
��ந�ைல  
மனித வ�யாபார�த�னா�
பாத��க�ப�டவ�க��� (TIP) ேசைவகைள
வ�ரி�ப��த� ெதாட�ப�� இல�ைகய��
பத��க�, க�டைம�ப�� த�ேபா��ள
இைடெவளிக� ம��� அைம��கைள
எ�வா� வ��ப���வ� எ�ப� ப�ற�ய
ேக�வ�கைள எ���க�றன. �ைற�த
அளவ�லான வள�கைள� ெகா��,
பா�ந�ைல அ��பைடய�லான வ��ைறயா�
(GBV) பாத��க�ப�டவ�க��� வழ�க�ப��
ேசைவக�ட� மனித வ�யாபார�த��
பாத��க�ப�டவ�க��� வழ�க�ப��
ேசைவகைள ஒ��க�ைண�க ேவ���
எ�ற ஒ� ெபா�வான வாத�
��ைவ�க�ப�க�ற� மனித
வ�யாபார�த�னா� பாத��க�ப�ட நப�கைள
க�டற�த� ம��� ேசைவ வழ�கைல
எ�வா� ேம�ப��தலா� எ�பைத வ�ம�சன
�த�யாக ஆரா�வத�� ஆச�ய ம�ற�த�னா�
ெதா��க�ப�ட இ�த ப�நா�� ஆ��
இ�த�யா, இல�ைக ம��� ேநபாள�த��
நட�த�ப�ட�. மனித வ�யாபார� ம���
பா�ந�ைல அ��பைடய�லான
வ��ைறய�னா�
பாத��க�ப�டவ�க��கான ேசைவகைள
ஒ��க�ைண�த� அ�ல� ப�ரி�த� ம���
அத� �ல� மனித வ�யாபார�த�னா�
பாத��க�ப�டவ�க� ச�ற�த ேசைவகைள
அ��வைத உ�த�ெச�வ� எ�ப� இ�த
ஆரா��ச�ய�� அ��பைடயான ஒ� ��க�ய
ேக�வ�யா��. இல�ைகய�� ேசகரி�க�ப�ட
ெப�மள� தரமான தர�, ேசைவகைள அ�க
�ய�ச��பத�� மனித வ�யாபார�த�னா�
பாத��க�ப�டவ�க� எத��ெகா���
சவா�கைள ����கா��க�ற�.
ஒ��க�ைண�� அ�ல� ப�ரி�த� ப�ற�ய
ேக�வ�, மனித வ�யாபார� ம��� பா�ந�ைல
அ��பைடய�லான வ��ைறய�னா�
பாத��க�ப�டவ�க� எ�வா�
உணர�ப�க�றா�க� ம��� அத�
வ�ைளவாக ேசைவக��கான ேவ�ப�ட 

பா�ந�ைல  அ��பைடய�லான  வ��ைற  ம���  கட�த��
பாத��க�ப�ட  நப�கைள  க�டற�த�  ம���  ஆதர�

ேசைவகைள  ேம�ப���த� :

இல�ைக

அ�கைல� ப�ற�ய ���கமான �ரிதைல
வழ��க�ற�. பாத��க�ப�டவ� யா� எ�ப�
ப�ற�ய க����க� ம���
பாத��க�ப�டவ�களி� ெப�மயமா�க�
ஆக�யைவ ேசைவகைள அ���
�ய�ச�ய�� ெபரிய அளவ��
எ�த�ப�க��றன. இ�த ஆ�� ச�ல
பரி��ைரகைள வழ��க�ற�, இ�
பாத��க�ப�டவ�க��� மிக��
ஒ�த�ைசவான ம��� அ��த��ள
வ�த�த�� ஆதரவளி���.

�ைறய�ய�
தர� ேசகரி�ப�� ப��சா� அ���ைறைய
ஆ�� ேம�ெகா�ட�, அர� ம��� அரச
சா�ப�ற ேசைவ வழ��ந�க� உ�பட
அைடயாள� காண�ப�ட ப��தார�க�ட�
ஆழமான ம��� க�டைம�க�ப�ட
ேந�காண�க� நட�த�ப�டன. இன-
ெமாழிய�ய� சமந�ைலைய�
ேப�வத�காக��, உய� இட�ெபய��
மாவ�டஙகளி� இ��� தர�கைள
ேசகரி�பத���, மாவ�ட �க�ட�க�
இ��பத� காரணமாக�� ெகா���,
ம�ட�கள��, யா��பாண�, ��ைல���,
மா�தைற ம��� �வெர�யா ஆக�ய
மாவ�ட�க� ேத��ெத��க�ப�டன.

