமான இழப்பு
 பணியிட உரிமைகள் குறித்த குறைந்த விழிப்புணர்வு
 திறன் இடைவெளிகளை மறைக்க அதிக நேர வேலை செய்ய வேண்டிய தேவைகள்
 விநிய�ோக சங்கிலி பற்றாக்குறை காரணமாக அதிகரித்த தேவை, மற்றும்
 த�ொழிலாளர்கள் ச�ொந்த நாடுகளுக்குப் பாதுகாப்பாகத் திரும்புவதற்கான ஆற்றலைக் கட்டுப்படுத்தும் பயணக்
கட்டுப்பாடுகள்.
இதேநேரம், பயணம் மற்றும் நபர்களுக்கிடையிலான த�ொடர்புகள் மீதான கட்டுப்பாடுகள், அதேப�ோல் த�ொழிலாளர்
நிபந்தனைகளிலான மாற்றங்கள் ப�ோன்றன தற்போதுள்ள இடர் மதிப்பீட்டு செயன்முறை மற்றும் கட்டுப்பாடுகளைச்
சீர்குலைத்துள்ளன. இத்தகைய காரணிகள் பூக�ோள விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள பணியாளர்கள் சுரண்டலுக்கு ஆளாகும்
வகையில் அவர்களது இடர்களை அதிகரிப்பதற்கு வழியமைத்துள்ளன. க�ொவிட்-19 த�ொற்று ந�ோயினால் இடம்பெறும்
சுரண்டல் த�ொடர்பில் அதிகரித்துள்ள இடர்களைத் நிவர்த்தி செய்வதற்கு அரசாங்கங்களும் வணிகங்களும் ஒன்றிணைந்து
பணியாற்றி அவற்றை த�ொடர்ந்தும் கண்காணிக்க சமமாக ஈடுபடுவது இன்றியமையாததாகும்.
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விநிய�ோகச்
சங்கிலிகளிலுள்ள
சுரண்டல் எத்தகையது?
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பாலி செயன்முறை

சுரண்டல் என்றால் என்ன?
விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலானது ஒரு தீவிர சுரண்டல் சார்ந்த பரந்துபட்ட நடைமுறைகளைக் க�ொண்டதாகுமென்பத�ோடு,
இதில் பலவந்தம், அச்சுறுத்தல் அல்லது ஏமாற்றம் ப�ோன்றன பாதிக்கப்படுவ�ோரை சுரண்டுவதற்கும் அவர்களின் சுதந்திரத்தினை
குழிபறிப்பதற்கு அல்லது மறுப்பதற்கு உபய�ோகிக்கப்படுகின்றன. இந்தத் த�ொகுப்பின் ந�ோக்கங்களுக்காக சுரண்டலானது,
தரக்குறைவான பணி நிபந்தனைகள் அல்லது த�ொழிலாளர்களின் குறைவான ஊதியம் ப�ோன்ற நடைமுறைகளை, அவை தீங்காகவும்
சில சுரண்டல் விடயங்களில் காணப்படுவதாகவும் இருப்பினும்கூட, க�ொண்டிருப்பதில்லை. த�ொழிலின் ஒழுக்கம் மிக்க
நியமதரங்களுக்கு மாற்றமாக த�ொழிலாளர் சுரண்டல் எவ்வாறிருக்கும் என்பதை கீழுள்ள பெட்டிகள் விபரிக்கின்றன.

த�ொழிலாளர் சுரண்டலின்
வகைகள்

ஆபத்தான அல்லது கணிசமான
திருப்தியற்ற வேலை
நிபந்தனைகள்

 வற்புறுத்தல், அச்சுறுத்தல்கள்
அல்லது ம�ோசடி அல்லது
கடன் காரணமாக
த�ொழிலாளி வேலை செய்ய
மறுக்கவ�ோ அல்லது
வேலையை நிறுத்தவ�ோ
முடியாது

 த�ொழிலாளி வேலையை மறுக்கலாம்
அல்லது நிறுத்தலாம், ஆனால்
அவ்வாறு செய்வது தீங்கு
விளைவிக்கும்

 த�ொழிலாளி தனிப்பட்ட
சுதந்திரத்தை இழக்கின்றார்

 த�ொழிலாளிக்கு நியாயமான
ஊதியம் வழங்கப்படுவதில்லை
மற்றும் சில அல்லது அனைத்து
உரிமைகளையும் பெறவில்லை
 த�ொழிலாளி அதிக நேரம் வேலை
செய்ய ஏற்படும்
 பணியிடம் பாதுகாப்பற்றதாகக்
காணப்படும்

திருப்திகரமான வேலை

 த�ொழிலாளர்களின் உரிமைகள்
மதிக்கப்படுகின்றன
 த�ொழிலாளி தன் விருப்பின் பேரில்
வேலையை மறுக்கவ�ோ அல்லது
நிறுத்தவ�ோ முடியும்
 த�ொழிலாளிக்கு நியாயமான ஊதியம்
வழங்கப்படுகின்றது (குறைந்தபட்சம்
குறைந்தபட்ச ஊதியம்)
 பணியிடம் பாதுகாப்பானதாகக்
காணப்படுகின்றது

உலகளாவிய விநிய�ோக சங்கிலிகளில் காணப்படும் சுரண்டல்
உலகின் த�ொழில் சுரண்டலினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உலகளாவிய விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலும் சுரண்டப்படுகின்றார்கள்.
பின் வருவன உட்பட , விநிய�ோகச் சங்கிலியின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் சுரண்டல் ஏற்படலாம்:
 மூலப்பொருட்களின் உற்பத்தி
 ப�ொருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் சுத்திகரிப்பு
 துப்புரவு மற்றும் பாதுகாப்பு சேவைகள் ப�ோன்ற சேவைகளை வழங்கல்கள்
 உலகெங்கிலும் உள்ள ப�ொருட்களின் கப்பல் ப�ோக்குவரத்து அல்லது விநிய�ோகம், மற்றும்
 பயன்படுத்தப்படாத ப�ொருட்களை அகற்றுதல், ஒதுக்குதல் அல்லது நீக்குதல்.
ஆள் சேர்ப்பு நேரம், வேலைசெய்யும் நேரம் மற்றும் வெளியேறும் நேரம் உட்பட ,த�ொழிலாளர் சுழற்சியின் எந்த கட்டத்திலும்
சுரண்டல் ஏற்படலாம். விநிய�ோகச் சங்கிலிகளில் சுரண்டல் வெளிப்படும் பல வழிகள் இருந்தப�ோதிலும், சுரண்டலின் அதிக
ஆபத்தைக் குறிக்கக்கூடிய பல முக்கிய பண்புகள் உள்ளன:
 துறை மற்றும் த�ொழில் அபாயங்கள்: சில துறைகள் மற்றும் த�ொழில்கள் அவற்றின் பண்புகள், தயாரிப்புகள் மற்றும்
செயன்முறைகள் காரணமாக அதிக சுரண்டல் அபாயங்களைக் க�ொண்டிருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, உலகளவில் அதிக
ஆபத்துள்ளதாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட த�ொழில்களில் பிரித்தெடுத்தல், ஆடைத்தொழில் மற்றும் ஃபேஷன், மீன்பிடித்தல்,
மின்னணுவியல், துப்புரவு மற்றும் விவசாயம் ஆகியவை அடங்கும்.
 தயாரிப்பு மற்றும் சேவைகள் அபாயங்கள்: சில தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகள் உற்பத்தி செய்யப்படும் முறை,
வழங்கப்படும் முறை அல்லது பயன்படுத்தப்படும் முறை காரணமாக அதிக சுரண்டல் அபாயங்களைக் க�ொண்டிருக்கலாம்.
 புவியியல் ரீதியான அபாயங்கள்: ம�ோசமான ஆட்சி, பலவீனமான சட்டவாட்சி, ம�ோதல், ஊழல், இடப்பெயர்ச்சி, மனித
உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதில் அரசின் த�ோல்வி, அதிக இடம்பெயர்வுகள் மற்றும் வறுமை அல்லது பரவலான பாகுபாடு
ப�ோன்ற சமூக-ப�ொருளாதார காரணிகளால் சில நாடுகளில் சுரண்டல் அபாயங்கள் அதிகமாகக் காணப்படும்.
 வணிக அபாயங்கள்: ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் விநிய�ோக சங்கிலி மாதிரியின் தன்மை சுரண்டலுக்கான அதிக
ஆபத்தை உருவாக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, உப ஒப்பந்தத்தில் பரவலான நம்பகத்தன்மை மற்றும் த�ொழிலாளர்
தேர்வாளர்களைப் பயன்படுத்தப்படுகின்றமையானது மனிதக் கடத்தல் மற்றும் சுரண்டல் அபாயங்களை அதிகரிக்கும்.
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துறை - சார்ந்த விடய ஆய்வுகள்
பின்வரும் எடுக�ோள் ரீதியான துறை-சார்ந்த விடய ஆய்வுகள், பூக�ோள விநிய�ோகச் சங்கிலிகளில் நாளாந்தம் இடம்பெறுகின்ற
சுரண்டல் நடைமுறைகளுக்கான உதாரணங்களை முன்வைப்பத�ோடு, அத்தகைய நடைமுறைகளை இனங்கண்டு அவற்றுக்கு
பதில் நடவடிக்கை எடுப்பதிலுள்ள சில சிக்கல்கள் பற்றியும் சுட்டிக்காட்டுகிறது. இந்த விடய ஆய்வுகளில் இடம்பெறுகின்ற
துறைகள் ப�ொதுவாக வலுக்கட்டாய உழைப்பு உள்ளிட்ட சுரண்டலுக்கான உயர் இடரென கருதப்படுகிறது.

கப்பல் ப�ோக்குவரத்துத் துறை – விடய ஆய்வு
கப்பல் ப�ோக்குவரத்துத் துறையானது சுரண்டலை முறியடிப்பதற்கான தனித்துவமான
சவால்களை முன்வைக்கின்றது. கடல் மார்க்கப் பயணிகள் ப�ௌதீக ரீதியாகவும்
புவியியல் ரீதியாகவும் நீண்டகாலமாக தனிமைப்பட்டிருத்தல் மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு
அடிக்கடி பயணித்தல் ப�ோன்ற காரணங்களினால், இவர்கள் சுரண்டல் பற்றிய
இடர்களினால் குறிப்பாகப் பாதிக்கப்படக் கூடியவர்களாவர். கப்பல் ப�ோக்குவரத்துத்
துறையில் ஒழுங்குபடுத்தல் மற்றும் சட்ட அமுலாக்க ப�ொறிமுறைகள் பலவீனமான
ப�ோக்கினைக் க�ொண்டுள்ளன. இவை தவிர, அறிக்கையிடல் பற்றியத�ொரு அச்சம்,
அல்லது கிடைக்கத்தகு அறிக்கையிடல் ப�ொறிமுறைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு இன்மை
ப�ோன்றன, உதவி தேவையான கடற் பயணிகளின் உண்மையான எண்ணிக்கையானது
குறித்த தரவு காட்டுவதை விடவும் மிகவும் அதிகமாகும் என்பதையே சுட்டிக்காட்டுகிறது. ஒரு நாட்டின் நீர்ப்
பிரதேசத்தில் பயணிக்கின்ற வெளிநாட்டுக் கப்பல்கள் பாரிய இடர்களை முன்வைக்கின்றன. குறித்த கப்பல்
பயணிப்பதற்கு வசதியளிக்கின்ற நாடுகள் அக் கப்பலிலுள்ள நிபந்தனைகள் பற்றி பெரும்பாலும் விசாரணை
செய்யாமையே இதற்கான காரணமாகும்.
உதாரணம்: சிம்பிள் ஷிப்பிங் என்பது சர்வதேச கப்பல் க�ொள்கலன் சேவை நிறுவனமாகும் என்பத�ோடு, இது அனேக
பாரிய நிறுவனங்களுக்கான கப்பல் சரக்குச் சேவைகளை வழங்கி வருகிறது. அநாமதேய தகவல் ஒன்று கிடைக்கப்
பெற்றதையடுத்து, சிம்பிள் ஷிப்பிங் நிறுவனத்தின் சரக்குக் கப்பல் ஒன்று துறைமுகம் ஒன்றில் தடுத்து
வைக்கப்படுகிறது. புலனாய்வாளர்கள் கப்பலில் நுழையும் ப�ோதும், கப்பலில் குடிநீர் இன்மையினால் கடல் நீரைக்
குடிக்க வேண்டியிருந்ததாக கப்பல் பணியாளர் ஒருவர் தெரிவித்தார். மேலும் உண்ண முடியாத உணவுகளை
வலுக்கட்டாயப்படுத்தி உண்ண வைத்ததாகவும் தெரிவித்தனர். கப்பல் பணியாளர்களுக்கு கடந்த 12 மாதமாக
ஊதியங்கள் செலுத்தப்பட்டிருக்கவுமில்லை. கப்பலானது இறங்கு துறைக்கு வந்தப�ோதும் கூட, இவர்கள் எந்தவ�ொரு
வேளையிலும் கப்பலை விட்டு வெளியேற முடியாத நிலையிலிருந்தத�ோடு, முதலில் பணிகளைப் பெறுவதற்காகக்
கணிசமானளவு கட்டணம் செலுத்தியுள்ளனர்.

நிர்மாணத் துறை – விடய ஆய்வு
நிர்மாணத் துறையில் காணப்படுகின்ற நீண்ட, பல – அடுக்கு விநிய�ோகச் சங்கிலிகளும்
உப ஒப்பந்தம் த�ொடர்பான உயர் வீதங்களும் விநிய�ோகஸ்தர்கள் மற்றும் உப
ஒப்பந்தக்காரர்களின் ஆட்சோ்ப்பு மற்றும் த�ொழில் நடைமுறைகள் ப�ோன்றவற்றை சற்று
வெளிப்படைத் தன்மையற்றதாகவும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் வழியமைக்கக் கூடும்.
நிர்மாணத் துறையில் உபய�ோகிக்கப்படுகின்ற செங்கற்கள், கல், க�ொங்கிறிட் மற்றும்
மீள்சுழற்சியாக்கம் செய்யப்பட்ட உல�ோகங்கள் ப�ோன்றன உள்ளிட்ட பல்வேறு மூலப்
ப�ொருட்களின் உற்பத்தியின் ப�ொழுதும் குறிப்பிடத்தக்க சுரண்டல் த�ொடர்பான
இடர்களுக்குப் பங்களிக்கக் கூடும்.நிர்மாணக் கருத்திட்டங்களுக்கான ஒரு பெருமளவான உழைப்பானது,
சுரண்டலுக்குப் பாதிக்கப்படக் கூடிய திறமை குறைந்த புலம்பெயர் பணியாளர்களைச் ச�ோ்ந்தவர்களாக இருக்கலாம்.
உதாரணம்: கென்ஸ்ரக்ஷ்ன் க�ோர்ப் என்பது வீதிகள் மற்றும் புகையிரதப் பாலங்கள் ப�ோன்றவற்றை
நிர்மாணிப்பதில் விசேடத்துவம் பெற்ற பாரிய நிர்மாணத் துறை சார்ந்த நிறுவனம�ொன்றாகும். கென்ஸ்ரக்ஷ்ன் க�ோர்ப்
நிறுவனத்தின் பாலம் கட்டமைக்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் உல�ோகங்கள் மற்றும் க�ொங்கிறிட்கள் மூலமாகத்
தயாரிக்கப்பட்ட முன்-புனையப்பட்ட கூறுகளைக் க�ொண்டு மேற்கொள்வதையே முக்கியமாகக் க�ொண்டுள்ளது.
கென்ஸ்ரக்ஷ்ன் க�ோர்ப் நிறுவனத்தின் இத்தகைய முன்-புனையப்பட்ட கூறுகளுக்கான விநிய�ோகச் சங்கிலிகள், கடற்
பிராந்தியங்களில் அமைந்துள்ள வெளிநாட்டு கப்பல் உடைக்கும் வளாக முற்றங்களைக் க�ொண்டுள்ளது.
கென்ஸ்ரக்ஷ்ன் க�ோர்ப் நிறுவனத்திற்குத் தெரியாத வகையில், உல�ோகங்களை உற்பத்தி செய்யும்
மீள்சுழற்சியாக்கத்திற்காக உல�ோகச் சீவல்களை உருவாக்குவதற்காக இத்தகைய கப்பல் உடைப்பு வளாக முற்றங்கள்
வலுக்கட்டாய உழைப்புக்காக உபய�ோகிக்கப்படுகின்றன. இத்தகைய நடைமுறைகள் கென்ஸ்ரக்ஷ்ன் க�ோர்ப்
நிறுவனத்தின் கவனத்திற்குக் க�ொண்டுவரப்பட்ட ப�ோது, வலுக்கட்டாய உழைப்பின் மூலம் எந்தப் பாலத்திற்கான
கூறுகள் தயாரிக்கப்பட்டன என்பது பற்றி கென்ஸ்ரக்ஷ்ன் க�ோர்ப் நிறுவனத்தினால் தீர்மானிக்க முடியாதுள்ளதென
விசாரணை மூலம் தெரியவந்தது.
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பாலி செயன்முறை

மின்னணுவியல் துறை – விடய ஆய்வு
மின்னணுவியல் துறையிலுள்ள விநிய�ோகச் சங்கிலிகள் குறிப்பாக சிக்கல் மிக்கதாக
விளங்குவத�ோடு, அவை பெரும்பாலும் மின்னணுவியல் ப�ொருட்களை உற்பத்தி செய்து
அவற்றைத் தயாரிப்பதற்கான கடல்கடந்த உப ஒப்பந்தம் பற்றிய பல மட்டங்களில்
ஈடுபடுகின்றன. இது அவர்களது முழு விநிய�ோகச் சங்கிலிகளினதும் வெளிப்படைத்
தன்மையை வணிகங்களுக்கு கடினமாக்கக் கூடுமென்பத�ோடு, வலுக்கட்டாய உழைப்பு
உள்ளிட்ட சுரண்டல் குறித்தான இடரையும் அதிகரிக்கக் கூடும். மேலும், மூன்றாந் தரப்பு
ஊழியர் ஆட்சோ்ப்பு முகவர்களின் உபய�ோகம் சுரண்டலுக்கு பாதிக்கப்படக் கூடிய
பணியாளர்களை அதிகரிக்கக் கூடும்.
உதாரணம்: ஒரு பல்தேசிய நிறுவனமானது, சர்வதேச அளவிலுள்ள அதன் அனைத்து அலுவலகங்களுக்குமான
கணினிகள், மடிக்கணினிகள் மற்றும் ம�ொனிட்டர்களை விநிய�ோகம் செய்வதற்காக எவ்ரிடேய் எலக்ரோனிக்ஸ் எனும்
ஒரு பாரிய இலத்திரனியல் நிறுவனத்துடனான புதியத�ொரு ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திட்டுள்ளது. எவ்ரிடேய்
எலக்ரோனிக்ஸ் ஆனது மூன்றாம் தரப்பு நாட்டினைத் தளமாகக் க�ொண்டத�ொரு எலக்ட்ரோஸ்டெக் எனும்
நிறுவனத்திற்கு உப ஒப்பந்தத்தினை வழங்குகிறது. எலக்ட்ரோஸ்டெக் நிறுவனத்தின் பணியாளர்கள், தமக்கு ஒரு
சிறந்த சம்பளம், ந�ோ்த்தியான வேலை மற்றும் சிறந்த வாய்ப்புக்களைப் பெற்றுத் தருவதாக உறுதியளித்த மூன்றாந்
தரப்பு ஆட்சோ்ப்பு நிறுவனத்தினால் ஏனைய நாடுகளிலிருந்து கவரப்படுவதை மூன்றாந்தரப்பு நாட்டினைச் ச�ோ்ந்த
ஒரு உள்நாட்டு அரச சார்பற்ற அமைப்பு கண்டறிந்துள்ளது. த�ொழிலாளர்கள் அனைவரும் தமக்கு த�ொழில்
வசதியளிக்கும் நாட்டிற்குச் செல்வதற்கும் எலக்ட்ரோஸ்டெக் நிறுவனத்தில் வேலை வாய்ப்பினைப் பெறுவதற்கும்
கணிசமானளவு பணத்தொகையினைச் செலுத்துகின்றனர். தாங்கள் வந்திறங்கியதும் ஆட்சோ்ப்பு நிறுவனத்தினர்
தங்களுக்கான த�ொழில் வீசாக்கள் மற்றும் தங்குமிட வசதிகளை செய்து வழங்குவார்கள் என இவர்களுக்குக்
கூறப்படுகின்றது. இருப்பினும் அவர்கள் வந்திறங்கியதும், அவர்களது கடவுச்சீட்டுக்களை அவர்களிடமிருந்து
எடுத்துக் க�ொண்டு, மிகவும் ம�ோசமான வசிப்பிட நிபந்தனைகளைக் க�ொண்டத�ொரு சிறிய அறையிலுள்ள டசன்
கணக்கான ஏனைய த�ொழிலாளர்களுடன் அறையைப் பகிர்ந்து க�ொள்ளுமாறு வலுக்கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றனர்.
இவர்களுக்கு முறையான த�ொழில் வீசாக்கள் வழங்கப்படுவதில்லை என்பத�ோடு, அவர்கள் இவ்விடத்தை விட்டு
தப்பிக்க முயற்சித்தால் புலம்பெயர் குற்றத்திற்காக எலக்ட்ரோஸ்டெக் நிறுவனமானது ப�ொலிஸாரிடம்
முறையிடுவதாக அவர்களுக்குக் கூறப்படுகிறது.

உதவிக்குறிப்பு: சுரண்டலை எளிதாக்கும்
நடைமுறைகளைக் கையாள முயல்தல்
பின்வருவன உட்பட, சுரண்டலுக்கு காரணமான அல்லது பங்களிக்கும் செயற்பாடுகள்
மற்றும் விநிய�ோகச் சங்கிலிகளில் நடைமுறைகளை நிவர்த்தி செய்ய அரசாங்கங்கள்
நடவடிக்கை எடுக்கலாம்:


த�ொழிலாளர்கள் ஆட்சேர்ப்பு கட்டணம் வசூலித்தல்



த�ொழிலாளர்களின் தங்குமிடத்தை அவர்களின் வேலைவாய்ப்பு நிலையுடன்
இயைபானதாக அமைத்தல்



கடவுச்சீட்டுப் ப�ோன்ற அடையாள ஆவணங்களை பறிமுதல் செய்தல்



நிர்வகிக்க முடியாத முன்னணி நேரங்கள் மற்றும் க�ொள்வனவு நடைமுறைகளை
விதித்தல், மற்றும்



சட்டவிர�ோத ஊதியக் குறைப்புக்கள் உட்பட குறைவான ஊதியம்.

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை முறியடிப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறை உதாரணத் த�ொகுப்பு
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ஆடைத் துறை – விடய ஆய்வு
பூக�ோள ரீதியில், ஆடைத் துறையானது, மூலப் ப�ொருள் உற்பத்தி மற்றும் அதனையடுத்து
மேற்கொள்ளப்படுகின்ற மூலப் ப�ொருள் பதனிடுதல் ப�ோன்றவற்றுடன் த�ொடர்புடைய
இடர்களின் காரணமாக, இது சுரண்டலுக்கான உயர் இடரைக் க�ொண்டத�ொரு துறையாக
இனங்காணப்படுகிறது. இது பரந்துபட்ட த�ொழிற்துறை என்பதாலும் மற்றும்
சிலவேளைகளில் குற்றச் செயல்களை இனங்காண்பதற்கு கடினமாக இருக்கக் கூடிய
அங்கீகரிக்கப்படாத உப ஒப்பந்தக் குழுக்களைக் க�ொண்டிருப்பதனாலும் ஆடைத் துறை
பற்றிய விநிய�ோகச் சங்கிலிகளின் வெளிப்படைத் தன்மையானது
மட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஜி20 நாடுகள் $127 பில்லியனுக்கும் அதிகமான பெறுமதியுடைய ஆடைகளை இறக்குமதி
செய்வதாகவும் இவற்றில் அனேகமானவை வலுக்கட்டாய உழைப்பினைக் க�ொண்டு உற்பத்தி செய்யும் இடரைக்
க�ொண்டுள்ளதாகவும் வ�ோக் பிரீ அமைப்பின் பூக�ோள அடிமைத்தனச் சுட்டி 2018 அறிக்கை மதிப்பீடு செய்கிறது.
உதாரணம்: அம்ரெல்லா யுனிப�ோம்ஸ் என்பது ஒரு ஆடை நிறுவனமாகும். இது துரித உணவுச் சேவை மற்றும்
சில்லறை வியாபாரிகள் உள்ளிட்ட அனேக பாரிய வணிக நிறுவனங்களுக்கு சீருடைகளை விநிய�ோகம் செய்கிறது.
அம்ரெல்லா யுனிப�ோம்ஸ் நிறுவனமானது அதன் சீருடைகளை உற்பத்தி செய்வதற்காக வெளிநாட்டிலுள்ள அனேக உப
ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு வேலை க�ொடுக்கிறது. அம்ரெல்லா யுனிப�ோம்ஸ் நிறுவனமானது செலவுகளைக் குறைக்கும்
ந�ோக்கில், உப ஒப்பந்தக்காரர்களை அவ்வப்போது மாற்றுவதுடன் பெருமளவான ப�ொருள் கட்டளைகளை
நிறைவேற்றி முடிப்பதற்காக குறுங்கால ஒப்பந்தக்காரர்களையே பெரும்பாலும் உபய�ோகிக்கின்றனர். அம்ரெல்லா
யுனிப�ோம்ஸ் நிறுவனத்தின் உப ஒப்பந்தக்காரர்களில் ஒருவர் வலுக்கட்டாய உழைப்பினைக் க�ொண்டு தமது
த�ொழிற்சாலைகளில் சீருடைகளை உற்பத்தி செய்து வருவதாக ஒரு புலன்விசாரணை மூலம் தெரியவருகிறது.
பின்னர் குறித்த சீருடைகள் வேற�ொரு நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டவையாக விநிய�ோகஸ்தரால் பிழையாக
பெயர்ச்சிட்டைகைகள் ஒட்டப்படுகின்றன.

உதவிக் குறிப்பு: உங்களால் மூன்றாந் தரப்பு
நிபுணத்துவக் குழுவிடமிருந்து எவ்வாறு பயனடைய
முடியும் என்பது பற்றிப் பரிசீலித்தல்
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கைத்தொழில் அமைப்புகள், பல்-பங்குதாரர்களின் முன்னெடுப்புக்கள், சர்வதேச
அமைப்புகள், நிபுணத்துவம் மிக்க அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் வர்த்தகச்
சங்கங்கள் ப�ோன்றவற்றின் ஒத்துழைப்புடனான நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட,
சுரண்டலுக்கான தனது ஒட்டும�ொத்த பதில் நடவடிக்கைகளையும் மேம்படுத்தும் ந�ோக்கில்
குறித்த விடயம் சார்ந்த நிபுணத்துவத்தினை எங்கு பெற்றுக் க�ொள்ளலாம் என்பது பற்றி
அரசாங்கங்கள் சிந்திக்க முடியும்.

ஒரு சர்வதேச சூழமைவில்
சுரண்டலை வரையறை
செய்தல்

அரசாங்கங்கள், விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள
சுரண்டலை முறியடிக்கும் ந�ோக்கில் காத்திரமான சட்ட
வேலைச்சட்டகங்களை அபிவிருத்தி செய்து அவற்றை
அமுல்படுத்துவதற்கான தனித்துவம் வாய்ந்தத�ொரு
நிலைப்பாட்டிலுள்ளன. இத்தகைய
வேலைச்சட்டகங்களை அபிவிருத்தி செய்து
விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை
முறியடிப்பதற்கான அரசாங்கங்களின்
முயற்சிகளுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய அனேக சர்வதேச
சட்டங்களும் நியமங்களும் காணப்படுகின்றன.

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை முறியடிப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறை உதாரணத் த�ொகுப்பு

குறிப்பாக பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் த�ொடர்பான மனிதக்
கடத்தலைத் தடுத்தல், அடக்குதல் மற்றும் தண்டிப்பதற்கான நெறிமுறை
குறிப்பாக பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் த�ொடர்பான மனிதக் கடத்தலைத் தடுப்பதற்கும், அடக்குவதற்கும் தண்டிப்பதற்குமான
நெறிமுறையானது (TIP நெறிமுறை) நாடுகடந்து ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்களுக்கு எதிரான ஐக்கிய நாடுகளின்
சமவாயத்திற்கான குறைநிரப்பியாக விளங்குகின்றது.6 இது மனிதக் கடத்தலுக்கான அரசாங்கத்தின் பதிலளிப்புக்கு
வழிகாட்டுகின்ற முதன்மை மிக்க சர்வதேச கருவியாக விளங்குகிறது. TIP நெறிமுறையானது, பூக�ோள விநிய�ோகச்
சங்கிலிகளில் காணப்படுகின்றவை உள்ளிட்ட மனிதக் கடத்தல் குற்றங்களை முறியடிப்பதற்கான காத்திரமான
பதிலளிப்புக்களைத் தாபித்து அவற்றை அமுல்படுத்துதல் பற்றிய முக்கிய வழிகாட்டலை அரசுகளுக்கு வழங்குகிறது.

முக்கிய கடப்பாடுகள்
TIP நெறிமுறையில் இருபது கட்டுரைகள் உள்ளன. அரசுகளுக்கான முக்கிய கடப்பாடுகள் பின்வருவதை உள்ளடக்குகின்றது:

மனிதக் கடத்தலை குற்றவியல்
குற்றமாக்குவதற்கான சட்டவாக்க
மற்றும் ஏனைய நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்வது மற்றும் குற்றவியல்
ப�ொறுப்பானது பின்வரும்
விடயங்கள் த�ொடர்பில்
நீடிக்கப்படுவதை உறுதி செய்தல்:

கீழ்கண்டவை உட்பட, மனிதக்
கடத்தலுடன் த�ொடர்புடைய
சுரண்டலின் வகைகளை
குற்றவியல் குற்றமாக்குதல்:

 கடத்தல் குற்றத்தைச் செய்வதற்கான
முயற்சிகள்

 பாலியல் சுரண்டல், மற்றும்

 கடத்தல் குற்றத்திற்கு உடந்தையாக
இருந்து பங்கேற்றல், மற்றும்

 கடன் க�ொத்தடிமைத்தனம்
 கட்டாய உழைப்பு
 உறுப்புகளை சுயவிருப்பின்றி
அகற்றுதல்.

 ஒரு கடத்தல் குற்றத்தைச் செய்ய
மற்றவர்களை ஒழுங்கமைத்தல் அல்லது
வழிநடத்துதல்.

மனிதக் கடத்தல் குற்றங்களைத் தூண்டும்
சுரண்டலுக்கான அழுத்தம் மற்றும் மனிதக்
கடத்தல் குற்றங்களால் பாதிப்பை
அதிகரிக்கும் ஊக்கிகள் த�ொடர்பிலும் தீர்வு
காணல்.

மனிதக் கடத்தலை எதிர்த்துப் ப�ோராடுதல்
மற்றும் அதைத் தடுப்பதற்கான
க�ொள்கைகள், திட்டங்கள் மற்றும் ஏனைய
ப�ொருத்தமான நடவடிக்கைகளை
நிறுவுவதற்கு சிவில் சமூக
அமைப்புகள் மற்றும் ஏனைய அரச
சார்பற்ற பங்குதாரர்களுடன்
ஒத்துழைப்புடன் செயற்படுதல்.

கீழ்கண்டவற்றை உள்ளடக்கிப் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆதரவையும் பாதுகாப்பையும்
வழங்குதல்,
 பாதிக்கப்பட்டவர்களின் அடையாளம், தனியுரிமை மற்றும் சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மனித
உரிமைகளைப் பாதுகாத்தல்
 உடல்ரீதியான பாதுகாப்பு, மீண்டும் பாதிப்பிற்கு உட்படுவதலிருந்தான பாதுகாப்பு மற்றும் மீட்புக்கு
தேவையான உடல், உளவியல் மற்றும் சமூக ரீதியான வழிமுறைகளை வழங்குதல்
 பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஏற்படும் சேதங்களுக்கு இழப்பீடு பெறுவதற்கான வாய்ப்பை
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழங்கும் நடவடிக்கைகளை செயற்படுத்துதல், மற்றும்
 பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் க�ொண்டு திருப்பி அனுப்பப்படுவதை எளிதாக்குதல்.

6 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, “Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women
and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime” 15 November 2000.
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ILO வலுக்கட்டாய உழைப்புச் சமவாயம், 1930 (இல. 29)
வலுக்கட்டாய அல்லது கட்டாய உழைப்பு பற்றிய சமவாயம், 1930 (இல.29) (வலுக்கட்டாய உழைப்புச் சமவாயம்) ஆனது, ILO இன்
எட்டு அடிப்படைச் சமவாயங்களில் ஒன்றாக விளங்குகின்றது.7 இந்த வலுக்கட்டாய உழைப்புச் சமவாயமானது, வலுக்கட்டாய
உழைப்பின் அனைத்து வடிவங்களையும் முறியடிப்பதற்கான தமது முயற்சிகளை வலுப்படுத்தல் த�ொடர்பிலான முக்கிய
வழிகாட்டல்களை அரசுகளுக்கு வழங்குகிறது.

பிரதான கடப்பாடுகள்

சாத்தியமானத�ொரு
குறுங்காலப் பகுதியினுள்
அனைத்து வடிவங்களிலுமான
வலுக்கட்டாயமான அல்லது
கட்டாயமான உழைப்பினை
உபய�ோகிப்பதை அடக்குங்கள்.

சட்டத்தின் மூலம்
விதிக்கப்படுகின்ற
அபராதங்கள் காத்திரமானவை
என்பதையும் அவை கண்டிப்பாக
அமுல்படுத்தப்படுவதையும்
உறுதிப்படுத்தவும்.

ஒரு தண்டனைக்குரிய
குற்றமாக வலுக்கட்டாய
அல்லது கட்டாய உழைப்பினைத்
தண்டிக்கவும்.

P029 - வலுக்கட்டாய உழைப்புச் சமவாயத்திற்கான 2014 ஆம்
ஆண்டின் நெறிமுறை, 1930
இந்த நெறிமுறையானது, வலுக்கட்டாய உழைப்பு த�ொடர்பில் பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கு நட்டஈடுகள் உள்ளிட்ட, பாதுகாப்பு
மற்றும் காத்திரமான தீர்வுகளை வழங்குமாறு உறுப்பு நாடுகளை வேண்டுகிறது. மேலும் இது, வலுக்கட்டாய அல்லது கட்டாய
உழைப்பு த�ொடர்பில் காத்திரமான மற்றும் நிலையான முறியடிப்புக்கான ஒரு தேசிய க�ொள்கையினையும்
செயற்திட்டத்தினையும் விருத்தி செய்யுமாறும் நாடுகளைக் கடமைப் ப�ொறுப்பில் வைக்கின்றது. இதனுடன் இணைந்துள்ள
பரிந்துரை 203 ஆனது, தனியார்த் துறையினரின் வகிபாகம் மற்றும் அவர்களது இயக்கங்களிலுள்ள வலுக்கட்டாய உழைப்பு
பற்றிய குறைநிரப்பு நடவடிக்கைகளைக் க�ொண்டுள்ளது.

ILO C189, உள்நாட்டுப் பணியாளர்கள் பற்றிய சமவாயம், 2011
உள்நாட்டுப் பணியாளர்கள் பற்றிய சமவாயமானது, உள்நாட்டுப் பணியாளர்களுக்கான த�ொழிலாளர் நியமங்களை
தாபிப்பத�ோடு, இது 2013 செப்டம்பரில் அமுலுக்கு வந்தது. இந்தச் சமவாயமானது, பணியாளர்களுக்கு நாளாந்த மற்றும்
வாராந்த ஓய்வு நேரங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும், அவர்கள் குறைந்தபட்ச ஊதியத்திற்கு உரிமையுடையதாகவிருத்தல்
வேண்டும், மற்றும் அவர்கள் வசிக்க வேண்டிய இடத்தினைத் தெரிவுசெய்து மற்றும் அவர்களது விடுப்புக்களை எடுக்க
வேண்டுமென வற்புறுத்துகின்றது. மேலும், உறுதிம�ொழியளிக்கும் நாடுகள் வன்முறைக்கு எதிரான பாதுகாப்பு
நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டுமென்பத�ோடு, ஏனைய வகை த�ொழில்வாய்ப்புக்களிலுள்ள குறைந்தபட்ச வயதிற்கு இணங்க
ஒரு குறைந்தபட்ச வயதினையும் அமுல்படுத்த வேண்டுமெனவும் அது கூறுகிறது.

வணிக மற்றும் மனித உரிமைகள் மீதான ஐக்கிய நாடுகளின்
வழிகாட்டல் க�ோட்பாடுகள்
வணிக மற்றும் மனித உரிமைகள் மீதான ஐக்கிய நாடுகளின் வழிகாட்டல் க�ோட்பாடுகள் (UNGPs) 8 ஐக்கிய நாடுகள் மனித
உரிமைப் பேரவையினால் 2011 இல் அங்கீகரிக்கப்பட்டத�ொரு சர்வதேச நியமதரத்தினைக் க�ொண்டதாகும். 31
க�ோட்பாடுகளைக் க�ொண்ட இந்த UNGPs ஆனது, ஐக்கிய நாடுகளின் “பாதுகாக்கவும், மதிப்பளிக்கவும் தீர்வளிக்கவும்” எனும்
வேலைச்சட்டகத்தின் அமுலாக்கத்திற்கு ஆதரவளிப்பதனை இலக்காகக் க�ொண்டதாகும். இந்த UNGPs ஆனது, வணிகம்
பற்றிய சிறந்த நடைமுறையினை எவ்வாறு காத்திரமாக வடிவமைப்பது மற்றும் நிறுவனத்தின் வகைப்பொறுப்பினை எவ்வாறு
கட்டியெழுப்புவது பற்றிய முக்கிய வழிகாட்டலை அரசுகளுக்கும் வணிக நிறுவனங்களுக்கும் வழங்குகிறது. UNGPs ஐ வணிக
நடைமுறையுடன் காத்திரமான முறையில் ஒருங்கிணைப்பதானது, மனித உரிமைகளை மதித்துப் பாதுகாப்பதற்கான உகந்த
சூழல�ொன்றை உருவாக்குவதற்கு பங்களிக்க முடியும்.
7 International Labour Organization, “Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)” 28 June 1930.
8 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, “Guiding Principles on Business and Human Rights” 2011
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.
விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை முறியடிப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறை உதாரணத் த�ொகுப்பு
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முக்கிய தரநிலைகள்
UNGPs பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கிய அரசுகளுக்கான தெளிவான தரங்களை வகுக்கின்றன:

பின்வருவன உட்பட, மனித உரிமைகள் மற்றும் அடிப்படை சுதந்திரங்களை பேணவும்
பாதுகாக்கவும் சர்வதேச சட்டத்தின் கீழ் அரசுகளின் தற்போதைய கடமையை அங்கீகரித்தல்:
 வணிகங்களால் மனித உரிமை மீறலுக்கு எதிராகப் பாதுகாத்தல்
 பயனுள்ள க�ொள்கைகள், சட்டம், ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் தீர்ப்பு மூலம் மனித உரிமை
மீறல்களைத் தடுக்கவும், விசாரிக்கவும், தண்டிக்கவும் தீர்க்கவும் ப�ொருத்தமான
நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்
 வணிகங்கள் மனித உரிமைகளை மதிக்கின்றன என்ற தெளிவான எதிர்பார்ப்புகளை
அமைத்தல்
 மனித உரிமைகளை மதிக்கும் வணிகங்ளைத் தேவைப்படுத்தும் சட்டங்களை
அமுல்படுத்துதல்
 மனித உரிமைகளை எவ்வாறு மதிக்க வேண்டும் என்பதற்கான வழிகாட்டுதல்களை
வழங்குதல் மற்றும் மனித உரிமை பாதிப்புகளை அவர்கள் எவ்வாறு
எதிர்கொள்கின்றார்கள் என்பதை அவதானிப்பதற்கு அவர்களை ஊக்குவித்தல், மற்றும்
 மனித உரிமைகள் மதிக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக வணிக நடவடிக்கைகள்
குறித்து தேவையான மற்றும் ப�ொருத்தமான மேற்பார்வை நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்ளுதல்.

பின்வருவன உட்பட, வணிகத் த�ொடர்பான முறைகேடுகளால்
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தீர்வு காண்பதற்கான அணுகலை வழங்குதல்:
 மனித உரிமை மீறல்கள் நிகழும்போது, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பயனுள்ள தீர்வு
கிடைக்கும் என்பதை உறுதிப்படுத்த ப�ொருத்தமான நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்
 மனித உரிமை மீறல்கள் த�ொடர்பான உள்நாட்டு நீதித்துறைகள் மற்றும் நீதிதுறை
அல்லாத குறை தீர்க்கும் வழிமுறைகளின் செயற்திறனை உறுதி செய்தல்
 தீர்வு காண விரும்புவ�ோருக்கு குறைந்தபட்ச சட்ட, நடைமுறை மற்றும் ஏனைய வணிக
த�ொடர்பான தடைகள் இருப்பதை உறுதி செய்தல், மற்றும்
 நீதித்துறைகள் அல்லாத குறை தீர்க்கும் வழிமுறைகள் முறையானவை,
அணுகக்கூடியவை, கணிக்கக்கூடியவை, சமமானவை, வெளிப்படையானவை,
உரிமைகள்-இணக்கமானவை மற்றும் த�ொடர்ச்சியான கற்றலின் ஆதாரம் என்பதை
உறுதி செய்தல்.

பின்வருவன உட்பட, யு.என்.ஜி.பி-களின் கீழ் வணிகங்கள் கடப்பாடுகளைக்
க�ொண்டுள்ளன:
 மனித உரிமைகளை மதிக்க மற்றும் ப�ொருந்தக்கூடிய சட்டங்களுக்கு இணங்க
பெருநிறுவன ப�ொறுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்தல்
 ஒரு விரிவான, ப�ொது மற்றும் அணுகக்கூடிய க�ொள்கை அறிக்கை மூலம் மனித
உரிமைகளை மதிக்க அவர்களின் உறுதிப்பாட்டை வெளிப்படுத்துதல்
 அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட எந்தவ�ொரு பாதகமான மனித உரிமை தாக்கங்களையும்
நிவர்த்தி செய்தல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல், அத்துடன் உள் செயற்பாடுகள் மற்றும்
செயன்முறைகள் முழுவதும் இந்தத் தாக்க மதிப்பீடுகளிலிருந்து எந்தவ�ொரு
கண்டுபிடிப்பையும் சரியான முறையில் ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும்
 அவர்களுடைய பாதகமான மனித உரிமை பாதிப்புகளை அவர்கள் எவ்வாறு
எதிர்கொள்கின்றார்கள் என்பதை அடையாளம் காணவும், தடுக்கவும், தணிக்கவும்
கணக்கிடவும் தற்போதைய மனித உரிமைகளின் சட்டப்பூர்வ தேவையை பூர்த்தி
செய்வதற்கான நியாயமான நடவடிக்கைகள்.
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பாலி செயன்முறை

முக்கிய ச�ொற்கள்:
வரைவிலக்கணங்களும்
எண்ணக்கருக்களும்

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை முறியடிப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறை உதாரணத் த�ொகுப்பு

குற்றவியல் சுரண்டல்
மனிதக் கடத்தல்
மனிதக் கடத்தல் என்பது ஒரு நபரைச் சுரண்டுவதற்கான ந�ோக்கத்திற்காக அந்த நபரை ஏமாற்றுதல், கட்டயப்படுத்தல் அல்லது
ஏனைய முறையற்ற வழிமுறைகளால் ஆட்சேர்ப்பு செய்தல்,க�ொண்டுசெல்லுதல், இடமாற்றம் செய்தல், அடைத்து வைத்தல்
அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளல் ஆகும். கடத்தல் ஒரு நாட்டிற்குள் அல்லது நாடுகளுக்கு இடையே நிகழலாம். TIP நெறிமுறையின்
பிரிவு 3 (a) மனிதக் கடத்தலுக்கு மூன்று முக்கிய கூறுகளைக் குறிப்பிடுகின்றது:

செயல்
ஆட்சேர்ப்பு
க�ொண்டு செல்லுதல்
இடமாற்றம்
அடைத்து வைத்தல்
நபர்களை தன்னகப்படுத்தல்

+
வழிமுறைகள்
அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான அச்சுறுத்தல்
கட்டாயப்படுத்துதல்
ஏமாற்றுதல்
கடத்தல்
மோசடி
அதிகாரத்தைத் தவறான முறையில் பயன்படுத்துதல்
பாதுகாப்பற்ற நிலைகளில் தவறான பயன்பாடு
க�ொடுப்பனவுகள் அல்லது சலுகைகளை வழங்குதல் அல்லது பெறுதல்

+
ந�ோக்கம்
சுரண்டல் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கும்:

=
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பாலி செயன்முறை

‐

மற்றவர்களின் விபச்சாரத்தை சுரண்டுதல்

‐

பாலியல் சுரண்டலின் ஏனைய வகைகள்

‐

கட்டாய உழைப்பு அல்லது சேவைகள்

‐

அடிமைத்தனம் அல்லது அடிமைத்தனத்தை ஒத்த நடைமுறைகள்

‐

க�ொத்தடிமைத்தனம்

‐

உறுப்புகளை அகற்றுதல்

மனிதக் கடத்தல்

அடிமைத்தனம்
1962 ஆம் ஆண்டின் ஐக்கிய நாடுகளின் அடிமைத்தனம் மாநாடு, அடிமைத்தனம் என்பது உடைமை உரிமையுடன் இணைந்த
எந்தவ�ொரு அல்லது அனைத்து அதிகாரங்களையும் ஒரு நபரின் மீது பயன்படுத்தப்பட்ட தகுநிலை அல்லது நிலைமை என்று
வரையறுக்கின்றது. பாதிக்கப்பட்டவர் செய்த கடன் அல்லது ஒப்பந்தத்தின் காரணமாக உடைமைஎழும்போது இது அடங்கும்.
அடிமைத்தனத்தில் யார�ோ ஒருவர் இருக்கும் பின்வரும் சூழ்நிலைகள் இருக்கலாம்:
 மற்றொரு நபரை வாங்குகின்றார் அல்லது விற்கின்றார்
 ஒரு நபர் அல்லது அவர்களின் உழைப்பை கணிசமாக கட்டுப்பாடற்ற முறையில் பயன்படுத்துகின்றது
 ஒரு நபரின் நகர்வுகளைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது, அல்லது
 ஒரு நபரை குறைந்த அல்லது ஊதியமில்லாமல் வேலை செய்ய வைக்கின்றது.