ப�ரதான  ���க�
இல�ைகய�� பல ெகா�ைக ஆவண�க��,
ச�ட� க�டைம��� உ�ளன. அைவ
ேசைவக� ம��� ச�ட� பா�கா�ைப
அ��வத�கான வ�ரிவான க�டைம�ைப
வழ��க��றன. ஆனா� பா�ந�ைல
அ��பைடய�லான வ��ைற ம���
ஆ�கட�தைல  எ�வா� �ரி��
ெகா�ள�ப�க�ற� எ�ப� பாத��க�ப�ட
அைடயாள�ைத �ைறமத��ப���
உ�ப����. இேதேபா�, ஆணாத��க�த��
ஊற��ேபான க����க� உ�பட
த�ேபா��ள ச�க வ�த��ைறக�, 



பா�ந�ைல அ��பைடய�லான வ��ைற
எ�ப� ��க�யமாக ���ப வ��ைறயாக�
�ரி�� ெகா�ள�ப�க�ற�, ேம�� �ற��த
வ��ைறயான� ெப��பா�� உட�
�த�யானதாக� �ரி�� ெகா�ள�ப�க�ற�,
அேத சமய� ம�ற வ��ைறக�
தவ���க�ப�க��றன. பா�ந�ைல
அ��பைடய�லான வ��ைற எ�ப�
ெப�க� எத��ெகா��� ஒ� ந�க�வாக��
�ரி�� ெகா�ள�ப�க�ற� ம��� ம�ற
எ�லா பா�ந�ைல�கைள�� இ�
ஓர�க��க�ற�. அைடயாள� ெசய�பா���
ேநர�யாக ஈ�ப���ள ச�ட அ�லா�க
அத�காரிகைள� தவ�ர ஏைனயவ�களி�
மனித வ�யாபார� ப�ற�ய �ரித� மிக��
பல�னமாக உ�ள�. அ�ப�ய�����,
இல�ைக��� நட��� மனித
வ�யாபார�க� ப�ற� ச�ற��� கவன�
ெச���வத��ைல. பா�ந�ைல
அ��பைடய�லான வ��ைற ம��� மனித
வ�யாபார� ஆக�யவ�ற�� இ�த ேபாத�ய
�ரித��ைம பாத��க�ப�ட ேசைவகைள
அைடயாள� காண��, அவ�ைற�
�ற��ப�ட�� மனித ம��� ந�த�
ஆதார�களி� ப�றா��ைற�ட�,
பாத��க�ப�டவ�க��� வ�ரிவான ஆதரைவ
வழ��வைத� த��க�ற�. �����
வ�வதனா� ��த�ைர ��த�ப��
ஓர�க�ட�ப�ேவாேமா எ�ற அ�ச� ம���
கள�க�த�� காரணமாக இ� ேம��
அத�கரி�க�ற�.

ஆ�கட�த� ம��� பா�ன
அ��பைடய�லான வ��ைற
எ�பவ�ற�� வைரய��க�ப�ட
�ரி��ண��

ெகா�ைக அைம��க� ம��� அரசா�க
ம��� அரச சா�ப�ற அப�வ���த�
ப��தார�களிைடேய, இல�ைகய��
ெகா�ைகக�, ெசய� த��ட�க� ம���
த�ேபாைதய ச�ட ம��� ெகா�ைக 