க�ொத்தடிமைத்தனம்
ஒரு நபர் வேலை செய்வதை நிறுத்தவ�ோ அல்லது அவர்களின் பணியிடத்தை விட்டு வெளியேறவ�ோ சுதந்திரமில்லாதவிடத்து,
அவர்களின் தனிப்பட்ட சுதந்திரமும் கணிசமாக தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.

த�ொழில் அல்லது சேவைகளுக்காக ஏமாற்றி மேற்கொள்ளப்படும் ஆட்சேர்ப்பு
ஒரு நபர் அவர் செய்யும் வேலை வகை, அவர் தங்கியிருக்கும் காலம், அவர்களின் வாழ்க்கை அல்லது வேலை நிலைமைகள்
அல்லது அவர் எவ்வளவு சம்பாதிப்பார் என்பது குறித்து ஏமாற்றப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில்.

கடன் க�ொத்தடிமைத்தனம்
ஒருப�ோதும் செலுத்த முடியாத, மிகுதியான ஒரு உண்மையான அல்லது உணரப்பட்ட கடனை திருப்பிச் செலுத்த ஒரு நபர்
பணிபுரிதல். பெரும்பாலும், தனிநபருக்கு அவர் எவ்வளவு காலம் வேலை செய்ய வேண்டும் அல்லது கடனைத் திருப்பிச்
செலுத்த எந்த வகையான வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிப்பதில் அந்த நபருக்கு தீர்மானம் எடுக்கமுடியாத
நிலை.

கட்டாய உழைப்பு
ஒரு நபர் தானாக முன்வந்து வழங்காத ஆனால் அபராதம் செலுத்தவேண்டும் எனும் அச்சுறுத்தலின் கீழ் எந்தவ�ொரு
நபரிடமிருந்தும் பெறப்படும் அனைத்து வேலை அல்லது சேவையானது கட்டாய உழைப்பு என ILOவின் கட்டாய த�ொழிலாளர்
மாநாடு, 1930 இன் (இலக்கம் 29) நிர்ணயிக்கின்றது.
இந்த வரையறை மூன்று கூறுகளைக் க�ொண்டுள்ளது:
1. வேலை அல்லது சேவை என்பது முறைசாரா ப�ொருளாதாரம் உட்பட எந்தவ�ொரு செயற்பாடு, த�ொழில்துறை அல்லது
துறைகள் என்பனவற்றில் நிகழும் அனைத்து வகையான வேலைகளையும் குறிக்கின்றது.
2. எந்த அபராதத்திற்குமான அச்சுறுத்தல் என்பது ஒருவரை வேலை செய்யக் கட்டாயப்படுத்தப் பயன்படும் பரந்த
அளவிலான அபராதங்களைக் குறிக்கின்றது.
3. விருப்பமின்மை என்பது ஒரு த�ொழிலாளி ஒரு வேலையை தேர்ந்தெடுக்க அவரின் சுதந்திரம் மற்றும் தகவலறிந்த
ஒப்புதல் இல்லாததையும், எந்த நேரத்திலும் வெளியேறும் சுதந்திரம் இல்லாததையும் குறிக்கின்றது.

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை முறியடிப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறை உதாரணத் த�ொகுப்பு
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த�ொழிலாளர் பாதுகாப்பு
நியாயமான மற்றும் நெறிமுறையான ஆட்சேர்ப்பு
நெறிமுறையான ஆட்சேர்ப்பு என்பது ஒரு த�ொழிலாளியை நியாயமாகவும், வெளிப்படையாகவும், தகுதியுடனும் ஈடுபடுத்தும்
செயன்முறையாகும். ILOவின் ப�ொதுக் க�ொள்கைகள் மற்றும் நியாயமான ஆட்சேர்ப்புக்கான செயற்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கள்
சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மனித உரிமைகளை மதிக்கும், பாதுகாக்கும் மற்றும் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் ஆட்சேர்ப்பு
நடைபெற வேண்டும் என்று ஊக்குவிக்கின்றது.
கண்ணியத்துடன் இடம்பெயர்வதற்கான மனித உரிமைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனம்’ டாக்கா க�ோட்பாடுகள் என்பது ஆட்சேர்ப்பு
நிலையிலிருந்து மற்றும் த�ொழில் காலம் முழுவதும் புலம் பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்களின் உரிமைகளுக்கான மரியாதையை
மேம்படுத்துவதற்கான மனித உரிமை அடிப்படையிலான க�ொள்கைகளின் த�ொகுப்பாகும்.
கீழே உள்ளன 10 டாக்கா க�ோட்பாடுகளை சுட்டிக்காட்டுகின்றது:

மிக முக்கியமான க�ொள்கை A சமமான நடத்துமுறை பாரபட்சம் காட்டுதல் இல்லை
மிக முக்கியமான க�ொள்கை B அனைத்து த�ொழிலாளர்களும் வேலைவாய்ப்பு சட்டத்தின்
பாதுகாப்பை அனுபவித்தல் LAW

22

1

புலம்பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்களிடமிருந்து கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதில்லை

2

அனைத்து புலம்பெயர்ந்த த�ொழிலாளர் ஒப்பந்தங்களும் தெளிவான மற்றும் வெளிப்படையானவை

3

க�ொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் அனைத்தும் அடங்கும்

4

புலம்பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்களின் கடவுச்சீட்டுக்கள் அல்லது அடையாள ஆவணங்கள் எதுவும்
தக்கவைக்கப்படவில்லை

5

ஊதியங்கள் தவறாமல், நேரடியாகவும், சரியான நேரத்திலும் வழங்கப்படுகின்றன

6

த�ொழிலாளர் பிரதிநிதித்துவத்திற்கான உரிமை மதிக்கப்படுகின்றது

7

வேலை நிலைமைகள் பாதுகாப்பானவை, ஒழுக்கமானவை

8

வாழ்க்கை நிலைமைகள் பாதுகாப்பானவை, ஒழுக்கமானவை

9

தீர்வுக்கான அணுகல் வழங்கப்படுகின்றது

10

வேலைவாய்ப்பை மாற்றுவதற்கான சுதந்திரம் மதிக்கப்படுகின்றது, பாதுகாப்பாகத்
திரும்பிச் செல்வதற்கு உறுதி வழங்கப்படுகின்றது

பாலி செயன்முறை

வணிகமும் மனித உரிமைகளும்
சட்டப்பூர்வ தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கான நியாயமான நடவடிக்கைகள்
சட்டப்பூர்வ தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கான நியாயமான நடவடிக்கைகள்’ என்பது மனித உரிமை மீறல்களை
இனங்காணுகின்ற, தடுக்கின்ற, தணிக்கின்ற மற்றும் அவற்றைக் கருத்திற்கொள்கின்ற செயன்முறைகளை
முன்னெடுப்பதற்கான சமகால வகைப்பொறுப்பினைக் குறிப்பிடுகிறது. இந்த செயன்முறையானது உண்மையான மற்றும்
சாத்தியமான மனித உரிமைத் தாக்கங்களை மதிப்பிடுதல், கண்டறிதல்களை ஒருங்கிணைத்து அவை த�ொடர்பில்
செயற்படுதல், பதிலளிப்புக்களை கண்காணித்தல், மற்றும் எவ்வாறு தாக்கங்கள் தீர்க்கப்படுகின்றன என்பது பற்றிய
த�ொடர்பாடல் ப�ோன்றவற்றைக் க�ொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
ப�ொருத்தமானவிடத்து, அரச நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிக த�ொழில்முயற்சிகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களினால்,
அவர்களின் ஆதரவைப் பெற்று மனித உரிமைகள் சார்ந்த சட்டப்பூர்வ தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கான நியாயமான
நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு வேண்டுவதற்கான மேலதிக நடவடிக்கைகளையும் அரசுகள் எடுக்க வேண்டுமென UNGPs
பரிந்துரைக்கிறது. இத்தகைய நடவடிக்கைகள், அரசுக்குச் ச�ொந்தமான அல்லது அரசின் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள, அல்லது அரச
நிறுவனங்களிலிருந்து கணிசமானளவு ஆதரவினையும் சேவைகளையும் பெறுகின்ற அரசாங்க நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிக
த�ொழில்முயற்சிகளினால் இடம்பெறும் மனித உரிமை துஷ்பிரய�ோகத்திற்கு எதிரான பாதுகாப்பினை வழங்குவதற்கு
உதவுகின்றது.

குறைதீர்க்கும் ப�ொறிமுறைகள்
குறை தீர்க்கும் ப�ொறிமுறைகள் மற்றும் தீர்வுகள் என்பன UNGPs இலுள்ள பிரதான எண்ணக்கருக்களாக விளங்குவத�ோடு,
இது விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள குற்றம் மிக்க சுரண்டலை முறியடிப்பதற்கானத�ொரு காத்திரமான பதிலளிப்பின் ஒரு
இன்றியமையாத பகுதிகளாகவும் திகழ்கின்றன. குறைதீர்க்கும் ப�ொறிமுறைகள், சில வணிக நிறுவனங்களின் செயற்பாடுகள்
மற்றும் அவர்களின் த�ொழிற்பாடுகளினால் எதிர்மறையாகப் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்ற நபர்கள், த�ொழிலாளர்கள் அல்லது
சமுதாயங்கள் ப�ோன்றோரினால் உபய�ோகிக்கப்படக் கூடிய முறைசார்ந்த, சட்டபூர்வமான அல்லது சட்டபூர்வமற்ற புகார்கள்
செயன்முறைகளைக் குறிப்பிடுகின்றன.
தாங்கள் ம�ோசமான மனித உரிமைத் தாக்கங்களுக்கு காரணமாகியுள்ளதாக அல்லது அவற்றுக்குப் பங்களிப்புச் செய்துள்ளதாக
உணர்கின்ற ஒரு அமைப்பானது, குறித்த தாக்கத்திற்கான தீர்வினை வழங்கவேண்டும் அல்லது அதற்கான ஒத்துழைப்பினை
வழங்கவேண்டும். இந்தத் தீர்வானது, குறித்த தீங்கு மீண்டும் இடம்பெறாதிருப்பதை உறுதிசெய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை
எடுத்தல், முறைசார்ந்த மன்னிப்பு, நட்டஈடு, அல்லது அத்தகைய செயற்பாடுகளை நிறுத்தல் ப�ோன்றன உள்ளிட்ட பல
வடிவங்களைக் க�ொண்டிருக்க முடியும்.

த�ொழில் வழங்குனர் பணம் செலுத்தும் க�ோட்பாடு
த�ொழில் வழங்குனர் பணம் செலுத்தும் க�ோட்பாடானது, ஒரு த�ொழிலுக்காக எந்தவ�ொரு த�ொழிலாளியும் பணம் செலுத்தக்
கூடாது; ஆட்சோ்ப்புக்கான செலவுகள் எதுவும் த�ொழிலாளர்களினால் ஏற்கப்படக் கூடாது மாறாக அது த�ொழில் வழங்குனரினால்
ஏற்கப்படுதல் வேண்டும் என வேண்டுகிறது. புலம்பெயர் த�ொழிலாளர்களின் ஆட்சோ்ப்பு, பயணம் மற்றும் செயன்முறை
ப�ோன்றவற்றுடன் சம்பந்தப்பட்ட செலவுகள் மற்றும் கட்டணங்கள் ப�ோன்றன த�ொழில் வழங்குனரினால், தமது உள்ளூர்
சமுதாயத்திலிருந்து குறித்த பணியிடத்திற்கு வழங்கப்படுதல் வேண்டுமென்பத�ோடு, இடமாற்றம் நிரந்தரமற்றதாக உள்ள
ப�ொழுது ஒரு த�ொழிலாளி திரும்பிச் செல்வதற்கான செலவும் வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.
த�ொழில் வழங்குனர் பணம் செலுத்தும் க�ோட்பாட்டினைப் ஏற்றுக்கொள்வது, UNGPs உடன் இணங்கிச் செல்வதாக
விளங்குவத�ோடு, அனைவருக்கும் கண்ணியமான த�ொழில்வாய்ப்பு குறித்தான ஐ.நா. வின் நிலைபேறான அபிவிருத்தி
இலக்கு 8.7 ஐ அடைவதில் ஒரு முக்கியமான படிமுறையினையும் பிரதிபலிக்கின்றது. இந்த அணுகுமுறையானது புலம்பெயர்
த�ொழிலாளர்களைப் பாதுகாப்பத�ோடு, பூக�ோள விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள வலுக்கட்டாய உழைப்பு குறித்தான
இடர்களிலிருந்தும் பாதுகாக்கின்றது.

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை முறியடிப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறை உதாரணத் த�ொகுப்பு
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அரசாங்கங்கள் என்ன செய்ய
முடியும்?

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளில் ஏற்படும் சுரண்டலுக்கான
பதில்களை அரசாங்கங்கள் வலுப்படுத்த பல வழிகள்
உள்ளன. இவை பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகிறது:
•

எடுத்துக்காட்டாக வழிநடத்துதல் மற்றும் அவர்களின்
ச�ொந்த ப�ொதுத்துறை க�ொள்முதல் மூலம் சிறந்த
நடைமுறையை ஊக்குவித்தல்

•	நேர்மறையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்த ஒரு முக்கிய
க�ொள்முதல் செய்பவராக அரசாங்கத்தின் சந்தை
திறனைப் பயன்படுத்துதல்
•
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சட்ட மற்றும் க�ொள்கை கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துதல்,
மற்றும்

பாலி செயன்முறை

உதாரணத்தைக் க�ொண்டு வழிகாட்டுதலும் சிறந்த
நடைமுறைகளை ஊக்குவித்தலும்
அரசாங்கங்கள் தமது ச�ொந்த க�ொள்முதல்களில் இடம்பெறக்கூடிய சுரண்டல் பற்றிய இடர்களை முறியடிப்பதில்,
உதாரணத்தினைக் க�ொண்டு வழிகாட்டுவதன் மூலம் சிறந்த நடைமுறைக்கான தெளிவான நியமங்களைத்
தாபிப்பதற்குரியத�ொரு தனித்துவமான நிலைமையில் உள்ளன. பூக�ோள ரீதியில், அரசாங்கங்கள் இத்தகைய செயலூக்க
நடவடிக்கைகளுக்கு ஒரு அதிகரித்துவரும் அர்ப்பணிப்பினைக் காட்டி வருகின்றன. விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை
முறியடிப்பதற்கானத�ொரு வலுவானதும் மற்றும் பூரணத்துவம் மிக்கதுமான அரசாங்க அணுகுமுறையானது, வணிக
நிறுவனங்கள் மற்றும் சிவில் சமூகங்களுக்கான சிறந்த நடைமுறை உதாரணமாக விளங்கக் கூடும். கணிசமான த�ொகையுடைய
ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை க�ொள்முதல் செய்பவர்கள் என்றவகையில், அரசாங்கங்கள் தமது ச�ொந்த க�ொள்முதல்கள்
மற்றும் முதலீடுகள் குறித்தான விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள கடத்தல் மற்றும் சுரண்டல் ப�ோன்றவற்றை கண்காணிப்பதற்கு
ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன. அரசாங்கங்கள் தமது விநிய�ோகத் த�ொடரில் கடத்தல் மற்றும் சுரண்டல் குறித்தான உயர் இடர்
ஒன்றைக் க�ொண்டிருக்கக் கூடிய பிரதேசங்களை இனங்காண்பதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்க முடியும். இத்தகைய உயர்
இடரைக் க�ொண்ட பிரதேசங்களை காத்திரமான முறையில் இனங்காண்பதானது, இத்தகைய இடர்களை மதிப்பீடு செய்து
அவற்றைத் தீர்ப்பதற்கான இலக்குமிக்க நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு அரசாங்கங்களை இயலச் செய்கின்றன.

நியூசிலாந்து: நெறிமுறை சார்ந்த மற்றும் நிலைபேறான பணி
நடைமுறைகளுக்கான வழிகாட்டி
நியூசிலாந்து அரசாங்கமானது, நெறிமுறை சார்ந்த மற்றும் நிலைபேறான பணி நடைமுறைகளை உபய�ோகிப்பதன்
ஊடாக த�ொழிலாளர்களை நியாயமாக நடத்தும் ந�ோக்கில் வணிக நிறுவனம் மற்றும் அரசாங்கத்தினை ஊக்குவிக்கும்
வகையில் வளத் த�ொகுப்பு ஒன்றினை விருத்தி செய்துள்ளது. வேலை வழங்குபவர்கள், க�ொள்முதல் செய்பவர்கள்,
முகமை அளித்தோர்கள், மற்றும் ஆட்சேர்ப்பவர்கள் ஆகிய�ோரை இலக்காகக் க�ொண்ட இந்த வளங்கள் த�ொழில்
தரநிலைகள், மற்றும் த�ொழிலாளர் மற்றும் மனித உரிமைகள் ஆபத்துகள் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துகின்றன.
மேலும் இந்த வளங்கள், உயர் இடருடைய த�ொழிற்துறைகளில் பணியாற்றுகின்ற த�ொழிலாளர்களுக்கான
நிபந்தனைகளை மேம்படுத்தும் ந�ோக்கிலான வணிக நிறுவனம் மீதான எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரிக்கின்ற ‘நியூசிலாந்து
த�ொழிலாளர்களுக்கான த�ொழில் நிபந்தனைகளை மேம்படுத்தல்’ எனும் ஒரு புதிய பரந்துபட்ட விளைவுடைய
க�ொள்முதல் விதி பற்றிய நியூசிலாந்தின் அமுல்படுத்தலுடனும் சம்பந்தப்படுகின்றன.

வளங்கள் பின்வருமாறு:
வேலைத் தரநிலைகள்
சரிபார்ப்பு பட்டியல்

வேலைத் தரநிலை வழிகாட்டி

இணக்கத்தை மதிப்பிடுவதற்கு
திருத்தக்கூடிய சரிபார்ப்புப் பட்டியலை
த�ொழில்தருநர்கள் பின்பற்றலாம்.

வேலைத் தரத்துடன் த�ொடர்புடைய
சட்டத்தின் ப�ொருத்தமான விளக்கங்கள்
உட்பட சரிபார்ப்பு பட்டியலுடன்
வருவதற்கான வழிகாட்டி.

பயனுள்ள நடவடிக்கைகள்

க�ொள்முதல் செயன்முறை

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளில்
த�ொழிலாளர் உரிமை அபாயங்களைக்
கண்டறிந்து குறைக்க எடுக்கக்கூடிய
ஆரம்ப நடவடிக்கைகளை க�ொள்முதல்
செய்பவர்கள் எடுக்க முடியும்.

வேலைத் தரங்களுடன் வழங்கல்
சங்கிலி இணக்கத்தை உறுதிப்படுத்த
உதவுவதற்காக க�ொள்முதல்
செயற்பாட்டில்
செயற்படுத்தப்படக்கூடிய படிகள்.

அபாயக் காரணிகளின்
அட்டவணை

தணிப்புகளின் பட்டியல்

இணங்காத பகுதிகளை அடையாளம்
காண உதவும் காரணிகள்.

முகமை அளித்தோர்
வழிகாட்டுதல்
முகமை ஒப்பந்தத்தின் வாழ்நாள்
முழுவதும் வேலைவாய்ப்பு இணக்க
அபாயங்களை கண்காணிக்கவும்
நிர்வகிக்கவும் முகமை
அளித்தோர்களுக்கு உதவும் கருவிகள்

ஆபத்து மதிப்பீட்டைப் பின்பற்றுவதைக்
கருத்தில் க�ொள்ள வேண்டிய
தணிப்புகள்.
ஆட்சேர்ப்பு பரிசீலனைகள்
வேற�ொரு நிறுவனத்தில்
விண்ணப்பதாரரை நியமிப்பதற்கு
முன், ஆட்சேர்ப்புச் செய்பவர்களும்
வேலைவாய்ப்புத் தரகர்களும் கேட்க
வேண்டிய சட்டப்பூர்வ தேவையைப்
பூர்த்தி செய்வதற்கான நியாயமான
நடவடிக்கைக் கேள்விகள்

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை முறியடிப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறை உதாரணத் த�ொகுப்பு
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நியூசிலாந்து அரசு இந்த வளங்களை பின்வருவன மூலம் உருவாக்கியது:

தற்போதுள்ள சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் வழிகாட்டுதலின் ஆராய்ச்சி.

தற்போதுள்ள செயன்முறைகள் மற்றும் துறை அபாயங்கள் குறித்து அதிக ஆபத்து
நிறைந்த துறைகளுடன் ஈடுபடுதல்.

க�ொள்முதல் செயன்முறைகளில் நடைமுறைகளை செயற்படுத்தும் அரசு
நிறுவனங்களிடமிருந்து கற்றல்.

சிறந்த நடைமுறையை நிரூபிக்கும் நிறுவனங்களுடன் ஆல�ோசனை.

க�ொள்முதல், மனித மற்றும் த�ொழிலாளர் உரிமைகள் மற்றும் உத்தரவாதம்
ஆகியவற்றில் நிபுணர்களுடன் கலந்துரையாடல்.
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ந�ோக்கம்
பின்வருவனவற்றைச் செய்யும் என்ற ந�ோக்கத்துடன் நியூசிலாந்து அரசாங்கம் இந்த வளங்களை உருவாக்கியது:
 த�ொழிலாளர்களின் நடத்துமுறை த�ொடர்பாக நெறிமுறை மற்றும் நிலையான பணி நடைமுறைகளைப்
புரிந்துக�ொள்ளவும் பயன்படுத்தவும் பயனர்களுக்கு உதவும்
 த�ொழிலாளர்களை நியாயமான முறையில் நடத்துவதற்காக பங்குதாரர்களிடமிருந்து அதிகரிக்கும் க�ோரிக்கைகள்
குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும், மற்றும்
 நிறுவனங்கள் தங்கள் நிறுவனங்கள் மற்றும் விநிய�ோகச் சங்கிலிகள் த�ொழிலாளர்களை நியாயமாக
நடத்துகின்றன என்பதை உறுதிப்படுத்திக் க�ொள்ளக்கூடிய அணுகுமுறைகள்.
திறம்பட செயற்படுத்துவதன் மூலம், இந்த வளங்கள் உலகெங்கிலும் உள்ள த�ொழிலாளர்களின் ஆர�ோக்கியம்,
பாதுகாப்பு, உற்பத்தித்திறன் மற்றும் நல்வாழ்வில் சாதகமான விளைவை ஏற்படுத்தும்.