ேசைவ வழ�க� க�டைம�� ம���
ேசைவக��கான அ�க�

வ��ைறயா� பாத��க�ப�டவ�க��கான,
�ற��பாக பா�ந�ைல அ��பைடய�லான
வ��ைறய�னா�
பாத��க�ப�டவ�க��கான ேசைவகைள
வழ��வத�� இல�ைக அரசா�க�
கணிசமான நடவ��ைககைள எ����ள�,
அர�, ெபா� �காதார� ம��� ச�ட
நைட�ைற�ப��த� க�டைம��க� வ�வாக
உ�ளன, ேம�� ெபா�வாக ெதாழி��ைற
ஆேலாசைன ேசைவக� ம��� ெபா�ளாதார
ஆதர��காக பரி��ைரக�
வழ�க�ப�க��றன. ஒ���டளவ��,
பாத��க�ப�டவ�க��கான
அ��கரி�க�ப�ட �க�ட� இய���
இடெம�லா� ஒ� ஒ��க�ைண�த ேசைவ
வழ�க� க�டைம�ைப� காணலா�. ஒ�
�க�ட� அ�க�ப�ட�ட�, ஆேலாசைன,
ச�ட உதவ� ம��� ெபா�ளாதார ஆதர�
ஆக�யைவ ேதைவ மத������ அ��பைடய��
கவனி�க�ப�வதா�, ச�பவ �காைம��வ�
ேம�ப�க��ற�. மனித வ�யாபார�த�னா�
பாத��க�ப�டவ�க��� இ�த அள�
ஒ�த�ைச� இ�ைல, ஏெனனி�
பாத��க�ப�டவ�க��கான �த�ைம
ெபா��� ஒ� ந��வன��ட�
ெதா��க�படவ��ைல ம��� ெப��பாலான
ேசைவ வழ��ந�க� அவ�க���
ப�ர�த�ேயகமாக எ�த �ற��ப��ட
ேசைவகைள�� வழ�கவ��ைல. மனித
வ�யாபார வழ��களி�, மனித வ�யாபார�
எ�றா� எ�ன எ�பைத� ப�ற�ய �ரித�
இ�லாைம ம��� பரி��ைரக� ம���
�கா�கைள எ�வா� பத�� ெச�வ� எ�ப�
சா�த�யமான பாத��க�ப�டவ�கைள�
க�டற�வைத க�னமா��க�ற�, ேம��
அவ�க� ேசைவகைள அ��வத��
தைடகைள உ�வா��க�ற�.

க�டைம�ப�� உ�ள ஏேத��
இைடெவளிகைள ந�வ��த� ெச�ய �ய��
ச�ட�கைள வ�வைம�க ம��� / அ�ல�
ேம�ப���வத�� இல�ைகய�� த�ற�
�ற��� ெபா�வான உட�பா� உ�ள�.
நைட�ைற�ப��த� ம��� / அ�ல�
ெசய�ப���வத�� ப�ர�ச�ைன உ�ள�. ச�ல
இைடெவளிக� இ��தேபாத���,
ெபா�வாக, பா�ந�ைல அ��பைடய�லான
வ��ைற ம��� மனித வ�யாபார�
ெதாட�பான இல�ைகய�� ச�ட� இ�த�
��ற�களா� பாத��க�ப�டவ�க���
ேபா�மான பா�கா�ைப வழ��க�ற�.

பாத��க�ப�டவ�க� ��வ�வைத�
த��க��றன, அ�தைகய
பாத��க�ப�டவ�க� ��வ��ேபா�,
த�ேபா��ள ந��வன இைடெவளிக� ஒ�
வ�வான தைடயாக ெசய�ப�க��றன.
அைடயாள� காண�ப�ட இ�த ��க�ய
ச��க�களி� ச�ல �ேழ ேகா����
கா�ட�ப���ளன.

ஆ�கட�த� ம��� பா�ன
அ��பைடய�லான வ��ைற
ெதாட�பான ச�ட க�டைம��



இ�த க��ப����களி� ெவளி�ச�த��,
த�ேபா��ள இ�த இைடெவளிகைள
ந�வ��த� ெச�வத�கான சா�த�யமான
வழிைய� க��த�� ெகா�ள பரி��ைரக�
பரி��ைர�க�ப�க��றன. ேசைவ
வழ�க�� உ�ள இைடெவளிக��கான
பத��க� ெப��பா�� வைரய��க�ப�ட
ந�த� ம��� மனித வள�களா�
��மானி�க�ப�க��றன எ�ப�
அ��கரி�க�ப���ள�. பரி��ைரக� இ�த
இைடெவளிகைள ப�ரத�ப��க��றன ம���
த�ேபா��ள ேசைவ வழ��ந�க� ம���
அரசா�க ேசைவ க�டைம��கைள எ�வா�
ச�ற�பாக ேம�ப��தலா� ம���
ேசைவகளி� உ�ள இைடெவளிக���
பத�லளி��� வைகய�� �ரைம�கலா�. 

ெபா� �காதார அத�காரிகைள
��ண�வா�க�

இ�த அத�காரிகைள இல�காக� ெகா��
த�ேபா��ள பய��ச� �ய�ச�க�
வ��ப��த�பட ேவ���, ேம��,
அத�காரிக��கான பய��ச�� ெதா�த�களி�
ஆ�கட�த� ம��� பா�ன அ��பைடய�லான
வ��ைற ப�ற�ய �ரிதைல எ�வா�
ேச��கலா� எ�பைத ஆரா�வத�காக,
அ�த�த �ைற அைம���க�ட�
ஆேலாசைனக� நட�த�பட ேவ���.
இர�� க���களி� �தான அற�வ��
����-உ�வா�க� இர��� எ�ப�
ெவ�ேவ� வ��ைற வ�வ�களாக
இ��க��றன எ�பைத� �ரி��ெகா�ள
உத��. 