மேற்கொண்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல்
நியூசிலாந்தின் அரசாங்க நிறுவனங்கள், துப்பரவாக்கல் சேவைக்கான க�ொள்முதல்களை மேற்கொள்கையில்
அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட வளங்களை உபய�ோகித்துள்ளன. அரசாங்கமானது வளங்களை
ஏற்றுக்கொள்ளவதனூடாகவும் கைத்தொழில் மற்றும் அரசாங்க நிறுவனங்களுடனான ஈடுபாட்டினூடாகவும் குறித்த
வழிகாட்டி பற்றிய நடைமுறைப் பிரய�ோகம் பற்றி ஆராய்ந்து வருகிறது. இந்த வளங்கள், நிறுவனங்களின் விநிய�ோகச்
சங்கிலிகள் மற்றும் ச�ொந்த நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றிலுள்ள த�ொழிலாளர் சுரண்டலுக்குத் தீர்வு காண்பதற்கான
நடவடிக்கைகளையும் ப�ொறுப்புகளையும் மேற்கொள்வதற்கு நிறுவனங்களுக்கான ஒரு பயன்மிக்க ஆரம்பத் தளமாக
செயற்படுகின்றன. வளங்களை அணுகத் தயவுசெய்து பின்வரும் வலைத்தளத்தைப் பார்க்கவும்: https://www.
employment.govt.nz/workplace-policies/ethical-sustainable-work-practices/.
வணிகம், புத்தாக்கம் மற்றும் த�ொழில்வாய்ப்பு அமைச்சானது, வளங்களை அமுல்படுத்தும் ந�ோக்கில் துறைசார்ந்த
தலைவர்கள் மற்றும் அரசாங்க நிறுவனங்களுக்குத் த�ொடர்ந்தும் ஆதரவளித்து வருவத�ோடு, இயக்குநர்கள் மற்றும்
முதலீட்டாளர்கள் ப�ோன்றோருக்கான மேலதிக வழிகாட்டலையும் விருத்தி செய்து வருகின்றது.

உதவிக் குறிப்பு: அணுகுமுறையில் ஒத்துழைப்பு
வழங்குதல்


அரசாங்கங்கள், சுரண்டலிலிருந்து த�ொழிலாளர்களைப் பாதுகாத்து சுரண்டல் பற்றிய
விடயங்களுக்கு பதிலளிக்கும் ந�ோக்கில் ஏனைய அமைப்புக்களின் நிபுணத்துவ
விடயத்தையும் கருவியாகப் பயன்படுத்த முடியும்.



அரசாங்கங்கள், விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலுக்கு ஒரு விரிவானதும்
வலுவானதுமான பதிலளிப்பினை அபிவிருத்தி செய்யும் ந�ோக்கில் நிபுணத்துவம் மிக்க
சர்வதேச அமைப்புகள், பிரபல்யம் பெற்ற அரச சார்பற்ற அமைப்புகள், கல்வித்துறை சார்ந்த
மற்றும் முன்னிலை வகிக்கும் அதிகாரிகள் ப�ோன்றோரின் ஆல�ோசனைகளைப்
பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை முறியடிப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறை உதாரணத் த�ொகுப்பு
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அரசாங்கத்தின் ஆற்றல்
பூக�ோள விநிய�ோகச் சங்கிலிகளில் உள்ள த�ொழிலாளர்கள் ஒழுக்கமான த�ொழிலைப் பெறுவதற்கான வசதியைக்
க�ொண்டிருப்பதையும் மற்றும் அவர்கள் சுரண்டலில் இருந்து விடுபடுவதையும் உறுதி செய்யும் ந�ோக்கில், விநிய�ோகஸ்தர்கள்
மூலம் ந�ோ்மறையான மாற்றத்தினை ஏற்படுத்துவதற்கு அரசாங்கங்கள் தமது க�ொள்முதல் செயற்பாடுகளை
உபய�ோகிப்பதற்குரிய கணிசமானளவு ஆற்றலைக் க�ொண்டுள்ளன.

ஐக்கிய அமெரிக்க இராச்சியம்: ப�ொறுப்புமிக்க ஆதரக் கருவி
ஐக்கிய அமெரிக்காவின் ப�ொறுப்புமிக்க ஆதரக் கருவியானது (RST) ஒரு நிகழ்நிலைத் தளமாகும். இது கூட்டரசு
ஒப்பந்தக்காரர்கள், சுவீகரிப்பு அதிகாரிகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களுக்கு விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள மனிதக்
கடத்தல் பற்றிய இடர்களை தடுத்து அவற்றுக்குத் தீர்வு வழங்குவதற்கு உதவும் வகையிலான வளங்களைக்
க�ொண்டுள்ளது. தனியார்த் துறை நிறுவனங்களும் ஏனைய பங்கீடுபாட்டாளர்களும் தமது பூக�ோள விநிய�ோகச்
சங்கிலிகளிலுள்ள மனிதக் கடத்தலை இனங்கண்டு, அவற்றைத் தடுத்து, மற்றும் அவற்றுக்குத் தீர்வு வழங்குவதில்
உதவியை நாடிக்கொண்டிருந்ததை ஐக்கிய அமெரிக்க மனிதக் கடத்தல் அலுவலகம் அங்கீகரிக்கின்றது. வளங்கள்
அனுகூலமாக அமைவதையும் அரச மற்றும் தனியார் ஆகிய இரு துறைகள் பற்றிய க�ொள்முதலை அறிவிப்பதையும்
உறுதிப்படுத்துவதே RST ஐ விருத்தி செய்வதற்கான ந�ோக்கமாக விளங்கியது.

ப�ொறுப்புவாய்ந்த ஆதரக் கருவியின் பிரதான அம்சங்கள்
RST ஆனது மனிதக் கடத்தல் பற்றிய இடரைக் க�ொண்ட 11 பிரதான துறைகள் மற்றும் 43 பண்டங்கள் த�ொடர்பிலான
ஒரு ஆழமான பரிச�ோதனையையும், அத்துடன் கடல் உணவு, உணவு மற்றும் குடிபானத் துறைக்கான 10 விரிவான இடர்
முகாமைத்துவக் கருவிகளையும் வடிவமைக்கப்பட்ட கருவிகளையும் க�ொண்டுள்ளது. 2016 ஆம் ஆண்டில்
ஆரம்பிக்கப்பட்டதிலிருநது இந்தத் தளமானது வருடாந்தம் புதிய துறை சார்ந்த கருவிகளைச் ச�ோ்த்துக்கொள்ளல்
உள்ளடங்கலாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
RST ஆனது ஒரு இலவசமான, இலகுவாக அணுகக் கூடிய மற்றும் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட தகவல் வளத்தினை
பயனருக்கு வழங்குகிறது. இந்தத் தளத்தினை உபய�ோகிப்பதனை ஊக்குவிப்பதன் மூலம், ஐக்கிய அமெரிக்க
இரச்சியமானது, வலுவான க�ொள்கைகளை வகுத்தல், ச�ோதனை மற்றும் மதிப்பாய்வினை மேம்படுத்தல் மற்றும்
பூக�ோள விநிய�ோகச் சங்கிலிகளினுள் காணப்படுகின்ற இணக்கப்பாட்டு முகாமைத்துவத்தினை மேம்படுத்தல்
ப�ோன்றவற்றுக்கு ஆதரவளிப்பதை இலக்காகக் க�ொண்டுள்ளது.
பின்வரும் கருவிகள் RST மூலம் நிகழ்நிலையில் கிடைக்கின்றன:
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மாதிரி நடத்தைக் க�ோவை
விதி.

மாதிரி விற்பனையாளர்
ஒப்பந்தம்.

புலம்பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்
நேர்காணல்களை
நடத்துவதற்கான கருவி.

மாதிரி சப்ளையர் மற்றும்
துணை ஒப்பந்தக்காரர் சுய
மதிப்பீடு.

த�ொழிலாளர்
தேர்வாளர்களைத்
பரீட்சிப்பதற்கும் மதிப்பீடு
செய்வதற்கும் கருவி.

ஐக்கிய அமெரிக்காவின்
ஃபெடரல் கையகப்படுத்தல்
ஒழுங்குமுறைக்கான மாதிரி
இணக்க திட்டம்: மனிதக்
கடத்தலை எதிர்த்துப்
ப�ோரிடுதல்.

ஒத்துழைப்பு
RST ஆனது ஐக்கிய அமெரிக்க அரசாங்க நிறுவனங்கள் மற்றும் அரச சார்பற்ற அமைப்புகளின் பங்காளர்கள்
ஆகிய�ோரின் நெருங்கிய ஒத்துழைப்புடன் தாபிக்கப்பட்டதாகும். ஐக்கிய அமெரிக்க அரசாங்கமானது, மேட் இன் எ ப்ரீ
வேல்ட் மற்றும் ஏஸ்பென் நிறுவனம் ஆகியவற்றுடன் பணியாற்றியமை தவிர, பிரதானமாக விநிய�ோகச் சங்கிலி
முகாமைத்துவம் பற்றிய அரச சார்பற்ற நிறுவனத்துடன் ஒத்துழைத்துப் பணியாற்றியது. RST ஐ விருத்தி செய்வதில்,
ஐக்கிய அமெரிக்க அரசும் Verite உம் மனிதக் கடத்தலிலிருந்து தப்பியவர்கள், ஏனைய தனியார்த் துறை மற்றும் சிவில்
சமூகத்தைச் ச�ோ்ந்த பங்குதாரர்கள் ப�ோன்றோர்களிடமிருந்து உள்ளீட்டினைக் க�ோரியது.
ஐக்கிய அமெரிக்காவானது அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களின் முயற்சிகளுக்கு நிதியளித்தத�ோடு, நிறுவனங்கள், கூட்டரசு
ஒப்பந்தக்காரர்கள், கூட்டரசு க�ொள்முதல் மற்றும் ஒப்பந்த த�ொழில்வாண்மையாளர்கள், வழக்கறிஞர்கள்,
முதலீட்டாளர்கள், நுகர்வோர் மற்றும் தமது விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள மனிதக் கடத்தலுக்கான தீர்வினை நாடுகின்ற
ஏனைய�ோர்களுக்கான RST ஐ ஒன்றிணைக்கும் ந�ோக்கில் Verite உடனும் நெருக்கமாகப் பணியாற்றியது.

மேற்கொண்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல்
RST ஆனது, அரசாங்கம் மற்றும் தனியார் ஆகிய இரு துறை சார்ந்த விநிய�ோகச் சங்கிலிகளுடன் சம்பந்தப்பட்ட புதிய
கைத்தொழில்களை உள்ளடக்கும் ந�ோக்கில் த�ொடர்ந்தும் விருத்தி செய்து அதனை விரிவாக்கம் செய்து வருகிறது.
பல்வேறு தனியார் பாதுகாப்புத் துறையின் தேவைகளை எதிர்கொள்ளும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட புதிய
கருவிகளின் த�ொகுதி ஒன்று தற்போது விருத்தி செய்யப்பட்டு வருகின்றது. ஐக்கிய அமெரிக்க அரசாங்கமானது இந்த
புதிய கருவிகளைச் சந்தைப்படுத்தி அதனை விநிய�ோகிப்பது த�ொடர்பில் உதவும் ந�ோக்கில் இணையம் ஊடானத�ொரு
பயிற்சிக் கருத்தரங்கினை (வெபினார்) விருத்தி செய்வதற்கு எதிர்பார்க்கின்றது.
RST ஆனது பெறுமதிமிக்கத�ொரு வளமாக காட்டப்பட்டுள்ளது. உலகளாவிய நாடுகளைச் ச�ோ்ந்த புதிய மற்றும் மீளவரும்
பயனர்கள் உள்ளடங்கலாக தளத்தின் பயன்பாடு சீரான வளர்ச்சியைக் க�ொண்டுள்ளதாக தரவுப் பகுப்பாய்வு
சுட்டிக்காட்டுகிறது. நிகழ்நிலைத் தளமானது துல்லியமான தரவினைக் க�ொண்டு பிரதிபலிப்பதற்கும்
இற்றைப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் பேணப்படுவதற்குமாக, ஐக்கிய அமெரிக்க வெளியுறவுத் திணைக்களமானது
த�ொடர்ச்சியான நிதி வளங்களையும் மற்றும் குறித்த விடயம் சார்ந்த வல்லுனர்களின் பங்களிப்பினையும் வேண்டுகிறது
https://www.responsiblesourcingtool.org/

உதவிக் குறிப்பு: திறனைக் கட்டியெழுப்புவதற்கு நீங்கள்
எங்கு உதவலாம் என்பது பற்றி பரிசீலிக்கவும்


சுரண்டல் பற்றிய இடர்கள் குறித்து விநிய�ோகஸ்தர்கள் வெளிப்படையாக இருப்பதை
ஊக்குவித்தல் உள்ளடங்கலாக, அரசாங்கத்தின் ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின்
விநிய�ோகஸ்தர்களுடன் ஆதரவும், வெளிப்படைத்தன்மையும் மற்றும் ஒத்துழைப்பும் மிக்க
உறவுகளைக் கட்டியெழுப்புவதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசாங்கங்கள் எடுக்க முடியும்.



சுரண்டலானது, குறிப்பாக ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் ஏனைய சம்பந்தப்பட்ட முன்நிபந்தனைப்
ப�ொறிமுறைகள் ஆகியவற்றில் தீர்க்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்துவதன் மூலமான
விடயங்கள் உள்ளடங்கலாக விநிய�ோகஸ்தருக்கான எதிர்பார்ப்புகள் தெளிவாக த�ொடர்பு
க�ொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.



உயர் இடரைக் க�ொண்ட விநிய�ோகஸ்தர்களை மையமாகக் க�ொண்டு அரசாங்கத்தின்
பதிலளிப்பினை இலக்குப்படுத்த உதவும் ந�ோக்கில் விநிய�ோகஸ்தர் ஈடுபாட்டு
மூல�ோபாயம் ஒன்றினை விருத்தி செய்தல்.

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை முறியடிப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறை உதாரணத் த�ொகுப்பு
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சட்டம் மற்றும் க�ொள்கை வேலைச்சட்டகங்களை வலுப்படுத்தல்
அரசாங்கங்கள் சட்டவாக்க முன்னெடுப்புக்கள் ஊடாகவும் அர்த்தமுள்ள மாற்றத்தினை மேற்கொள்ள முடியும். பலமான சட்ட
வேலைச்சட்டகங்கள், விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலுக்குரிய ஒரு உறுதியானதும் காத்திரமானதுமான
பதிலளிப்புக்கான அடித்தளத்தினை வழங்குகின்றன. சட்டவாக்க வேலைச்சட்டகங்களை வலுப்படுத்துவதற்காக அரசாங்கம்
எடுக்கக் கூடிய பிரதான நடவடிக்கைகளில் பின்வருவனவும் உள்ளடங்குகின்றன:
 மனிதக் கடத்தல் மற்றும் சுரண்டலை முறியடிக்கக் கூடிய ஒரு உறுதியான குற்றவியல் நீதி வேலைச்சட்டகத்தினையும்
தண்டனைப் ப�ொறிமுறையினையும் பேணுதல்.
 சட்ட மற்றும் க�ொள்கை வேலைச்சட்டகங்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்களை அல்லது மனிதக் கடத்தல் மற்றும் சுரண்டலுக்கு
பாதிக்கப்படக் கூடியவர்களை பாதுகாத்து அவர்களுக்கு ஆதரவளிக்கக் கூடியது என்பதை உறுதிப்படுத்தல்.
 விநிய�ோகச் சங்கிலி பற்றிய வெளிப்படைத்தன்மை அல்லது வணிக நிறுவனங்களின் ப�ொறுப்புக்கூறல் மற்றும்
வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கக் கூடிய மனித உரிமைகள் பற்றிய சட்டப்பூர்வ தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கான
நியாயமான செயன்முறைகள் சட்டங்கள் ப�ோன்ற புதிய சட்டவாக்கம் த�ொடர்பில் பரிசீலித்தல்.

அவுஸ்திரேலியா: நவீன முறையிலான அடிமைத்தனச் சட்டம் 2018
அவுஸ்திரேலிய அரசாங்கமானது நவீன முறையிலான அடிமைத்தனச் சட்டம் 2018 (Cth) (சட்டம்) இன் மூலம் பூக�ோள
விநிய�ோகத் த�ொடர்களிலுள்ள நவீன முறையிலான அடிமைத்தனத்தை எதிர்க்கின்றது. இந்தச் சட்டமானது, தமது நவீன
முறையிலான அடிமைத்தனம் குறித்தான இடர்களை மதிப்பாய்வு செய்து அவற்றைத் தீர்ப்பதற்காக மேற்கொண்ட
நடவடிக்கைகளை விபரமாகக் க�ொண்ட நவீன அடிமைத்தனம் பற்றிய வருடாந்த அறிக்கைகளை பிரசுரிக்குமாறு
அவுஸ்திரேலியச் சந்தையிலுள்ள 3,000 இற்கும் மேற்பட்ட பாரிய வணிக நிறுவனங்களை வேண்டுகிறது. இந்தச் சட்டமானது,
நவீன முறையிலான அடிமைத்தனம் பற்றிய வணிக நடவடிக்கைக்கான தெளிவான நியமம் ஒன்றைத் தாபிப்பத�ோடு, வணிக
நிறுவனங்கள் தமது செயற்பாடுகள் மற்றும் விநிய�ோகச் சங்கிலிகளை எவ்வாறு முகாமை செய்கின்றார்கள் என்பதைக்
கருத்திற்கொண்டு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதை இலக்காகக் க�ொள்கிறது. மேலும் உலகின் முதன்முதலில், இச்சட்டமானது
அவுஸ்திரேலிய ப�ொதுநலவாயத்திற்கும் ஏற்புடையதாகுவத�ோடு, இது வணிக நிறுவனங்களின் நவீன முறையிலான
அடிமைத்தனம் பற்றிய அறிக்கைகள் த�ொடர்பில் குறிப்பிடப்பட்ட அதே மூலப்பிரமாணத்திற்கு தீர்வினை வழங்குகின்ற ஒரு
ப�ொதுநலவாய நவீன முறையிலான அடிமைத்தன அறிக்கையினை வருடாந்தம் பிரசுரிக்குமாறும் வேண்டுகிறது.

சட்டத்தை அபிவிருத்தி செய்தல்
அவுஸ்திரேலிய அரசாங்கமானது சமுதாயத்துடன் 10 மாதகாலம் மேற்கொண்ட கூட்டான மற்றும் விரிவான ஆல�ோசனைச்
செயன்முறை ஒன்றின் மூலம் இந்தச் சட்டத்தினை அபிவிருத்தி செய்தது. இந்த ஆல�ோசனைகளில் ஒரு விரிவான
கலந்துரையாடல் பத்திரம், பங்குதாரர்களின் எழுத்துமூலமான 99 சமர்ப்பணங்கள், மற்றும் 170 இற்கும் மேற்பட்ட வணிக மற்றும்
சிவில் சமூக வல்லுனர்களுடனான 16 வட்டமேசை மாநாடுகள் ப�ோன்றன உள்ளடங்குகின்றன. அவுஸ்திரேலியாவானது,
அதனுடைய எல்லைப்புற பாதுகாப்புப் படைப் பிரிவிலுள்ள அதன் நவீன முறையிலான அடிமைத்தன வியாபார ஈடுபாட்டு அலகின்
(அலகு) ஊடாக இந்தச் சட்டத்தை அமுல்படுத்தும் ந�ோக்கில் வணிக மற்றும் சிவில் சமூகத்தினருடன் கூட்டாக பணியாற்றி
வருகிறது. மேலும் இந்த அலகானது, சட்டவாக்கத்துடன் எவ்வாறு இசைவுறுவதென்பது பற்றி அறிக்கையிடும் அமைப்புகளுக்கான
வழிகாட்டியை அபிவிருத்தி செய்யும் ந�ோக்கில் வணிக மற்றும் சிவில் சமூக வல்லுனர்களுடன் பணியாற்றியது.

சட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்
அறிக்கை அளிக்கக்கூடிய
தெளிவான த�ொடக்கம்

மையப்படுத்தப்பட்ட
வெளியீடு

AU$100 மில்லியனுக்கும்
அதிகமான வருடாந்த திரண்ட
வருமானத்தைக் க�ொண்ட
அவுஸ்திரேலியாவில் இயங்கும்
அனைத்து நிறுவனங்களும் இதற்கு
இணங்க வேண்டும்.

நிகழ்நிலை பதிவேட்டில்
வெளியிடுவதற்காக அறிக்கைகள்
அரசுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன.

கட்டாய அறிக்கையிடல்
அளவுக�ோல்கள்

அரசுக்கான விண்ணப்பம்

அனைத்து அறிக்கைகளும் ஒரே
கட்டாய அறிக்கையிடல்
அளவுக�ோல்களைக் குறிக்க
வேண்டும்.
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பாலி செயன்முறை

அவுஸ்திரேலிய அரசாங்கமும்
ஆண்டுக்கான நவீன முறையிலான
அடிமைத்தனம் பற்றிய
அறிக்கைகளை தயாரிக்க
வேண்டும்.

பரந்த அறிக்கை வழங்கல்
இந்தச் சட்டம் 3,000 க்கும் மேற்பட்ட
வணிக மற்றும் த�ொண்டு
நிறுவனங்களுக்குப் ப�ொருந்தும்.
இதில் வெளிநாட்டு மற்றும்
அவுஸ்திரேலிய நிறுவனங்கள்
அடங்கும்.

சிரேட்ட முகாமைத்துவத்தின்
அங்கீகாரம்
அறிக்கைகள் ஒரு நிறுவனத்தின்
முதன்மை நிர்வாகக் குழுவால்
அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும்,
அத்துடன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட
பிரதிநிதியால் கைய�ொப்பமிடப்பட
வேண்டும்.

வழிகாட்டுதலும்ஆதரவும்

ப�ொது ப�ொறுப்புடமை

அவுஸ்திரேலிய எல்லைப் படையில்
நவீன முறையிலான அடிமைத்தன
வணிக ஈடுபாட்டு பிரிவு,
அறிக்கையிடும் நிறுவனங்களுக்கு
ஆதரவையும் ஆல�ோசனையையும்
வழங்க நிறுவப்பட்டது.

சட்டத்தை பின்பற்றத் தவறும்
நிறுவனங்களை சம்பந்தப்பட்ட
அமைச்சரால் பகிரங்கமாக
அடையாளம் காண முடியும்.

விழிப்புணர்வூட்டல்
2019 ஆம் ஆண்டிலிருந்து, இந்த அலகானது அவுஸ்திரேலியா மற்றும் ஏனைய நாடுகளில் இடம்பெற்ற 150 இற்கும்
அதிகமான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றுள்ளது. 2019 ஜூன் மாதத்தில் அவுஸ்திரேலிய
அரசாங்கமானது 18 நாடுகளைச் ச�ோ்ந்த 400 பிரமுகர்களுக்கான ஒரு தேசிய நவீன முறையிலான அடிமைத்தனம்
பற்றிய மாநாட்டினை நடத்தியது. இந்த மாநாட்டில் அனைத்து வல்லுனர்களும் ஒன்று ச�ோ்த்து இந்தச் சட்டத்தின்
அறிக்கையிடும் தேவைப்பாடு பற்றி கலந்தாரயப்பட்டத�ோடு, நவீன முறையிலான அடிமைத்தனத்தைத் தீர்ப்பதற்கு
அரசாங்கமும் வணிக நிறுவனமும் எவ்வாறு ஒன்றாக பணியாற்ற முடியும் என்பது பற்றியும் ஆராயப்பட்டது.
மேலும் இந்த அலகானது, நவீன முறையிலான அடிமைத்தனம் பற்றி விழிப்புணர்வூட்டுவதற்கும் நவீன முறையிலான
அடிமைத்தனம் பற்றிய இடர்களைத் தீர்க்கும் வகையில் அரசாங்க அலுவலர்கள் மத்தியில் திறன்
கட்டியெழுப்புவதற்குமாக முழு அவுஸ்திரேலிய அரசாங்கத்துடனும் நெருக்கமாக பணியாற்றி வருகிறது. 2020 டிசம்பரில்,
அவுஸ்திரேலிய அரசாங்கமானது அதன் முதலாவது ப�ொதுநலவாய நவீன முறையிலான அடிமைத்தனம் பற்றிய
அறிக்கையினை பிரசுரித்தத�ோடு, இது அரசாங்க க�ொள்முதல் செயன்முறையில் உள்ள நவீன முறையிலான
அடிமைத்தனம் பற்றிய இடர்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கான அதன் பிரயத்தனங்களைக் க�ோடிட்டுக்காட்டும் வகையில்
விளங்கியது.

மேற்கொண்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல்
இந்தச் சட்டமானது அதன் விளைபயனை மூன்று ஆண்டுக்காலம் மீளாய்வுசெய்யவழங்குகிறது. விநிய�ோகச் சங்கிலி
பற்றிய வெளிப்படைத் தன்மையூடாக நவீன முறையிலான அடிமைத்தனத்தினை முறியடிப்பதற்கான பூக�ோள ரீதியான
முயற்சிகள் இன்னமும் அதன் பூர்வாங்க நிலையிலேயே காணப்படுவதை இது ஏற்றுக்கொள்வத�ோடு, சட்டத்தின்
விளைபயனை எதிர்கால அபிவிருத்திகளின் வெளிச்சத்தில் மதிப்பிட முடியுமென்பதையும் உறுதி செய்கிறது.
அவுஸ்திரேலிய அரசாங்கம் இந்த மூன்று ஆண்டு மதிப்பீட்டை 2022 இல் ஆரம்பிக்கும்.

உதவிக்குறிப்பு: பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணர்வை
வளர்ப்பதை ஊக்குவித்தல்


அரசாங்க அதிகாரிகள் தங்கள் நிறுவனத்திற்குள் சுரண்டல் குறித்த விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்தலாம் மற்றும் சட்டப்பூர்வ தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கான நியாயமான
நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட நேர்மறையான நடைமுறைகளை ஊக்குவிக்க முடியும்.



ஊழியர்களின் அறிவுத் தளத்தை அதிகரிக்க உள்ளக மற்றும் வெளியக பயிற்சிளை
ஊக்குவிப்பது முக்கியமாகும்.

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை முறியடிப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறை உதாரணத் த�ொகுப்பு
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தாய்லாந்து: கடத்தல் தடுப்புச் சட்டம் த�ொடர்பான திருத்தம்
தாய்லாந்தின் சட்டமா அதிபர் அலுவலகமானது வலுக்கட்டாய உழைப்பினை, பிரிவு 6/1 இன் கீழானத�ொரு முழுமையான
குற்றமாக, குற்றம்சாட்டுவதற்கு அதன் கடத்தல் தடுப்புச் சட்டத்தை திருத்தம் செய்வதற்காக செயற்பட்டு வருகிறது.
இந்தத் திருத்தமானது, வலுக்கட்டாய உழைப்பினால் பாதிக்கப்படுவ�ோர் ஏனைய கடத்தல் த�ொடர்பில்
பாதிக்கப்படுவ�ோரைப் ப�ோன்ற அதே தன்மையில் சட்ட ஆதரவைப் பெறுவதற்கு அவர்களை இயலச்செய்கிறது. இந்த
திருத்தத்தின் மூலம் தாய்லாந்து அரசானது, குற்றவாளிகள் மீது காத்திரமான முறையில் வழக்குத் த�ொடர பங்களிப்புச்
செய்யும் வகையில், சட்ட அமுலாக்க அதிகாரசபைகளுடன் ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு பாதிக்கப்பட்டோரை
ஊக்குவிப்பதனை இலக்காகக் க�ொண்டுள்ளது. மீறல்களை நிவர்த்தி செய்வதற்குரிய உடனடியான மற்றும் காத்திரமான
நடவடிக்கைகளை எடுப்பதன் மூலம், சுரண்டல் நிலைமைகள் வலுக்கட்டாய த�ொழிலாளர் நடைமுறைக்கு மேலும்
இறுக்கமாகச் சீர்கெட்டுச் செல்வதிலிருந்து தடுப்பதே தாய்லாந்தின் ந�ோக்கமாகும்.

திருத்தத்திற்கான ந�ோக்கங்கள்
கடத்தல் மற்றும் வலுக்கட்டாய உழைப்புக் குற்றங்கள் த�ொடர்பில் வழக்குத் த�ொடர்வதற்கு உதவக் கூடியத�ொரு
நடைமுறைக் கருவியாக பயன்பட வேண்டுமென்பதே இத்திருத்த ஏற்பாட்டின் ந�ோக்கமாகும். வலுக்கட்டாய உழைப்பினால்
பாதிக்கப்படுபவர்கள் இப்புதிய ஏற்பாடுகளின் கீழ் சமமாக பாதுகாக்கப்படவும் ஆதரவளிக்கப்படவும் வேண்டுமென்பதை
இத்திருத்தங்கள் உறுதிசெய்கின்றன. இந்தப் புதிய திருத்தத்தின் கீழ், வலுக்கட்டாய உழைப்பினால் பாதிக்கப்படுபவர்
மனிதக் கடத்தல் மூலம் பாதிக்கப்படுபவரைப் ப�ோன்ற அதே தன்மையில் சட்ட ஆதரவினைப் பெறுவார். இது தமது
பாதிப்புத் தன்மையுடன் நேரடியான த�ொடர்பினைக் க�ொண்ட அல்லது அதற்குக் காரணமான குற்றங்களுக்காக வழக்குத்
த�ொடர்வதிலிருந்து விலகிக் க�ொள்ளலை அல்லது இழப்பீட்டினைக் க�ொண்டுள்ளது.த�ொழிலாளர் பற்றிய
சுரண்டலினால் பாதிக்கப்படுபவர், ஒழுங்குமுறையில�ோ அல்லது ஒழுங்கற்றமுறையில�ோ புலம்பெயர்ந்திருப்பினும்,
அவர் திருத்தப்பட்ட ஏற்பாடுகளின் கீழ் சமமாகப் பாதுகாக்கப்பட்டு ஆதரவளிக்கப்பட வேண்டுமென்பதை உறுதிசெய்யும்
வகையில் தாய்லாந்து அரசு பணியாற்றி வருகிறது.

சட்டத்தை ஏன் திருத்த வேண்டும்?
வலுக்கட்டாய உழைப்பானது ஒரு கடுமையான குற்றமாகும். இதற்கு ஒரு உறுதியான குற்றவியல் நீதி சார்ந்த
பதிலளிப்புத் தேவைப்படுகிறது. மனிதக் கடத்தலின் விளைவாக அன்றி குறிப்பாக வலுக்கட்டாய உழைப்பினைத்
தண்டிக்கும் எந்தவ�ொரு சட்டமும் தற்போது தாய்லாந்தில் இல்லை. த�ொழிலாளர் பற்றிய சுரண்டலுக்கான
கடத்தலும் கூட, பாலியல் சுரண்டலுக்கான கடத்தலுடன் ஒப்பிடுகையில் குறைவான கண்டறிதலையும் குறைவான
வழக்குத்தொடரும் வீதங்களையுமே க�ொண்டுள்ளது. இதைத் தாய்லாந்து அரசு கடத்தலுக்கு எதிரான தனது
சட்டத்தின் சட்டவாக்கத் திருத்தத்தின் மூலம் தீர்வுகாண எதிர்பார்க்கிறது

உதவிக்குறிப்பு: பாதிக்கப்பட்டோருக்கான ஆதரவைச்
சட்டத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளல்
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பாலி செயன்முறை

அரசாங்கங்கள் பாதிக்கப்பட்டவருக்கான பாதுகாப்பு மற்றும் ஆதரவு ஆகியவற்றை
சட்டவாக்கத்தில் எவ்வாறு ஒருங்கிணைப்பது என்பது பற்றி பரிசீலிக்க முடியும்.

மேற்கொண்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல்

திறன் விருத்தி
தனியார் ஆட்சோ்ப்பு மற்றும் த�ொழில்வாய்ப்பு நிறுவனங்கள் த�ொழிலாளர்
சந்தைகளில் ஒரு இன்றியமையாத வகிபாகத்தினை வழங்குவதை அங்கீகரிக்கும்
வகையில், குறித்த அந்நிறுவனங்களுக்கானத�ொரு தெளிவான க�ொள்கை மற்றும்
திறன் விருத்தியை அபிவிருத்தி செய்தல்.

வழிகாட்டலும் ஆதரவும்
குறித்த திருத்தத்தினை அங்கீகரிக்கும் வகையில் தெளிவான வழிகாட்டலையும்
மற்றும் பயிற்சியையும் அபிவிருத்தி செய்தல். வலுக்கட்டாய உழைப்புக்கான
சுட்டிகளின் பட்டியலானது விருத்தி செய்யப்படவுள்ளத�ோடு, அதனை மதிப்பாய்வு
செய்வதற்கும் மற்றும் வலுக்கட்டாய உழைப்பினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை குறித்த
ஆதரவினை வழங்கும் அமைப்புகளுக்கு ஆற்றுப்படுத்தும் வகையில் அவர்களை
இனங்காண்பதற்கும் முன்னணி அதிகாரிகளுக்கு அது வழங்கப்படவும் உள்ளது.

மேற்பார்வை
வலுக்கட்டாய உழைப்பு சார்ந்த நடைமுறையுடன் சம்பந்தப்பட்ட த�ொழிலாளர் சட்ட
மீறுகைகளை இனங்காண்பதற்கானத�ொரு முயற்சியில் த�ொழிலாளர்களை
மேற்பார்வை செய்வதன் முக்கிய வகிபாகத்தினை ஊக்குவித்தல்.

மேம்பட்ட கூட்டுறவு
சம்பந்தப்பட்ட அரசாங்க அதிகாரசபைகளுக்கு இடையில் கூட்டுறவினை
மேம்படுத்துவத�ோடு, வலுக்கட்டாய உழைப்பு பற்றிய குற்றங்களை புலன்விசாரணை
செய்யும் ந�ோக்கில் த�ொழிலாளர் மற்றும் குற்றவியல் சட்ட அமுலாக்கத்தினை
ஒன்றிணைத்தல்.

பயிற்சி
வலுக்கட்டாய உழைப்பினைத் தடுத்தல் மற்றும் சட்ட அமுலாக்கம் த�ொடர்பில்
முன்னிலை அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சியளிக்கும் வகையில், மூல நாடுகளிலும்
இலக்கு நாடுகளிலும் அதற்கான வாய்ப்புக்களைக் கண்டறிதல். இந்த பயிற்சியானது
சட்ட அமுலாக்க அதிகாரிகள், த�ொழிலார்கள் பற்றிய மேற்பார்வையாளர்கள், வர்த்தக
சங்கங்கள், மற்றும் சிவில் சமூக அமைப்புகள் ப�ோன்றோருக்கு வழங்கப்படவுள்ளது.

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை முறியடிப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறை உதாரணத் த�ொகுப்பு
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விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தலும் திறன் விருத்தியும்
விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டல் பற்றிய இடர்களுக்கான பதிலளிப்பிற்கு செயல்திறன் மிக்க அணுகுமுறை ஒன்று
தேவைப்படுகிறது. அரசாங்கங்கள் கடத்தல் மற்றும் சுரண்டல் பற்றிய இடர்கள் மற்றும் சுட்டிகள் பற்றிய விழிப்புணர்வூட்டலை
அரசாங்க அலுவலர்கள், தனியார் துறையினர் மற்றும் பரந்த சமூகத்தினர் ப�ோன்றோரைக் க�ொண்டு மேற்கொள்ள முடியும்.
அரசாங்கங்கள் சுரண்டலை சிறப்பாக இனங்காண்பதற்கும், தீர்வுக்கான சாத்தியமான வழிமுறைகள் பற்றிய
விழிப்புணர்வினை வழங்குவதன் மூலமான விடயங்கள் உள்ளிட்ட பதிலளிப்பு நடவடிக்கைகளுக்காகவும் வணிக
நிறுவனங்களையும் தயார்படுத்தலாம். அரசாங்கங்கள் ப�ொருத்தமானவிடத்து, உயர் கைத்தொழில் நிறுவனங்களுடனும்
மற்றும் விசேட சிவில் சமூக அமைப்புக்களுடனும் கூட்டாக பணியாற்றுவதற்கு ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன.

இந்தோனேசியா: உள்ளூர் அரசாங்கத்தின் த�ொழில்நுட்ப வழிகாட்டலும் திறன் விருத்தியும்
இந்தோனேசிய அரசாங்கமானது, மனிதக் கடத்தல் த�ொடர்பான விடயங்களை சிறப்பாக இனங்கண்டு அவற்றுக்கு
பதிலளிக்கும் ந�ோக்கில் உள்ளூர் அதிகாரசபைகளுக்கு த�ொழில்நுட்ப வழிகாட்டலை வழங்கி அவர்களுக்கானத�ொரு
திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திடத்தைத் தாபிப்பதன் மூலம் மனிதக் கடத்தலைத் தடுப்பதில் பிராந்திய அரசாங்கத்தின்
வகிபாகத்தை வலுப்படுத்தி வருகிறது.

ந�ோக்கம்
இந்த முன்னெடுப்பானது, மனிதக் கடத்தல் த�ொடர்பான ஆபத்துக்கள் பற்றி அரசாங்க அலுவலர்களின் புரிதலை
மேம்படுத்தல் மற்றும் தாயகத்திலுள்ள அவர்களின் உறவினர்களையும் மற்றும் பாதிப்பிற்குள்ளாவ�ோரையும்
பாதுகாப்பதற்கான அவர்களது திறனை ஊக்குவிப்பதனையும் ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டுள்ளது. இந்த
நிகழ்ச்சித்திட்டமானது புலம்பெயர் த�ொழிலாளர்களின் மாகாணங்களில் சமூக சேவைகளையும் த�ொழிலாளர்
சேவைகளையும் வழங்குவதற்குப் ப�ொறுப்பாகவுள்ள குறிப்பான அரசாங்க நிறுவனங்களை இலக்காகக் க�ொள்கிறது.
இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டமானது, வெளிநாட்டில் மனிதக் கடத்தலினால் பாதிக்கப்பட்ட இந்தோனேசியப் பிரஜைகளுக்கு
சிறந்த ஆதரவை வழங்கும் ந�ோக்கில் பிரதான பரிசீலிக்கத்தக்க விடயங்கள் குறித்தானத�ொரு விரிவான
புரிந்துணர்வினைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பினை உள்ளூர் அதிகாரசபைகளுக்கு வழங்குகின்றது. மேலும் இது
வெளிநாடுகளிலுள்ள இந்தோனேசிய பணியகங்களில் கிடைக்கத்தக்க பாதுகாப்புக்கள் பற்றிய தகவல்களையும்
அத்துடன் தேசிய மற்றும் பிராந்திய மட்டங்களிலுள்ள அரசாங்க நிறுவனங்களுக்கிடையிலான ஒருங்கிணைப்புச்
செயன்முறை பற்றிய தகவல்களையும் உள்ளடக்கியுள்ளது.
மனிதக் கடத்தல் குறித்தான இடர்கள் மற்றும் அவற்றை இனங்காட்டும் விடயங்கள் பற்றிய சிறந்த அறிவூட்டலை உள்ளூர்
சட்ட அமுலாக்குனர்களுக்கு வழங்குவதானது பாதிக்கப்படுபவர்களின் சிறந்த பாதுகாப்பிற்கு வழிவகுக்கும். இந்த
இலக்குப்படுத்தப்பட்ட திறன் விருத்தியூடாக புனர்வாழ்வளித்தல், தாய்நாட்டிற்கு திருப்பியனுப்புதல், சம்பந்தப்பட்ட
நாடுகளுடனான கூட்டு தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல் ப�ோன்ற செயற்பாடுகள் மூலம்
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிறப்பாக ஆதரவளிக்க முடியுமென இந்தோனேசிய அரசாங்கம் நம்புகின்றது.

கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள்
நாட்டின் சில பாகங்களில், மனிதக் கடத்தலுடன் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களுக்கு பதிலளிப்பதானது, மனிதக் கடத்தல்
பற்றிய விடயங்களை முகாமை செய்வதற்கான நிதி வளங்கள் மற்றும் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பணியாளர்களின் மட்டுப்பாடு
காரணமாக, கடினமாகவிருக்கும் என்பதை இந்தோனேசிய அரசாங்கம் அங்கீகரிக்கின்றது.
இத்தகைய சவால்களை வெற்றிக�ொள்வதற்கு, இந்தோனேசியாவின் வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சானது, பிராந்திய
அரசாங்கங்களின் திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை, குறிப்பாக மனித வளங்கள் மற்றும்
வரவுசெலவுத் திட்டங்களுடன் த�ொடர்பான வழிமுறைகளை அடையாளங்காண்பதற்கு தேசிய இலக்குப் படையினை
ஊக்குவிக்கின்றது. இதேநேரம், வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சானது இந்தப் பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதில் பிராந்திய
அரசாங்கங்களுக்கு உதவும் ந�ோக்கில் சர்வதேச ஒத்துழைப்பினைப் பெறுவதற்கு காத்திரமாகச் செயற்படவுள்ளது.

மேற்கொண்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல்
பிராந்திய அரசாங்க அலுவலர்களுக்கான திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை வடிவமைப்பதில், வழிகாட்டல்
செயற்பாடுகளுக்கான நியமதர கூறுகளை (modules) இந்தோனேசியா விருத்தி செய்து வருகிறது. இந்தக் கூறுகள்
தற்போதுள்ள வழிகாட்டலை ஆதரிக்குமென நம்பப்படுகிறது. இந்தோனேசிய அரசாங்கமும் த�ொழில்நுட்ப வழிகாட்டலை
அமுல்படுத்துவதில் முழு அரசாங்கத்தினதும் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுடனான கூட்டுறவினை மேலும் விருத்தி
செய்வதற்கு எதிர்பார்க்கிறது.
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பாலி செயன்முறை

த�ொழிலாளர் ஆதரவு மற்றும் பாதுகாப்பினை வழங்குதல்
சுரண்டலில் இருந்து த�ொழிலாளர்களைப் பாதுகாப்பதானது ஒவ்வொரு அரசாங்கத்தினதும் ஒரு தலையாய முந்துரிமையாகும்.
இதனை UNGPs ஆனது, மிகவும் ம�ோசமான மனித உரிமைத் தாக்கங்களுக்கு காரணமாகவுள்ளதாக அல்லது
பங்களித்துள்ளதாக இனங்காணப்படுகின்ற அமைப்புகள் அத்தகைய தாக்கத்திற்கான தீர்வுகளை வழங்க உதவுவது அல்லது
அதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவது கண்டிப்பானதாகுமென தெளிவாகத் தெரிவிக்கின்றது.

வியட்நாம்: ஆட்சேர்ப்பு நிறுவனங்களுக்கான நடத்தைக் க�ோவை விதி
த�ொழிலாளர்களை வேலைக்கு வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பும் ஆட்சேர்ப்பு முகவராண்மைகளுக்கான நடத்தை விதிகளை
வியட்நாம் உருவாக்கியுள்ளது. ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறைகளில் கட்டாய உழைப்பு மற்றும் மனித கடத்தல் அபாயங்கள்
இருப்பதை அங்கீகரிப்பதற்காக, நடத்தை விதிமுறை முதன்முதலில் 2010 இல் உருவாக்கப்பட்டது. இது வியட்நாமிய
ஆட்சேர்ப்பு முகவர் இணங்க வேண்டிய அடிப்படைக் க�ொள்கைகளை நிறுவுகின்றது. ILO, IOM மற்றும் ஐ.நா. பெண்கள்
ஆகியவர்களின் கூட்டுப் பங்காண்மையுடன் 2018 ஆம் ஆண்டில் நடத்தை விதி திருத்தப்பட்டது.

ந�ோக்கம்
பின்வருவன உட்பட, இந்த முன்னெடுப்பின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்த பல காரணிகள் இருந்தன:
 ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறைகளில் இடம்பெற்ற கட்டாய உழைப்பு மற்றும் மனித கடத்தல் அபாயங்கள்
 ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறைகளை வழிநடத்தவும், ப�ொறுப்புணர்வை ஊக்குவிக்கவும், புலம் பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்களை
சரியான நேரத்தில் பாதுகாக்கவும் விரிவான செயற்பாட்டுக் க�ொள்கைகள் இல்லாமை
 த�ொடர்புடைய சர்வதேச மரபுகளுக்கான வியட்நாமின் செயற்பொறுப்புகள்
 பாலின சமத்துவமின்மை மற்றும் பெண் அதிகாரமளித்தல் இல்லாமை, மற்றும்
 ஆட்சேர்ப்பு முகமைகளின் செயற்திறனை மேம்படுத்த வேண்டிய அவசியம்.
நடத்தை விதிமுறையானது புறத் தூண்டுதல் இன்றி பயன்படுத்தப்படுகையில், மேம்பட்ட சட்ட இணக்கம், சிறந்த வணிக
முகாமைத்துவம் மற்றும் கட்டாய உழைப்பு மற்றும் மனிதக் கடத்தல் ஆகியவற்றைத் தடுக்கும் நிறுவனங்களுக்கு இது ஒரு
முக்கியமான கருவியாகும். திருத்தப்பட்ட நடத்தை விதிமுறைகளில் ஆட்சேர்ப்பு முகவர் தரவரிசையில்
வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்க வடிவமைக்கப்பட்ட கண்காணிப்பு கருவிகள் மற்றும் புலம்பெயர்ந்த
த�ொழிலாளர்கள், குறிப்பாக வீட்டுத் த�ொழிலாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை எதிர்கொள்தல் ஆகியவையும்
அடங்கும்.