�தரக�களி� �தரக
ஊழிய�க��கான பய��ச� வழ�க�

�தரக�களி� இ��� ெதாழிலாள�
இைண��க� த���ப� ெபற�ப�வதா�,
�தரக�களி� ெதாட��ைடய
அத�காரிக��� பய��ச� அளி�ப�
வழ�கமான ம��� �ைறசாரா
�ல�ெபய��த ெதாழிலாள�க���
ஆதரவளி��� �ற��பாக அவ�க� க�டாய
உைழ�� அ�ல� பா�ய� �ர�டைல
அ�பவ���� ச�த��ப�களிலான
�ய�ச�க��� உத��.

ேதச�ய மனித கட�த� எத����
பணி���ைவ வ��ப���த�

பணி��� பரி��ைரகைள ெச�வத���,
உதவ���ற��� பாத��க�ப�டவ�கைள ேசைவ
க�டைம�ப���� ைவ�த���பத��� மிக��
ெசய��கமான ப�ைக வக��க ேவ���.
பாத��க�ப�டவரி� �த�ைம� ெபா��ைப
ஏ�க���ய ஒ� அர� ந��வன� அ�ல�
அ�வலக�த��� பாத��க�ப�டவைர ேச��க
���மா எ�பைத அ� பரி���க ேவ���.
இேதேபா�, மனித வ�யாபார�த��
பாத��க�ப�டவ�க��கான ேசைவகளி�
உ�ள இைடெவளிகைள� �ைற�க
�ைற�தப�ச� ச�ல அைடயாள� காண�ப�ட
அரச சா�ப�ற ந��வன�க�ட� எ�வா�
ஈ�ப�வ� எ�பைத பணி��� க��த��
ெகா�ள ேவ���. 

ெகாவ��-19 ெதா��ேநாய�� வ�ைளவாக
ஆப�த�� உ�ள ம�க� அ�பவ���� ச�க-

ெபா�/ேபாதனா ம��� அ��பைட
ம���வமைனகளி� மி�� ப�யச
ந�ைலய�க���� ெசய�ப��
ஆேலாசக�க� ம��� �காதார ம���வ
அத�காரிக� ஆ�கட�தைல வ��ைறய��
வ�வமாக� த�ைரய�ட�� அைடயாள�
காண�� உதவலா�. பா�ந�ைல�
ெதாழிலாள�க� ம��� LGBTQ தனிநப�க�
ேபா�ற ஓர�க�ட�ப�ட ���க� ெபா�
�காதார ேசைவகைள ஒ���டளவ�� எளிதாக
அ��வதா� இ� இ�ற�யைமயாத�.

பரி��ைரக�

ப�ரேதச ெசயலக ம�ட�த�லான
உ�த�ேயாக�த�களிைடேய
�ரி��ண�ைவ வ��ப���த�

உ��� ந�ைலய�களி� உ�ள
காவ��ைற அத�காரிகளி� த�றைன
வ��ப���த�

ெதாட�� ெகா�ள ேவ��ய �த�
��ளிகளி� ஒ�றாக, மனித
வ�யாபார�த�னா� பய�ப��த�பட
ேவ��ய க�டற�த� ம��� அைடயாள�
க�வ�கைள எ�வா� பய�ப���வ�
எ�ப� �ற��� காவ��ைற
அத�காரிக��� வ�ழி��ண�� ம���
வழிகா��த� அவச�ய�. இ� உ�நா��
மனித வ�யாபார அைடயாள�ைத
ேம�ப���வத�� ேநர� தா�க�ைத
ஏ�ப����. 

த��� நடவ��ைகக�/�ய�ச�களி�
கவன� ெச���த�



ெபா�ளாதார சவா�களி� ெவளி�ச�த��
ச�க அளவ�லான வ�ழி��ண�� உ�வா�க�
மிக ��க�யமான�. வணிக� பா�ய�
வ��தக�த�� ஈ�ப���ள ஆ�க� ம���
ெப�க�ட� இைண�� பணியா��� ச�ல
ந��வன�க�, ���� பணியாள�க�
ச�க�க� ம��� அைம��க�, அ��ட�
LGBTQ ச�க�ைத� ப�ரத�ந�த���வ�ப����
ச�க�க� ம��� ஏ��மத� வ��தக வலய�
ெதாழிலாள�கைள ஆதரி��� அரச சா�ப�ற
ந��வன�களி� ேத�� ஆக�யவ�ைற�
ேச��க ேவ��ய அவசர� உ�ள�.