முன்னெடுப்பின் தாக்கம்
ஆட்சோ்ப்பு முகவரகங்கள் நடத்தைக் க�ோவையினை உபய�ோகிப்பதன் விளைவாக, புலம்பெயர் த�ொழிலாளர்கள்
எதிர்கொள்கின்ற பிரச்சினைகள் பற்றிய ஒட்டும�ொத்த விழிப்புணர்வும் அது பற்றிய அறிவும், ஆட்சோ்ப்பு முகவர் மற்றும்
புலம்பெயர் த�ொழிலாளர் ஆகிய�ோர் மத்தியில் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த முன்னெடுப்பின் கீழ், வெளிநாட்டுக்குச்
செல்லுகின்ற த�ொழிலாளர்களுக்கு அவசியமான முன்-ஆயத்த பயிற்சி வழங்கப்படுவத�ோடு, குறித்த ஒப்பந்தங்கள்
மற்றும் த�ொழிலாளர்களின் உரிமைகள் பற்றிய தகவல்களும் விபரமாக வழங்கப்படுகின்றன. நடத்தைக் க�ோவையானது
2010 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டதிலிருந்து அதனை ஏற்றுக்கொள்வதும் கணிசமானளவு அதிகரித்துள்ளது.
2013 இல் நடத்தைக் க�ோவையினை பிரய�ோகிப்பதற்காக 20 ஆட்சோ்ப்பு முகவரகங்கள் தம்மைப் பதிவுசெய்து
க�ொண்டத�ோடு, 2018 ஆம் ஆண்டில் பதிவுசெய்த ஆட்சோ்ப்பு முகவரகங்களின் எண்ணிக்கை 104 ஆகும்.

மேற்கொண்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல்
2020 ஆம் ஆண்டுக் காலத்தினுள் 125 ஆட்சோ்ப்பு முகவரகங்களை மதிப்பீடு செய்வதன் மூலம் அவர்களுக்கான
நடத்தைக் க�ோவையின் பிரய�ோகத்தினை கண்காணிப்பதையும் அதனை மதிப்பீடு செய்வதையும் வலுவூட்டுவதற்காக
வியட்நாம் செயற்பட்டு வருகிறது. மேலும் புதிய தேசிய ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் ILO சமவாயங்கள், மற்றும் நடத்தைக்
க�ோவையினை மேலும் அங்கீகரித்தல் ப�ோன்ற விடயங்கள் குறித்தான பயிற்சியை அனைத்து ஆட்சோ்ப்பு
முகவரகங்களுக்கும் வியட்நாம் த�ொடர்ந்தும் வழங்கி வருகின்றது.

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை முறியடிப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறை உதாரணத் த�ொகுப்பு
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இலங்கை: வெளிநாட்டில் மனிதக் கடத்தல் பற்றிய பாதிப்புக்களிலிருந்து
இலங்கையர்களை தடுத்தல்
மனிதக் கடத்தலானது உலகில் இடம்பெறுகின்ற மிகவும் இலாபகரமான குற்றச்செயல்களின் ஒன்றாகும் என்பதை
இலங்கை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்கிறது. அனேக இலங்கையர்கள் வெளிநாடுகளில் உயர் கல்விக்காகவும் பகுதி நேர
த�ொழில்வாய்ப்புக்காகவும் விண்ணப்பிப்பதை இலங்கை அரசாங்கம் அடையாளங்கண்டுள்ளது. வெளிநாட்டு
த�ொழிற்சாலைகள் அல்லது கம்பனிகளில், குறிப்பாக கிழக்கு ஐர�ோப்பாவில் வலுக்கட்டாய உழைப்புக்குப் பலர்
பலியாகியுள்ளனர். அதிக எண்ணிக்கையான குற்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகின்ற அமைப்புகள் இலங்கையர்களை
இலக்காகக் க�ொண்டு அவர்களை த�ொழிலுக்கு ஆட்சோ்ப்பதற்காக சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தி விளம்பரம்
செய்கின்றனர். இத்தகைய குற்ற அமைப்புகள் பெரும்பாலும் நபர் ஒருவருக்கு 200,000 – 1,500,000 வரையான
இலங்கை ரூபாக்களை ஆட்சோ்ப்புக் கட்டணமாக அறவிடுகின்றனர். பின்னர், இத்தகைய ஆட்சோ்ப்பு அமைப்புகளினால்
பாதிக்கப்படும் அனேகர் வெளிநாடுகளில் கடத்தப்பட்டு குறைந்த ஊதியத்திற்கு அல்லது ஊதியம் எதுவும் இன்றி வேலை
செய்வதற்கு நிர்ப்பந்திக்கப்படுகின்றனர்.

ஆட் கடத்தல் மற்றும் த�ொழிலாளர் சுரண்டலைத் தடுத்தல்
இலங்கையின் குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களமானது, இலங்கையர்கள் வெளிநாடுகளில் மனிதக் கடத்தலுக்குப்
பலியாகுவதிலிருந்து அவர்களைப் பாதுகாப்பதற்கான புதிய முன்னெடுப்புக்களை விருத்தி செய்துள்ளது. இப் புதிய
முயற்சியின் கீழ், இலங்கையர்கள் வெளிநாடுகளில் மனிதக் கடத்தலுக்கும் த�ொழிலாளர் சுரண்டலுக்கும்
பலியாகுவதிலிருந்து தடுத்து அவர்களைக் காப்பாற்றுவதற்காக இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகமும்
(SLBFE) மற்றும் பயண முகவரகங்களும் ஒன்றிணைந்து பணியாற்றி வருகின்றன.
மேலும் இந்த புதிய முயற்சியின் கீழ், வெளிநாடுகளிலிருந்து பெறப்படுகின்ற த�ொழில்வாய்ப்புக்கான கட்டளைகளை
பதிவுசெய்வதற்கும் அத்துடன் விண்ணப்பதாரி மற்றும் பயண முகவர் ஆகிய இருவரினாலும் குறித்த த�ொழில்வாய்ப்பு
உடன்படிக்கை ஒப்பமிடப்படுவதை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகமும் மற்றும்
பயண முகவரகங்களும் ஒன்றிணைந்து பணியாற்றி வருகின்றன. நபர் ஒருவர் SLBFE ஊடாக பதிவுசெய்யப்படாமல்
ஆட்சோ்க்கப்படுமிடத்து, சம்பந்தப்பட்ட பயண முகவர் தண்டனைச் சட்டத்தின் கீழ் குற்றம் சுமத்தப்பட்டு இலங்கை
வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புச் சட்ட மீறுகை த�ொடர்பிலும் அபராதம் விதிக்கப்படுவார். இந்த முன்னெடுப்பானது
த�ொழிலாளர் புலம்பெயர்வை ஒழுங்குபடுத்தல், விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள வலுக்கட்டாய மற்றும் இலாபகரமான
உழைப்பினைத் தடுத்தல், மற்றும் வெளிநாடுகளில் த�ொழில் புரிகின்ற இலங்கையர்கள் பாதிக்கப்படுவதைத் தடுத்தல்
ப�ோன்றவற்றை ந�ோக்காகக் க�ொண்டதாகும்.
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சவால்கள்
இலங்கை அரசாங்கமானது அதன் தடுப்பு மற்றும் முறியடிக்கும் பணிகளில் அனேக சவால்களை இனங்கண்டுள்ளது.
அத்தகைய சவால்களில் சில கீழே விபரிக்கப்படுகின்றன:

சமூக ஊடகங்கள் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் ஆட்சேர்ப்பு
த�ொழிலாளர்களை கூலிக்கு அமர்த்தும் ஆட்சேர்ப்பு பெரும்பாலும் சமூக
ஊடகங்கள் மூலம் வசதி செய்யப்படுவதுடன் ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்கள்
பெரும்பாலும் இலங்கைக்கு வெளியே உள்ளனர். இதனால் இவ்வாறான
நடவடிக்கைகளை தடுத்தல் மற்றும் இடையூறு செய்தல் என்பன குறிப்பாக
இலங்கை அதிகாரிகளுக்கு சவாலாக அமைகின்றது.

குடிவரவு அதிகாரிகளுக்குப் பயம்
பெரும்பாலும், குடியேற்ற வழிமுறைகள் மற்றும் அந்தஸ்து பற்றிய பயம்
காரணமாக கடத்தலினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் விடயத்தை
அதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்க தயங்குகின்றார்கள்.

ஆவணங்களின் பற்றாக்குறை
நிதி பரிவர்த்தனைகள் அரிதாக ஆவணப்படுத்தப்படுகின்றன. இதனால்
பரிவர்த்தனைகள் நிகழ்வதை நிரூபிக்க அதிகாரிகளுக்கு கடினமாக
உள்ளது.

மேற்கொண்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல்
கட்டாய உழைப்பின் சூழ்நிலைகளில் அதிகமான மக்கள் சிக்கிக்கொள்ளாமல் தடுக்கும் முயற்சியில், ப�ொதுமக்களுக்கு
கல்வி கற்பிப்பதற்கும், மனித கடத்தலின் குறிகாட்டிகள் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கும் இலங்கை அரசு
செயற்பட்டு வருகின்றது. மனித கடத்தல் மற்றும் த�ொடர்புடைய த�ொழிலாளர் சுரண்டல் வழக்குகளுக்கு பதிலளிக்க
புலனாய்வாளர்களின் அறிவு மற்றும் திறனை மேம்படுத்துவதில் அரசாங்கம் கவனம் செலுத்துகின்றது.

உதவிக்குறிப்பு: உள்ளூர் சமூகத்தை ஈடுபடுத்துதல்


கடத்தல் மற்றும் சுரண்டலின் குறிகாட்டிகளை சிறப்பாக அடையாளம் காண அரசாங்கம்
விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் சமூகத்தில் திறனை வளர்க்கவும் முடியும்.



தகவல்களைச் சேகரிப்பதற்கும், த�ொழிலாளர்களை ஆதரிப்பதற்கும் அரசாங்கங்களை
சிறந்த முறையில் சித்தப்படுத்துவதற்கு உள்ளூர் சமூக உறுப்பினர்கள் மற்றும் குழுக்களை
முறையான அல்லது முறைசாரா வலையமைப்புக்கள் மூலம் அரசாங்கம் ஈடுபடுத்த முடியும்.

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை முறியடிப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறை உதாரணத் த�ொகுப்பு
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விரிவான பங்காளித்துவம்
சுரண்டலை எதிர்ப்பதற்கான எந்தவ�ொரு விரிவான அணுகுமுறையிலும் ஒத்துழைப்பு முக்கியமானது. விநிய�ோகச்
சங்கிலிகளில் சுரண்டலை எதிர்ப்பதில் நாம் அனைவருக்கும் ஒரு பங்கு உள்ளது:

வணிகங்கள் மனித உரிமைகளை மதிக்கலாம், தீங்கு விளைவிக்கும் மற்றும் அவற்றின்
மாற்றத்தை செல்வாக்கு செலுத்துவதற்கும் நேர்மறையான மாற்றத்தை உருவாக்குவதற்கும்
பயன்படுத்தலாம்.

த�ொழிலாளர்கள் த�ொழிற்சங்கங்களில் சேருவது அல்லது உருவாக்குவது உட்பட
அவர்களின் உரிமைகள் குறித்த விழிப்புணர்வையும் புரிதலையும் வளர்க்க முடியும்.

சிவில் சமூக அமைப்புகள் சிறந்த நடைமுறையை ஊக்குவிக்கலாம், விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்தலாம் மற்றும் நிபுணத்துவத்தைப் பகிர்ந்து க�ொள்ளவும் ப�ொறுப்புணர்வை
மேம்படுத்தவும் வணிக மற்றும் அரசாங்கங்களை ஈடுபடுத்தலாம்.

சர்வதேச மற்றும் பிராந்திய நிறுவனங்கள் தரங்களை நிர்ணயிக்கலாம் மற்றும்
ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைக்கு வழிவகுக்கும்.

அரசாங்கங்களுக்கு இடையிலான ஒத்துழைப்பு
மனிதக் கடத்தல் மற்றும் சுரண்டலுக்கான உறுதியான பிராந்திய பதிலளிப்புக்களை கட்டமைக்கும் ந�ோக்கில் அரசாங்கங்கள்
ஒன்றிணைந்து பணியாற்ற முடியும். அரசாங்கங்களுக்கு இடையிலான ஒத்துழைப்பானது இத்தகைய குற்றச் செயல்களை
முறியடிப்பதற்கான மிகவும் இணக்கமானத�ொரு சர்வதேச அணுகுமுறைக்கு வழியமைக்க முடியும்.

பூக�ோள விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள ஆட்கடத்தலை முறியடிப்பதற்கான அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கைக்கு வழிகாட்டுவதற்கான
க�ோட்பாடுகள் (க�ோட்பாடுகள்)9 அரசாங்கத்தின் ஒத்துழைப்பிற்கு ஒரு உதாரணமாகும். இக் க�ோட்பாடுகள் அவுஸ்திரேலியா,
நியூசிலாந்து, ஐக்கிய அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் ஐக்கிய இராச்சியம் ஆகியவற்றின் அரசாங்கங்களினால் 2018 ஆம்ஆண்டில்
விருத்திசெய்யப்பட்டத�ோடு, விநிய�ோகத் த�ொடரிலுள்ள சுரண்டலை நிவர்த்தி செய்வதற்கான தமது சாதனமாக இதனை
உபய�ோகித்தல் த�ொடர்பில் அரசாங்கங்களுக்கு அதற்கான வழிகாட்டலும் வழங்கப்பட்டன. இந்த க�ோட்பாடுகள் ஒரு
வேலைச்சட்டகத்தினை வழங்குவத�ோடு, இதன் மூலம் அனைத்து நாடுகளும், அரச மற்றும் தனியார்த் துறையின் விநிய�ோகச்
சங்கிலிகளினுள் ஒரு காத்திரமான நடவடிக்கையினை எடுப்பதற்கானத�ொரு மூல�ோபாயத்தைக் கட்டமைக்கவும் முடியும்.
கீழுள்ள அட்டவணையானது நான்கு பிரதான க�ோட்பாடுகள் பற்றி விபரிக்கின்றது:
உலகளாவிய விநிய�ோகச் சங்கிலிகளில் மனித கடத்தலை எதிர்த்துப் ப�ோராடுவதற்கான அரசாங்க
நடவடிக்கைக்கு வழிகாட்டும் க�ோட்பாடுகள்
க�ொள்கை 1

அரசாங்க க�ொள்முதல் நடைமுறைகளில் மனித கடத்தலைத் தடுக்கவும் தீர்வு காணவும் அரசாங்கங்கள்
நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

க�ொள்கை 2

அரசாங்கங்கள் தனியார் துறையை அதன் விநிய�ோகச் சங்கிலிகளில் மனித கடத்தலைத் தடுக்கவும்
நிவர்த்தி செய்யவும் ஊக்குவிக்க வேண்டும்.

க�ொள்கை 3

ப�ொறுப்பான ஆட்சேர்ப்புக் க�ொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை அரசாங்கங்கள் முன்னெடுக்க
வேண்டும்.

க�ொள்கை 4

ஒத்திசைவுக்கு அரசாங்கங்கள் பாடுபடுதல் வேண்டும்.

9 United Nations Department of State, Principles To Guide Government Action to Combat Human Trafficking in Global Supply Chains, 2018.

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை முறியடிப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறை உதாரணத் த�ொகுப்பு

39

அரசாங்கத்தினதும் வணிக நிறுவனங்களினதும்
கூட்டாண்மைப்பங்களிப்புகள்
விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலுக்கு ஒரு விரிவான பதிலளிப்பினை தேசிய ரீதியில் வழங்குவதற்கு
அரசாங்கத்தினதும் வணிக நிறுவனத்தினதும் ஒத்துழைப்பு இன்றியமையாததாகும். வணிக நிறுவனங்களுடன் கூட்டாகச்
செயற்படுவதன் மூலம் குறிப்பான விடயம் சார்ந்த நிபுணத்துவத்தைப் பெறுவதற்கும், பரந்த ஈடுபாட்டாளர்களை அடைவதற்கும்
மற்றும் வணிகத் துறையிடமிருந்து கற்றுக்கொள்வதற்கும் அரசாங்கத்தினால் முடிகிறது.

பாலி செயன்முறை பற்றிய அரசாங்க மற்றும் வணிக நிறுவன
கருத்துமன்றம் – விடய ஆய்வு
பாலி செயன்முறை பற்றிய அரசாங்க மற்றும் வணிக கருத்துமன்றமானது (GABF) மனிதக் கடத்தல், வலுக்கட்டாய
உழைப்பு மற்றும் சுரண்டலின் ஏனைய வடிவங்களைத் தடுத்து அவற்றை முறியடிப்பதற்கான வழிமுறைகள் பற்றி,
அரசாங்கங்களும் சிரேஷ்ட வணிகத் தலைவர்களும் ஒன்றாக இணைந்து பரிசீலிப்பதற்கான வாய்ப்பினை வழங்குகிறது.
2018 ஆகஸ்ட் மாதத்தில், ஒப்புதல், சட்டம், முன்னேற்றம் (AAA) பற்றிய பரிந்துரைகள் GABF இனால்
அங்கீகரிக்கப்பட்டன.
 ஒப்புதலானது இந்த நாடுகடந்த குற்றங்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட சவால்களைப் புரிந்துக�ொள்வதற்கு வணிக
நிறுவனத்தையும் அரசாங்கத்தினையும் ஊக்குவிக்கின்றது.
 சட்டமானது க�ொள்கை மற்றும் சட்டவாக்க வேலைச்சட்டகம் ஆகியவற்றை வலுவூட்டுவதற்கு அரசாங்கத்தை
ஊக்குவிப்பத�ோடு, நெறிமுறை சார்ந்த வணிக நடைமுறையினை அமுல்படுத்துமாறு வணிக நிறுவனங்களை
ஊக்குவிக்கின்றது.
 முன்னேற்றமானது GABF இன் நீடுறுதித் தன்மையினையும் மற்றும் பயனுறுதித்தன்மையினையும்
உறுதிப்படுத்தும் வகையில் ஒரு ஆளுகை வேலைச்சட்டகத்தினை அபிவிருத்தி செய்வதில் ஈடுபடுகின்றது.
இந்தப் பரிந்துரைகள் க�ொள்கை மற்றும் சட்டவாக்க வேலைச்சட்டகத்தை வலுவூட்டி அவற்றை அமுல்படுத்துவதற்கான
செயற்பாடுகள், மற்றும் விநிய�ோகத் த�ொடரிலுள்ள வெளிப்படைத் தன்மையினை மேம்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள்,
நெறிமுறை சார்ந்த ஆட்சோ்ப்பு முறையும் த�ொழிலாளர் பாதுகாப்பும் மற்றும் நிவாரணம் ப�ோன்றவற்றைக் கூறுகின்றது. இது
வலுக்காட்டாய உழைப்பு, ஆட்கடத்தல் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட சுரண்டல் ப�ோன்றவற்றைக் கையாளும் ந�ோக்கில் தனியார் மற்றும்
அரச துறைகளுக்கு இடையில் உடன்படிக்கை செய்துக�ொள்ளப்பட்ட பாரிய முதலாவது க�ொள்கை ஆவணமாக விளங்கியது.

ஐக்கிய அரபு இராச்சியம்: எமது உலகம், எமது எதிர்காலச் செயல் திட்டம்
ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்தின் (UAE) எமது உலகம், எமது எதிர்காலச் செயல் திட்டம் ஆனது மனிதக் கடத்தல் உள்ளிட்ட
விநிய�ோகச் சங்கிலிகளில் எதிர்கொள்ளப்படுகின்ற சவால்களுக்கு பதிலளிப்பதற்கானத�ொரு முன்னெடுப்பாகும். எமது
உலகம், எமது எதிர்காலச் செயல்திட்டத்தின் கீழ், UAE ஆனது நவீன முறையிலான அடிமைத்தனம் மற்றும் மனிதக்
கடத்தல் பற்றிய க�ொள்கை ஒன்றை விருத்தி செய்தத�ோடு, அதன் அரசுக்குச் ச�ொந்தமான பல்தேசிய நிறுவனமான டுபால்
ப�ோட்ஸ் வேல்ட் எனும் நிறுவனத்திற்கானத�ொரு நடத்தைக் க�ோவையினையும் ஏற்றுக் க�ொண்டது. மேலும் UAE ஆனது
மனித உரிமைகள் த�ொடர்பில் திணைக்களங்களுக்கு இடையிலானத�ொரு செயற்குழுவினையும் வகுத்தத�ோடு, இது ஒரு
மனித உரிமைகள் வேலைச்சட்டகம் மற்றும் சட்டப்பூர்வ தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கான நியாயமான நடவடிக்கைகள்
பற்றிய செயன்முறைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் ஆகியவற்றை விருத்தி செய்வதை இலக்காகக் க�ொண்டுள்ளது.

செயல் திட்டத்தினை அபிவிருத்தி செய்தல்
UAE அரசாங்கமானது வணிக ஒருமைப்பாடு பற்றியத�ொரு உயர் நியமத்திற்கு ஆதரவளிப்பதற்கும், உள்நாட்டுச் சட்டங்கள் மற்றும்
சர்வதேச வேலைச்சட்டகங்களுடனான இணக்கப்பாட்டினை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் உறுதியளித்துள்ளது. எமது உலகம், எமது
எதிர்கால செயல் திட்டமானது, மனிதக் கடத்தலை முறியடித்தல் பற்றிய ஐக்கிய இராச்சிய நவீன முறையிலான அடிமைத்தனச் சட்டம்
2015 மற்றும் 2006 இன் 51 ஆம் இலக்க ஐக்கிய இராச்சிய கூட்டரசுச் சட்டம் ஆகியவற்றுடன் இசைவுறும் வகையில் வரைவு
செய்யப்பட்டதாகும். எமது உலகம், எமது எதிர்கால செயல் திட்டத்தினை அபிவிருத்தி செய்வதில், பங்கீடுபாட்டாளருடனான
ஆல�ோசனைகளை மேற்கொள்ளல், சட்டப்பூர்வ தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கான நியாயமான நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்தல்
மற்றும் அதன் உள்ளக நடவடிக்கைகளை மீளாய்வு செய்தல் ப�ோன்ற விடயங்களை UAE மேற்கொண்டது. UAE ஆனது மூன்றாந் தரப்பு
ஒப்பந்தக்காரரை இனங்காண்பதற்கானத�ொரு செயற்குழுவை தாபித்தத�ோடு, அது சாத்தியம் மிக்க மனிதக் கடத்தல்களுக்கான உயர்
இடர்ப் பிரதேசமாக ஏனைய தரப்பினர்களினால் டுபாய் ப�ோட்ஸ் வேல்ட் துறைமுகங்கள் உபய�ோகிக்கப்படுவதையும் கண்டறிந்தது.