த�ேபா��ள  ேசைவ  வழ��ந�கைள
ஊ��வ��த�

தனி�தனி த��மிட�த�� ேதைவ
மத���� நட��த�

க�ைகைய�  ப�ற�
ப�ேவ�ப�ட ��ந�ைலகளி� நப�கைள மனித வ�யாபார� (TIP) ம��� பா�ந�ைல
அ��பைடய�லான வ��ைறய�� (GBV) பாத��க�ப�டவ�கைள க�டற�த� ம��� ேசைவ
வழ�க�� பய��த�� த�ைம ம��� வ�ைன�த�றைன ��ென��பத�காக ஆச�ய
ம�றமான�, அெமரி�க இராஜா�க� த�ைண�கள�த�� மனித வ�யாபார�ைத
க�காணி�பத�கான, எத��ெகா��� அ�வலக��ட� இைண�� ப�நா�� ப��சா� ஆ��
க�ைக ஒ�ைற ��ென��த�. இல�ைகய��, TAF ஆன� உ��� ஆரா��ச�� ப�காளி
ந��வனமான வ�ைம ப��பா�� ந�ைலய��ட� இைண�� ஆரா��ச�ைய நட��வத��� அத�
க��ப����கைள� பர��வத��� ேவைல ெச�த�. இ�த�யா, ேநபாள� ம��� இல�ைக ஆக�ய
��� இல�� நா�களி� பா�ந�ைல அ��பைடய�லான வ��ைற ம��� மனித
வ�யாபார�த�னா� பாத��க�ப�டவ�க��கான ேசைவகைள ஒ��க�ைண�த� அ�ல�
ப�ரி�பத�� ந�ப��ைக��ரிய நைட�ைறக� ம��� சவா�கைள க�டற�வேத ஆ�வ�� �த�ைம
ேநா�கமா��. பா�ந�ைல அ��பைடய�லான வ��ைற ம��� மனித வ�யாபார�த�னா�
பாத��க�ப�டவ�க� ெப��பா�� ஒேர மாத�ரியான ம��� ���க��� ��ப�ரேயாக�ைத
அ�பவ��க�றா�க�, இ��ப���, க�டற�த� ெசய�பா��� இ�த பல பாத���க� ெப��பா��
அைடயாள� காண�படாதைமய�னா� பராமரி�� வழ�க� தாமதமாக�ற�. இ�த ஆ�� இ�த
இைட��ைறகளி� ஆழமான ஆ�வ�� அ��பைடய�� அைம���ள�; பாத��க�ப�டவ�கைள
அைடயாள� கா�பத�� அத� வ�ைள�; பாத��க�ப�டவ�க��� பய��ள ேசைவைய
வழ��த�, ேம�� இைவ ஒ��க�ைண���� ேதைவயா எ�ப� ப�ற�ய இ�த� ஆ����
வழிவ��த�. ஆரா��ச��கான ப��சா� தர� ேசகரி�� 2020-2021��� ந�ைறவைட�த�.

ஒ� ேதைவ மத������ த��மிட� ேசைவக�
எ�ன வ�வ�த�� இ��க ேவ��� எ�பத��
கவன� ெச��தலா�, இத�� ந��வனம�ற
அைம�ப���� பா�கா�ைப வழ�க ���மா,
ேதைவய�� அ��பைடய�� த��மிட�த��
�வ�ய�ய� இ��ப�ட�, அைம�பத�கான
ெசல�க�, இ�த தனி அைம�� ம���
யா�ைடய அத�கார�த�� �� இ�த த��மிட�
ெசய�பட ேவ��� ஆக�யைவ அட���.
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ஏ�கனேவ உ�ள ேசைவ வழ��ந�க� �ல�
ேசைவக��கான அ�கைல
ேம�ப���வ�, பா�ந�ைல அ��பைடய�லான
வ��ைற பாத��க�ப�டவ�க��� ஆதரவாக
அரச சா�ப�ற ந��வன�களி� வச� உ�ள
ஆதார�கைள� �ைற�க வழிவ��க�
�டா�. எனேவ, மனித வ�யாபார�த�னா�
பாத��க�ப�டவ�க��� ஆேலாசைன ம���
ச�ட ஆேலாசைனகைள வழ��வத�� அரச
சா�ப�ற ந��வன�க� பய��ச� ம��� ந�த�
ஆதார�க�ட� ஊ��வ��க�பட ேவ���.