டுபாய் ப�ோட்ஸ் வேல்ட்
டுபாய் ப�ோட்ஸ் வேல்ட்டானது பூக�ோள விநிய�ோகச் சங்கிலி பற்றிய முகாமைத்துவத்தில் ஒரு சர்வதேச முன்னணியாளராக
இனங்காணப்பட்டமையினாலேயே ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்தினுடைய எமது உலகம், எமது எதிர்காலச் செயல் திட்டம்
அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது. டுபாய் ப�ோட்ஸ் வேல்ட்டானது நாற்பது நாடுகளில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வணிக
நிறுவனங்களையும் சுமார் 56,000 இற்கும் மேற்பட்ட த�ொழிலாளர்களையும் க�ொண்டு இயங்கி வருகிறது.
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டுபாய் ப�ோட்ஸ் வேல்ட் நிறுவனத்தினால், தமது நிறுவனத்தின் இயக்கம் மற்றும் விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள
அடிமைத்தனம், வலுக்கட்டாய உழைப்பு மற்றும் மனிதக் கடத்தல் ப�ோன்றவற்றை இல்லாத�ொழித்தல் உள்ளடங்கலாக,
த�ொழிலாளர்களின் வாழ்வினை மேம்படுத்தல், அவர்களது சமூகங்களை வலுவூட்டல் மற்றும் அவர்களது சூழலை
மேம்படுத்தல் ப�ோன்ற அம்சங்களில் ஒரு கணிசமான வகிபாகத்தினை வழங்க முடியும் என்பதை ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
அங்கீகரித்தது.

நமது உலகின் முக்கிய அம்சங்கள், நமது எதிர்காலச் செயல்திட்டம்
நவீன முறையிலான
அடிமைத்தனத்தின்
சந்தேகத்திற்கிடமான மற்றும்
அறியப்பட்ட சம்பவங்களைத்
தெரிவிக்க ஊழியர்களின் கடப்பாட்டை
நிர்ணயிக்கும் நிறுவனத்தின்
தரநிலைகள்.

சிறுவர் த�ொழிலாளர்களைப்
பயன்படுத்துவதையும்,
த�ொழிலாளியின் அடையாள
ஆவணங்களை நிறுத்தி
வைப்பதையும் தடைசெய்யும்
ஆட்சேர்ப்புக் க�ொள்கைகள்.

நவீன முறையிலான அடிமைத்தனம்
குறித்த விநிய�ோகத்தர் சுய
மதிப்பீடுகள் மற்றும் அதன்
விற்பனையாளர் பரீட்சிப்பு
செயன்முறையின் ஒரு பகுதியாக
விற்பனையாளர் நடத்தை விதிமுறை.

க�ொள்கை இணக்கத்தின் உள்ளக
மற்றும் வெளியக தணிக்கை. இது
ஒப்பந்தக்காரர்களுடனான
முகாமைத்துவம் மற்றும் அறிவு பகிர்வு
மூலம் கண்காணிக்கப்படுகின்றது.

மனித உரிமை மீறல்களைப் பற்றிப்
புகாரளிக்க இரகசியமாக
வெளிப்புறமாக நிர்வகிக்கப்படும்
தகவல் அளிக்கும் நேரடித்
த�ொலைபேசி இணைப்பை
உருவாக்குதல்.

நவீன முறையிலான அடிமைத்தன
விழிப்புணர்வை அதிகரிப்பதற்கு
வளர்ந்து வரும் பிரச்சினைகளை
தீர்க்க ஒரு ஒன்லைன் குழுவை
உருவாக்குதல் மற்றும் ஒன்லைன்
பயிற்சி வழங்குதல்.

மேற்கொண்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல்
எமது உலகம், எமது எதிர்கால செயல் திட்டத்திற்கான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளானவை, ஒட்டும�ொத்த டுபாய் ப�ோட்ஸ்
வேல்ட் நிறுவனத்தினதும் பிரதான செயலாற்றுகைச் சுட்டிகளைக் கண்காணிக்கும் ந�ோக்கில் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட
ஒரு கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பாய்வுப் ப�ொறிமுறையின் கீழ் பகுப்பாய்வுகளை மேற்கொள்வதை க�ொண்டுள்ளது. இது
நவீன முறையிலான அடிமைத்தனம் மற்றும் மனிதக் கடத்தல் சார்ந்த க�ொள்கைகளும் மற்றும் நடைமுறைகளும்
அதிகபட்ச பயனுறுதித் தன்மையைப் பெறும் வகையில் அமுல்படுத்தப்படுவதை உறுதிப்படுத்துகிறது.

உதவிக் குறிப்பு: சம்பந்தப்பட்ட பங்குதாரர்களுடன்
கூட்டாண்மையைக் கட்டியெழுப்புதல்


அரசாங்கங்கள், விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டல் குறித்தான இடர்கள் பற்றிய
புரிந்துணர்வினை மேம்படுத்தும் ந�ோக்கில் வணிக நிறுவனம், நிபுணத்துவம் மிக்க சிவில்
சமூக குழுக்கள், உள்நாட்டு சமுதாயக் குழுக்கள், பல் பங்குதாரர் அமைப்புகள் மற்றும்
கைத்தொழில் நிறுவனங்கள் ப�ோன்றவற்றுடனான கூட்டாண்மையைத் தாபிக்குமாறு
ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன.



அரசாங்கங்கள், குறித்த இடர்களை நிவர்த்தி செய்யும் ந�ோக்கில் அவர்களுடைய
அணுகுமுறையினை வலுவூட்டுவதற்காக இத்தகைய கூட்டாண்மைகளை வலுப்படுத்த
முடியும்.

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை முறியடிப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறை உதாரணத் த�ொகுப்பு
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சர்வதேச மற்றும் பன்முக அமைப்புகளுடனான அரசாங்கத்தின்
ஒத்துழைப்பு
அரசாங்கங்கள் சுரண்டலுக்கான தமது அணுகுமுறையினை வடிவமைப்பதற்கு உபய�ோகிக்கக் கூடிய பெறுமதியான வளங்களை
சர்வதேச அமைப்புகளால் வழங்க முடியும். சர்வதேச அமைப்புகளுடனான கூட்டாண்மையானது, நம்பகத்தன்மை மற்றும்
அவசியமான நுண்ணாய்வு ப�ோன்றவற்றை ச�ோ்த்துக்கொள்வதற்கு மேலதிகமாக, மனித உரிமை துஷ்பிரய�ோகத்திற்கான
அரசாங்கத்தின் ஒரு பதிலளிப்பினை மேம்படுத்த முடியும். சர்வதேச அமைப்புக்களுடனான அரசாங்கத்தின் ஒத்துழைப்பின்
அனுகூலங்களைச் சுட்டிக்காட்டுகின்ற சில விடய ஆய்வுகள் கீழே தரப்படுகின்றன.

IOM CREST திட்டம் – விடய ஆய்வு
அடிமைத்தன்மை மற்றும் கடத்தலில் IOM’s இன் கூட்டுறவுப் பதிலளிப்பு (CREST) நிகழ்ச்சித்திட்டம் என்பது,
புலம்பெயர் த�ொழிலாளர்களின் மனித மற்றும் த�ொழிலாளர் உரிமைகளை அவர்களது செயற்பாடுகள் மற்றும்
விநிய�ோகச் சங்கிலிகளில் நிலைநிறுத்துவதற்கு த�ொழிலாளர் விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள
செயற்பாட்டாளர்களுக்கு இடையிலானத�ொரு பிராந்திய கூட்டாண்மையாகும்.
CREST ஆனது, புலம்பெயர் த�ொழிலாளர்கள் தமக்கான நெறிமுறை சார்ந்த ஆட்சோ்ப்பு வழிமுறைகள் மற்றும்
சேவைகளை உயர்வாகப் பெறுதல், புலம்பெயர் த�ொழிலாளர்களிடமிருந்து அறவிடப்படுகின்ற கட்டணங்களை
இல்லாத�ொழித்தல், மற்றும் த�ொழிலாளர்களுக்கான வெளிப்படைத்தன்மை மிக்க விதிமுறைகள், நிபந்தனைகள்
மற்றும் அவர்களுக்கான தீர்வுகளுக்கு உத்தரவாதம் வழங்குகின்ற பரந்தளவான வேலைவாய்ப்பு நடைமுறைகள்
ப�ோன்றவற்றை ஊக்குவிக்கின்ற கூட்டாண்மைகளை உருவாக்குவதற்கே முயல்கிறது
CREST ஊடாக, IOM ஆனது பின்வருவன உள்ளடங்கலாக ஒரு த�ொகுதிக் கருத்திட்டங்கள் பற்றிய அரசாங்கம்,
வணிக நிறுவனம் மற்றும் கைத்தொழிற்துறைகளுடன் ஒத்துழைத்து வருகிறது.
 க�ொள்கைகளும் வழிகாட்டுதல்களும்
— புலம்பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்கள் மற்றும் நெறிமுறை ஆட்சேர்ப்பு த�ொடர்பில் ஒரு ஒத்திசைவான
அணுகுமுறையை வளர்ப்பதற்கான உதவி.
 த�ொழிலாளர் விநிய�ோக சங்கிலி திட்டமிடுகை
— த�ொழிலாளர் ஆட்சேர்ப்பு செயன்முறைகளில் தெரிவுநிலை மற்றும் மேற்பார்வை ஆகியவற்றை
மேம்படுத்துவதற்காக இடம்பெயர்வு வழிப்பாதைகளில் மதிப்பீடு மற்றும் ஆராய்ச்சி.
 திறன் விருத்தி
— வணிக மற்றும் மனித உரிமை அபாயங்களை நிவர்த்தி செய்ய வாணிக உரிமைப் பெயர்கள்,
த�ொழில்தருநர்கள் மற்றும் ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல்.
 நெறிமுறை ஆட்சேர்ப்பு மற்றும் சட்டப்பூர்வ தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கான நியாயமான
நடவடிக்கைகள்
— நிறுவனங்கள், த�ொழில்தருநர்கள் மற்றும் ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்களுக்கு நெறிமுறை ஆட்சேர்ப்புக்கான
சட்டப்பூர்வ தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கான நியாயமான செயன்முறைகளை மேற்கொள்வதற்கான
கருவித்தொகுதிகள.
 புலம்பெயர்ந்தோர் ஆதரவு சேவைகள்
— இடம்பெயர்தலின் அனைத்து நிலைகளிலும் வெளிப்படையான மற்றும் ப�ொருத்தமான தகவல்களுக்கான
அணுகலை அதிகரிக்க புலம்பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்களுக்கான ந�ோக்குநிலை பற்றிய கையேடுகள்.
 தீர்வு மற்றும் குறை தீர்க்கும் வழிமுறைகள்
— த�ொழிலாளர்கள் குறை தீர்க்கும் தடங்கள் மற்றும் தீர்வுகளை வழங்க த�ொழில்தருநர்கள் மற்றும் ஆட்சேர்ப்பு
செய்பவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் கருவிகள்.
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பாலி செயன்முறை

ஆசியான் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் ILO TRIANGLE – விடய ஆய்வு
அனுகூலங்களை அதிகரித்து புலம்பெயர் த�ொழிலாளர் எதிர்கொள்ளும் இடர்களைக் குறைக்கும் ந�ோக்கில்,
அரசாங்கங்கள் , பிராந்திய அமைப்புகள் மற்றும் சிவில் சமூகங்களுக்கான த�ொழில்நுட்ப உதவி மற்றும் ஆதரவுகளை
ஆசியான் நிகழ்ச்சித்திட்டத்திலுள்ள ILO இன் TRIANGLE வழங்குகிறது.
ஆசியான் நிகழ்ச்சித்திட்டத்திலுள்ள TRIANGLE ஆனது, த�ொழில் அமைச்சுகள், த�ொழிலாளர்கள் மற்றும் த�ொழில்
வழங்குனர்களின் அமைப்புகள், ஆட்சோ்ப்பு முகவர் சங்கங்கள், மற்றும் ஆசியான் அமைப்பிலுள்ள கம்போடியா, லாஓ
மக்கள் ஜனநாயகக் குடியரசு, மலேசியா, மியன்மார், தாய்லாந்து மற்றும் வியட்நாட் ப�ோன்ற ஆறு நாடுகளிலுள்ள
சிவில் சமூக அமைப்புகள் ப�ோன்றவற்றுடன் பணியாற்றியுள்ளது.
2011 முதல் 2019 இடைப்பட்ட காலத்தில், ஆசியான் நிகழ்ச்சித்திட்டத்திலுள்ள TRIANGLE ஆனது, பின்வரும்
விளைவுகளை அடைந்தது:
 ஆசியான் நிகழ்ச்சித்திட்டத்திலுள்ள TRIANGLE மூலமான த�ொழில்நுட்ப உதவியுடன் கூடிய 34 க�ொள்கை
மற்றும் சட்டவாக்கச் சாதனங்களை ஏற்றுக்கொள்ளல்
 த�ொழில் ஆளுகை பற்றிய பிரச்சினை த�ொடர்பில் ஆசியான் உறுப்பு நாடுகளைச் ச�ோ்ந்த 36,476 நபர்களுக்கு
பயிற்சி அளித்தல்
 மியன்மார் மற்றும் வியட்நாம் நாடுகளிலுள்ள 376 வேலைவாய்ப்பு முகவர்கள்
மூலகமா நீதியானதும் நெறிமுறை சார்ந்ததுமான ஆட்சோ்ப்பு பற்றிய நன்னடத்தைக் க�ோவை த�ொடர்பில்
அர்ப்பணிப்புடன் செயற்பட்டமை, மற்றும்
 சட்டபூர்வமான க�ோரிக்கைகளுக்காக புலம்பெயர் த�ொழிலாளர்களுக்கான இழப்பீட்டு த�ொகையாக
US$4,787,431 உத்தரவிடப்பட்டது.

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை முறியடிப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறை உதாரணத் த�ொகுப்பு
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சிவில் சமூகத்துடன்அரசாங்கத்தின் ஒத்துழைப்பு
வளர்ந்து வரும் பிரச்சினைகள் த�ொடர்பில் அரசாங்கங்கள் முக்கிய அவதானம் செலுத்துவதற்கும் மற்றும் உயிர் வாழுகின்ற
மற்றும் சுரண்டல் பற்றிய இடரைக் க�ொண்டுள்ள நபர்களின் அனுபவங்களை சிறப்பாக உணர்ந்துக�ொள்வதற்கும்
அரசாங்கங்கள் சிவில் சமூகத்துடன் ஈடுபடுவது இன்றியமையாத அம்சமாக விளங்குகின்றது. அரசாங்கங்கள் தமது
பதிலளிப்பினை வலுப்படுத்தக்கூடிய வகையில் குறித்த பிரச்சினைகள் பற்றிய ஆழமான பார்வைகளையும் மற்றும்
பரிந்துரைகளையும் சிவில் சமூக அமைப்புகளால் வழங்க முடியும்.

மியன்மார்: மனிதக் கடத்தலை முறியடிப்பதற்கான தேசிய செயற்திட்டம் 2017-21
மியன்மார் அரசாங்கமானது, மனிதக் கடத்தலுக்கு எதிரான ஒரு தனியான தேசிய செயற்திட்டங்களை விருத்தி
செய்துள்ளது. இந்த வளங்களின் அபிவிருத்தியானது, சம்பிரதாயக் குற்றங்களைப் ப�ோன்ற வழிமுறைகளில் மனிதக்
கடத்தலுக்குப் பதிலளிக்க முடியாதென்பதை ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலைப்பாட்டிலுள்ளது.
மியன்மாரின் மனிதக் கடத்தலைத் தடுப்பதற்கான சட்டம் 2005 இன் பிரகாரம், மனிதக் கடத்தலை ஒடுக்குவதற்கான
மத்திய அமைப்பானது, மனிதக் கடத்தலை முறியடிப்பதற்கான அரசாங்கத் திணைக்களங்களின் முயற்சிகளை
ஒருங்கிணைப்பதற்கான ஐந்து ஆண்டுகள் த�ொடர்ச்சியான தேசிய திட்டம் ஒன்றினை விருத்தி செய்தது. இது
த�ொடர்ச்சியான ஐந்தாண்டு கால மனிதக் கடத்தலை முறியடிப்பதற்கான தேசிய செயற்திட்டத்தினைத் தாபிப்பதற்கு
வழியமைத்தது. இதில் விநிய�ோகத் த�ொடரிலுள்ள சுரண்டலைத் தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் பற்றியும்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. மூன்றாவது ஐந்தாண்டு கால தேசிய செயற்திட்டமும் (2017-21) (திட்டம்) தற்பொழுது
அமுல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இந்தத் திட்டத்தின் பிரதான க�ோட்பாடுகளில் ஒன்றாக, பாதிக்கப்பட்டோர் மைய
அணுகுமுறை ஒன்றை உறுதிப்படுத்துவதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உரிமைகளுக்கு முன்னுரிமையளித்தல்
விளங்குகின்றது.

தேசிய செயற்திட்டம் 2017-21 விருத்தி செய்தல்
இத்திட்டத்தினை அபிவிருத்தி செய்யும் ப�ொழுது, மூன்று செயற்குழுக்கள் தத்தமது சம்பந்தப்பட்ட த�ொழிற்துறைகளில்
செயற்படுத்தும் வகையிலான வருடாந்த வேலைத்திட்டங்களை அபிவிருத்தி செய்தன. இது சிவில் சமூகத்துடனான
ஒத்துழைப்புடன் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்தத் திட்டமானது மனிதக் கடத்தலிலுள்ள புதிய வடிவங்களையும் மற்றும்
ப�ோக்குகளையும் இனங்காண்பதற்கும், மற்றும் அரசாங்கத் திணைக்களங்களுக்கும் சமுதாயத்தின் ஏனைய
அங்கத்தவர்களுக்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்பினை அதிகரிப்பதற்கும் மியன்மருக்கு உதவியுள்ளன. மேலும்
இத்திட்டமானது, புலன்விசாரணைகள் மற்றும் வழக்குகளுடன் ஒரு பாரிய ஒத்துழைப்பினை பேணுவதற்கும் பங்களிப்புச்
செய்துள்ளத�ோடு, மனிதக் கடத்தல் விடயம் குறித்தான ஒட்டும�ொத்த பதிலளிப்பினை வலுப்படுத்தியுமுள்ளது.

மியான்மரின் தேசிய செயல் திட்டத்திற்கான அடுத்த நடவடிக்கைகள்:

மனிதக் கடத்தலுக்கு எதிரான துணைச் சட்டம் மற்றும் சட்டத் திருத்தம்.

த�ொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்கு சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள்
குறித்த பயிற்சி வகுப்புகளை வழங்குதல்.
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பாலி செயன்முறை

தேசிய அளவிலான வருடாந்த வேலைத் திட்டங்களை உருவாக்குதல்.

கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு குழுவை உருவாக்குதல்.

பாதுகாப்பான இடம்பெயர்வு குறித்த கல்வித் திட்டங்களை நடத்துதல்.

தனியார் நிறுவனத்தின் ப�ொறுப்பு வாய்ந்த நபர்களுக்கான கல்வி பட்டறைகளை
நடத்துதல்.

எதிர்காலச் சவால்கள்
மனிதக் கடத்தலை முறியடிப்பதற்கான கணிசமானளவு அனேக சவால்கள் இன்னமும் உள்ளதை மியன்மார் அரசாங்கம்
ஏற்றுக்கொள்கிறது. குறைந்த சமூக – ப�ொருளாதார அபிவிருத்தியானது உயர்ந்தளவான புலம்பெயர்வுக்கு த�ொடர்ந்தும்
வழியமைக்கின்றது. இத்தகைய புலம்பெயர்வின் பெரும்பகுதியானது, அதிக வெளிப்படைத் தன்மையற்ற முறைசாரா
மற்றும் உயர் இடருடைய வழிமுறைகள் ஊடாக இடம்பெறுகின்றன. நாடு முழுவதுமுள்ள ம�ோதல்கள் மக்கள்
மத்தியிலுள்ள சில குழுக்களின் பாதிப்பினை மனிதக் கடத்தல் பற்றிய இடர்களுக்கு அதிகரித்துள்ளது. மேலும் இந்த
ம�ோதல்கள், மியன்மாரின் சமூகத்தின் மத்தியில் மனிதக் கடத்தல் த�ொடர்பில் பாதிக்கப்பட்டோரை வெற்றிகரமாக மீள்
ஒருங்கிணைப்புச் செய்வதற்கான சாத்தியப்பாட்டினை மட்டுப்படுத்துகிறது. மியன்மார் அரசாங்கமானது இத்தகைய
சவால்களை எதிர்கால தேசிய செயற்திட்டத்தின் மூலம் தீர்ப்பதனை ந�ோக்காக் க�ொண்டுள்ளது.

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை முறியடிப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறை உதாரணத் த�ொகுப்பு
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பின் இணைப்பு 1:
உதவிக்குறிப்புகளின் சுருக்கம்
இந்த த�ொகுப்பில் உள்ளடக்கப்பட்ட விநிய�ோகச் சங்கிலிகளில் சுரண்டலை நிவர்த்தி செய்வதற்கான முக்கிய
உதவிக்குறிப்புகளின் சுருக்கம் கீழே வழங்கப்பட்டுள்ளது:
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புரிந்துணர்வை வளர்ப்பதற்குத் தனியார் துறையுடன் இணைந்து பணியாற்றுதல்



சுரண்டலை எளிதாக்கும் நடைமுறைகள் பற்றி கவனம் செலுத்தல்



மூன்றாம் தரப்பு நிபுணத்துவத்திலிருந்து நீங்கள் எவ்வாறு பயனடையலாம் என்பதைக்
கவனித்தல்



அணுகுமுறையில் ஒத்துழைப்பு வழங்குதல்



திறனை உருவாக்க நீங்கள் எங்கு உதவலாம் என்பதைக் கவனித்தல்



பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணர்வை வளர்ப்பதை ஊக்குவித்தல்



பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான ஆதரவை சட்டத்தில் கூட்டிணைத்தல்



உள்ளூர் சமூகத்தை ஈடுபடுத்துதல்



த�ொடர்புடைய பங்குதாரர்களுடன் கூட்டாண்மைகளை உருவாக்குதல்

பாலி செயன்முறை

பின் இணைப்பு 2: ச�ொற்களஞ்சியம்
கடன் க�ொத்தடிமைத்தனம்

பாதிக்கப்பட்டவரின் சேவைகள் வெளிப்படையாகத்
த�ோன்றுகின்ற அதிகப்படியான கடனுக்காக அல்லது
சேவைக் காலம் மற்றும் அதன் தன்மை மட்டுப்படுத்தப்படாத
அல்லது வரையறுக்கப்படாத சேவைகளுக்காகப் பிணையப்
ப�ொருளாக வைக்கப்படுகிறது.

வேலை அல்லது சேவை த�ொடர்பில் ஏமாற்றி
ஆட்சேர்ப்பு மேற்கொள்ளுதல்

பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் அவர் பணியமர்த்தப்பட்ட வேலையின்
சுரண்டல் தன்மையைக் க�ொண்டு ஏமாற்றப்படுதல், மேலும்
அவர் மனிதக் கடத்தல் அல்லது சுரண்டலுக்கு ஆளாதல்.

சட்டப்பூர்வ தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கான
நியாயமான நடவடிக்கைகள்

சுரண்டல் அல்லது மனிதக் கடத்தல் அபாயங்களை எவ்வாறு
எதிர்கொள்வது என்பதைக் கண்டறிந்து, அவற்றைத்
தடுக்கும், தணிக்கும் மற்றும் கணக்கிடும்
செயன்முறைகளைச் செய்வதற்கான ஒரு நிறுவனத்தின்
தற்போதைய ப�ொறுப்பு.

நெறிமுறையான ஆட்சேர்ப்பு

சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மனித உரிமைகளை
மதிக்கும், பாதுகாக்கும் மற்றும் நிறைவேற்றும் வகையில்,
ஒரு த�ொழிலாளரை நியாயமாகவும், வெளிப்படையாகவும்,
தகுதியுடனும் ஈடுபடுத்தும் செயன்முறை.

கட்டாய உழைப்பு

வற்புறுத்தல், அச்சுறுத்தல்கள் அல்லது ஏமாற்றுதல் காரணமாக
பாதிக்கப்பட்ட ஓர் நபர் தனது வேலையை நிறுத்துவதற்கு
சுதந்திரமில்லாத அல்லது தனது பணியிடத்தை விட்டு
வெளியேறுவதற்கு சுதந்திரமில்லாத நிலை.

கட்டாயத் திருமணம்

வலுக்கட்டாயம், அச்சுறுத்தல்கள் அல்லது ஏமாற்றுதல்
மூலமாக ஒரு பாதிக்கப்பட்ட நபரைத் திருமணம் செய்ய
நிர்பந்தித்தல், அல்லது பாதிக்கப்பட்டவருக்கு திருமண
விழாவின் தன்மை மற்றும் விளைவு புரியவில்லை எனும்
தன்மையினைப் பயன்படுத்தி அவரைத் திருமணம் செய்ய
நிர்பந்தித்தல்.

குறை தீர்க்கும் வழிமுறைகள்

சில வணிக நடவடிக்கைகள் மற்றும் செயற்பாடுகளால்
எதிர்மறையாக பாதிப்பிற்குள்ளாகின்ற தனிநபர்கள்,
த�ொழிலாளர்கள் அல்லது சமூகங்களால் பயன்படுத்தக்கூடிய
முறையான, சட்ட அல்லது சட்டப்பூர்வமற்ற செயன்முறைகள்.

த�ொழில் சுரண்டல்

எவரேனும் ஒரு நபரின் வேலை அல்லது உழைப்பால்
பயனடைய அவரை நியாயமற்ற முறையில் நடத்துவது
அல்லது நியாயமற்ற சூழ்நிலைகளில் அவரை
வைத்திருத்தல்.

த�ொழிலாளர்களை வாடகைக்கு அமர்த்துதல்

த�ொழிலாளர் ஆட்சேர்ப்பு மற்றும் வேலை வாய்ப்பு
சேவைகளை வழங்கும் அரச வேலைவாய்ப்பு சேவைகள்
மற்றும் தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகவரான்மைகள் ப�ோன்ற
இரண்டு அமைப்புக்களும்.

புலம்பெயர்ந்த த�ொழிலாளி

எதேனும் ஒரு நாட்டின் பிரஜையல்லாத ஆனால் அந்த நாட்டில்
வேலை செய்ய வேண்டும் என்ற ந�ோக்கத்துடன் அந்த
நாட்டிற்கு பயணம் செய்த நபர் ஒருவர்.

நவீன முறையிலான அடிமைத்தனம்/
அடிமைத்தனம் ப�ோன்ற நடைமுறைகள்

கட்டாய உழைப்பு, கடன் க�ொத்தடிமை, கட்டாயத் திருமணம்,
க�ொத்தடிமைத்தனம், சுரண்டல் உள்ளிட்ட நடைமுறைகள்.

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை முறியடிப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறை உதாரணத் த�ொகுப்பு
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ஆட்கடத்தல்

ப�ொதுவாக கடத்தப்படும் நபரின் ஒப்புதலுடன் ஒரு நபரை ஒரு
நாட்டிலிருந்து மற்றொரு நாட்டிற்கு சட்டவிர�ோதமாக க�ொண்டு
செல்வதற்கான நடவடிக்கை அல்லது நடைமுறை.

ஆட்சேர்ப்பு

விளம்பரம், தகவல் பரப்புகை, தெரிவுசெய்தல், ப�ோக்குவரத்து
அல்லது மக்களை வேலைவாய்ப்பில் சேர்ப்பது.

ஆட்சேர்ப்பு கட்டணம்

த�ொழிலாளர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பினைப்
பெற்றுக்கொடுக்கும் ப�ோது அல்லது அவர்களைப் பணியில்
அமர்த்தும் ப�ோது நேரிடக்கூடிய ஏதேனும் கட்டணங்கள்
அல்லது செலவுகள். குறித்த கட்டணங்கள் அல்லது செலவுகள்
அறிவிடப்படும் அல்லது சேகரிக்கபடும் முறை, நேரம், இடம்
எனும் விடயங்கள் கருத்திற்கொள்ளப்படுவதில்லை.

க�ொத்தடிமைத்தனம்

பாதிக்கப்பட்டவரின் தனிப்பட்ட சுதந்திரம் கணிசமாக
தடைசெய்யப்பட்டிருக்கும் மற்றும் அவர் தான் வேலை
செய்வதை சுயாதீனமாக நிறுத்தவ�ோ அல்லது அவர் தனது
பணியிடத்தை விட்டு சுயாதீனமாக வெளியேறவ�ோ அவருக்கு
சுதந்திரம் இருக்காது.

அடிமைத்தனம்

பாதிக்கப்பட்டவர் ஒரு ப�ொருள் என்ற ரீதியில்
ச�ொந்தமாக்கப்பட்டிருப்பார். அவர் வாங்குவதற்கான ஒரு
ப�ொருளாகவும் இருக்கலாம், மேலும் அவரின் உழைப்பு
கட்டுப்பாடற்ற முறையில் கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றது.

விநிய�ோக சங்கிலி

ஒரு ப�ொருள் அல்லது சேவை உற்பத்தி மற்றும்
விநிய�ோகத்தில் ஈடுபட்டுள்ள செயன்முறைகளின்
முழுமையான முறைமை.

விநிய�ோக சங்கிலியின்
வெளிப்படைத்தன்மை

ஒரு ப�ொருள் அல்லது சேவை உற்பத்தி மற்றும் விநிய�ோகம்
த�ொடர்பில் சம்பந்தப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள்,
செயன்முறைகள் மற்றும் முறைமைகள் பற்றிய தகவல்களைப்
வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் பகிரங்கமாகவும் பகிரும்
செயன்முறை.

சிறுவர் த�ொழிலாளியின் ம�ோசமான
வகைகள்

அடிமைத்தனம் அல்லது பாலியல் சுரண்டல் உள்ளிட்ட ஒத்த
நடைமுறைகள் மூலம் சிறுவர்கள் சுரண்டப்படுவது,
அவர்களின் உடல்நலம், பாதுகாப்பு அல்லது ஒழுக்கத்திற்கு
தீங்கு விளைவிக்கும் அபாயகரமான வேலைகளில் அவர்களை
ஈடுபடுத்துவது, அல்லது போதைபொருள் உற்பத்தி அல்லது
ப�ோக்குவரத்துக்கு அவர்களைப் பயன்படுத்துவது.

ஆட்கடத்தல்/மனிதக் கடத்தல்

அச்சுறுத்தல் அல்லது அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி
பலவந்தமான வற்புறுத்தல் அல்லது ஏனைய வகையிலான
வற்புறுத்தல், ஆட்கடத்தல், ம�ோசடி, ஏமாற்றுதல், அதிகார
துஷ்பிரய�ோகம் அல்லது நபரின் பாதிக்கப்படக்கூடிய நிலை
ஆகியவற்றின் மூலம் சுரண்டலின் ந�ோக்கத்திற்காக,
மற்றொரு நபரின் மீது கட்டுப்பாட்டைக் க�ொண்ட ஒரு நபரின்
ஊடாக குறித்த நபரின் சம்மதத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு
அவரை வேலைக்காக ஆட்சேர்ப்புச்செய்தல்,
க�ொண்டுசெல்லுதல், இடமாற்றம் செய்தல், அடைத்து
வைத்தல் அல்லது தன்னகப்படுத்தல்.

நாடுகடந்த குற்றம்

திட்டமிடல், செயற்படுத்தல் அல்லது சாத்தியமான அல்லது
உண்மையான விளைவுகளின் தாக்கம் ப�ோன்ற விடயங்களில்
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளுடன் த�ொடர்புற்ற சட்ட மீறல்கள்.

ஊதியத் திருட்டு

ஒரு பணியாளருக்குச் சரியான வகையில் உரித்துடைய
ஊதியம் அல்லது சலுகைகள் மறுக்கப்படுவது.

பாலி செயன்முறை

பின் இணைப்பு 3: முக்கிய
வளங்கள்
வளங்கள்

கண்ணோட்டம்

அமைப்பு

நிறுவனத்தின் செயற்பாடு
மற்றும் விநிய�ோகச்
சங்கிலிகளில் நவீன
முறையிலான அடிமைத்தனம்:
கட்டாய வெளிப்படைத்தன்மை,
சட்டப்பூர்வ தேவையை பூர்த்தி
செய்வதற்கான நியாயமான
நடவடிக்கைகள், மற்றும் அரச
க�ொள்முதல் தேவையை பூர்த்தி
செய்வதற்கான நியாயமான
நடவடிக்கைகள்

நவீன முறையிலான அடிமைத்தனத்தை ஒழிக்க
உலகளாவிய வணிகங்களை ஊக்குவிக்க முன்னணி
அரசாங்கங்கள் ஏற்கனவே என்ன செய்கின்றன
என்பதை விளக்கும் ஒரு ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை.

வணிக மற்றும்
மனித உரிமைகள்
வள மையம்

நியாயமான த�ொழிலாளர் சங்க
நடத்தை விதிக்கோவை

உலகெங்கிலும் உள்ள நுகர்வோர் அனுபவிக்கும்
ஆடை, காலணி, விவசாய ப�ொருட்கள் மற்றும்
ஏனைய ப�ொருட்களை உற்பத்தி செய்யும்
த�ொழிலாளர்களைப் பாதுகாக்க முயல்கின்றது. ILO
தரங்களின் அடிப்படையில்.

நியாயமான
த�ொழிலாளர் சங்கம்

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளில்
கட்டாய உழைப்பு: அபாயங்களை
நிவர்த்தி செய்தல் மற்றும்
த�ொழிலாளியின்
சுதந்திரங்களைப் பாதுகாத்தல்

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளில் ஏற்படும் கட்டாய
உழைப்பைக் கண்டறிந்து அதனை ஒழிப்பதற்கான
சர்வதேச தரநிலைகள், கட்டமைப்புகள் மற்றும் சிறந்த
நடைமுறைகள் குறித்துக் கவனம் செலுத்தும்
சுருக்கமான ஆவணம்.

நியாயமான
த�ொழிலாளர் சங்கம்

கண்ணியத்துடன்
இடம்பெயர்வதற்கான டாக்கா
க�ோட்பாடுகள்

புலம்பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு
கட்டணம் வசூலித்தல் மற்றும் ஆவணங்களை
வைத்திருத்தல் உட்பட பாதுகாப்பான இடம்பெயர்வு
பற்றி த�ொழில்தருநர்கள் மற்றும்
ஆட்சேர்ப்பவர்களுக்கு முக்கிய க�ொள்கைகள் மற்றும்
வழிகாட்டுதல்.

மனித உரிமைகள்
மற்றும் வணிக
நிறுவனம்

ப�ொறுப்பான ஆட்சேர்ப்பு வள
வங்கி

ஆட்சேர்ப்பின் ப�ோது புலம்பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்கள்
சுரண்டப்படுவதில்லை என்பதை எவ்வாறு
உறுதிப்படுத்துவது, குறித்த பரந்த அளவிலான
கருவிகள், வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆராய்ச்சி
ஆகியவற்றைக் க�ொண்டுள்ளது.

மனித உரிமைகள்
மற்றும் வணிக
நிறுவனம்

அடிமைத்தனம் மற்றும் கடத்தலை
ஒழிப்பதில் கூட்டு முறையிலான
ப�ொறுப்பு (CREST)

புலம்பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்களின் செயற்பாடுகள்
மற்றும் விநிய�ோகச் சங்கிலிகளில் ஏற்படும்
பாதிப்புகளை நிவர்த்தி செய்வதில் வணிகங்கள்
எதிர்கொள்ளும் சவால்களுக்கு CREST
பதிலளிக்கின்றது.

இடம்பெயர்வுக்கான
சர்வதேச அமைப்பு

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை முறியடிப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறை உதாரணத் த�ொகுப்பு
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வளங்கள்

கண்ணோட்டம்

அமைப்பு

சர்வதேச ஆட்சேர்ப்பு
ஒருமைப்பாட்டு அமைப்பு

நெறிமுறையான சர்வதேச த�ொழிலாளர்
ஆட்சேர்ப்பை மேம்படுத்துவதற்காக
வடிவமைக்கப்பட்ட உலகளாவிய நடவடிக்கை.

இடம்பெயர்வுக்கான
சர்வதேச அமைப்பு

ஆட்சேர்ப்பு த�ொடர்பான
ம�ொன்ரியல் பரிந்துரைகள்

சர்வதேச ஆட்சேர்ப்பு மற்றும் புலம்பெயர்ந்த
த�ொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பை ஒழுங்குபடுத்துதல்
மற்றும் மேற்பார்வை என்பனவற்றை
மேம்படுத்துவதற்கான நடைமுறை
வழிகாட்டுதல்களை க�ொள்கை வகுப்பாளர்கள்
மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளர்களுக்கு வழங்குகின்றது.

இடம்பெயர்வுக்கான
சர்வதேச அமைப்பு

சர்வதேச த�ொழிலாளர்
அமைப்பின் Alliance 8.7

Alliance 8.7 என்பது 2030 இன் நிலையான
அபிவிருத்தி இலக்குகளின் இலக்கு 8.7 ஐ அடைய
அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உலகளாவிய கூட்டாண்மை
ஆகும். மனிதக் கடத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு
பிரச்சினைகள் குறித்த தகவல்களை வழங்க
வடிவமைக்கப்பட்ட பல்வேறு க�ொள்கை வழிகாட்டிகள்
அவர்களிடம் உள்ளது.

சர்வதேச
த�ொழிலாளர்
அமைப்பு

நியாயமான ஆட்சேர்ப்பு மற்றும்
ஆட்சேர்ப்பு கட்டணம் மற்றும்
த�ொடர்புடைய செலவுகளின்
வரையறைக்கான ப�ொதுவான
க�ொள்கைகள் மற்றும்
செயற்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கள்

நியாயமான ஆட்சேர்ப்பை ஊக்குவித்தல் மற்றும்
உறுதிப்படுத்துவது குறித்து ILO மற்றும் ஏனைய
அமைப்புகளின் தற்போதைய மற்றும் எதிர்கால
பணிகளை அறிவிப்பதற்கான இலக்கைக்
க�ொண்டுள்ளது.

சர்வதேச
த�ொழிலாளர்
அமைப்பு

கட்டாய உழைப்பை எதிர்த்துப்
ப�ோராடுதல்: த�ொழில்தருநர்கள்
மற்றும் வணிகத்திற்கான
கையேடு

கட்டாய உழைப்பு மற்றும் மனித கடத்தல் அபாயத்தை
தங்கள் ச�ொந்த நடவடிக்கைகளிலும் உலகளாவிய
விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலும் நிவர்த்தி
செய்வதற்கான திறனை வலுப்படுத்த
த�ொழில்தருநர்கள் மற்றும் வணிகங்களுக்கான
வழிகாட்டுதல் கையேடுகள் மற்றும் கருவிகள்
என்பனவற்றை வழங்குகின்றது.

சர்வதேச
த�ொழிலாளர்
அமைப்பு

வணிகம் மற்றும் மனித
உரிமைகள் த�ொடர்பான ஐக்கிய
நாடுகளின் வழிகாட்டுதல்
க�ோட்பாடுகளுக்கான விளக்க
மற்றும் ப�ொருள்கோடல்
வழிகாட்டி

UNGP களுக்கு அவற்றின் ப�ொருள் மற்றும் ந�ோக்கம்
பற்றிய முழுமையான புரிதலை ஆதரிக்க மேலதிக
பின்னணியை வழங்குகின்றது.

மனித உரிமைகள்
உயர் ஸ்தானிகர்
அலுவலகம்

வணிகம் மற்றும் மனித
உரிமைகள் த�ொடர்பான ஐ.நா
வழிகாட்டும் க�ோட்பாடுகள்

வணிகம் த�ொடர்பான மனித உரிமை தீங்குகளைத்
தடுப்பதற்கும் நிவர்த்தி செய்வதற்கும்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட உலகளாவிய தரநிலை. ஜூன்
2011 இல் ஐ.நா மனித உரிமைகள் கவுன்சில்
அங்கீகாரம் வழங்கியது.

மனித உரிமைகள்
உயர் ஸ்தானிகர்
அலுவலகம்

ப�ொருளாதார ஒத்துழைப்பு
மற்றும் மேம்பாட்டு
நூலகத்திற்கான அமைப்பு

ப�ொருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான
அமைப்பு என்பது ஒரு சர்வதேச அமைப்பு என்பதுடன்
இது அனைவருக்கும் செழிப்பு, சமத்துவம், வாய்ப்பு
மற்றும் நல்வாழ்வை விருத்தி செய்யும்
க�ொள்கைகளை வடிவமைக்கச் செயற்படுகின்றது.

ப�ொருளாதார
ஒத்துழைப்பு மற்றும்
மேம்பாட்டுக்கான
அமைப்பு
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வளங்கள்

கண்ணோட்டம்

அமைப்பு

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளில்
த�ொழிலாளர் சுரண்டலுக்கான
கடத்தலைத் தடுப்பதற்கான
அரசாங்க நடவடிக்கைகள்
குறித்த மாதிரி வழிகாட்டுதல்கள்

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளில் ஏற்படும் மனிதக்
கடத்தலைத் தடுக்க உறுதியான நடவடிக்கைகளைச்
செயற்படுத்த அரசுகளுக்கு உதவ ஒரு நடைமுறை
கருவியை வழங்குவதற்கான மாதிரி
வழிகாட்டுதல்கள்.

ஐர�ோப்பாவின்
பாதுகாப்பு மற்றும்
ஒத்துழைப்புக்கான
அமைப்பு

ஐக்கிய நாடுகளின் நிலையான
அபிவிருத்தி இலக்குகள்

வறுமை, சமத்துவமின்மை, காலநிலை மாற்றம்,
சுற்றுச்சூழல் சீரழிவு, அமைதி மற்றும் நீதி உள்ளிட்ட
உலகளாவிய சவால்களை எதிர்கொள்ளும்
வழிகாட்டுதல் வரைபடம்.

ஐக்கிய நாடுகள்

UNHCR – மனிதக் கடத்தல்
பற்றிய வலையமைப்பு

UNHCR மற்றும் பங்காளி அமைப்புகளிடமிருந்து
பயனுள்ள வளங்களை உள்ளடக்கிய
அகதிகளுக்கான மனித கடத்தல் அபாயங்கள் குறித்த
ஐக்கிய நாடுகளின் அகதிகளுக்கான உயர்
ஸ்தானிகர் அமைப்பின் (UNHCR) தகவல்.

அகதிகளுக்கான
ஐக்கிய நாடுகளின்
உயர் ஸ்தானிகர்
அமைப்பு

ப�ோதைப்பொருள் மற்றும் குற்றம்
த�ொடர்பான ஐக்கிய நாடுகளின்
அலுவலகம்: மனித மற்றும்
புலம்பெயர்ந்தோர் கடத்தல்

ப�ோதைப்பொருள் மற்றும் குற்றம் த�ொடர்பான
ஐக்கிய நாடுகளின் அலுவலகம் அங்கத்துவ நாடுகள்
தமது குற்றவியல் நீதி முறைகளை பயனுள்ள,
நியாயமான மற்றும் மனிதாபிமானமாக இருக்கும்
வகையில் அவற்றை சீர்திருத்த உதவுகின்றது.
மனிதக் கடத்தலை எதிர்த்தல் த�ொடர்பான பல
வளங்கள் அவர்களிடம் உள்ளன

ப�ோதைப்பொருள்
மற்றும் குற்றம்
த�ொடர்பான ஐக்கிய
நாடுகளின்
அலுவலகம்

Walk Free வளங்கள்

Walk Free என்பது ஒரு சர்வதேச மனித உரிமைக்
குழுவாகும். இது நவீன முறையிலான அடிமைத்தனம்
எந்த வகையில் இருப்பினும் அதனை ஒழிப்பதில்
கவனம் செலுத்துகின்றது. பாதிக்கப்படக்கூடிய
மக்களை சுரண்டலிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு
அவர்களிடம் ஏராளமான வளங்கள் உள்ளன.

Walk Free

ஆட்சேர்ப்பு குறித்த ம�ொன்ரியல்
பரிந்துரைகள்: சிறந்த
ஒழுங்குமுறைக்கான ஒரு
வழிகாட்டி

சர்வதேச ஆட்சேர்ப்பு மற்றும் புலம்பெயர்ந்த
த�ொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் மேற்பார்வை
ஆகியவற்றை மேம்படுத்தக் க�ொள்கை
வகுப்பாளர்களுக்கான நடைமுறைசாத்தியமான
வழிகாட்டுதல்களும் ய�ோசனைகளும்.

இடம்பெயர்வுக்கான
சர்வதேச அமைப்பு

விநிய�ோகச் சங்கிலிகளிலுள்ள சுரண்டலை முறியடிப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறை உதாரணத் த�ொகுப்பு
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