czT kw;Wk; Cl;lr;rj;J cupikf;fhd kf;fs; fz;fhzpg;G
kPs;jU
P j;jg;gl;l fz;fhzpg;G Kiw – fUtp
ngz;fs; cupik njhFjp
m) jiyg;ig mwpKfg;gLj;Jk; FWfpa ciu kw;Wk; czT
tiygpd;dypd; ,ay;ghd fl;likg;gpw;fhd ,izg;G (1 gf;fk;)

cupik

cyfshtpa uPjpapy; cw;gj;jpapy; <Lgl;Ls;Nshupy; ngUk;ghyhNhu; ngz;fshtu;. gy
r%fq;fpy; ngz;fs;> “ngz;fs; jhtuq;fs;> gytififk kw;Wk; tpijfisg;gw;wpa
ghuk;gupa mwpitf nfhz;ltu;fshf ,Uf;fpd;wdu;> NtW tpjkhff; $WNthkhdhy;> vkJ
czT rq;fpypapd; Kd;Ndhbfs;” fhy;eil tsu;g;gpYk;> fhLfs;> MWfs;> Vwpfs; kw;Wk;
fly;fisg; ghJfhg;gjpYk;> kPd; tsj;jpYk; - epfu nerT kw;Wk; kPd;gpbg;gjpypUe;J kPd;
tpahghuk; kw;Wk; gjg;gLj;jy; tiu ngz;fs; Kf;fpa gq;if tfpf;fpd;wdu;. “Nkyjpfkhf
cyfstpy; gy ngz;fs; czT cw;gj;jpahsu;fshf ,Uf;Fk; nghOJ fpl;lj;jl;l vy;yh
ngz;fSk;
cyfpw;F
czT”
fz;Lgpbg;ghsu;fs;>
jahupg;ghsu;fs;>
kw;Wk;
cztspg;gtu;fs;”. Mz;fs;> FLk;gq;fs; kw;Wk; r%fq;fspy; czT toq;Ffpd;wdu;.
“ghypdj;jhy; epu;zapf;fg;gl;l fjhghj;jpuq;fs; fhuzkhf>” (cyshtpa uPjpapy; efu;g;gGw
kw;Wk; fpuhkg;Gw #oy;fspy; nrYj;jg;glhj r%f ,dg;ngUf;fk; nra;Ak; gzpapy;
ngUk;gFjpia vLj;Jf; nfhs;fpwJ. ,Ue;Jk; efu;Tfspy; (Gyk;ngUk; Ntiyapy;) xU
ehisf;F 10 kzpj;jpahyq;fs; vLf;fpwJ.
” ,Ue;Jk ngz;fs; njhlu;e;Jk; grpahy; ghjpf;fg;gLfpd;wdu;. fle;j SOFI mwpf;ifapd;gb>
cyfshtpa uPjpapy; Mz;fistpl ngz;fs; kj;jpapy; czT ghJfhg;gpd;ik kpjkhd
my;yJ fLikahd kl;lj;jpy; kw;Wk; fLikahd kl;lj;jpy; kw;WNk cs;sJ. ngz;fs;
ngUk;ghYk; czT Kiwfspy; fz;Zf;F Gyg;glhjtu;fshf ,Uf;fpd;wdu kw;Wk;
mtu;fspy; NTiy kw;Wk; fjhghj;jpuq;fs; gutyhf mq;ff
P upf;fg;glhky; cs;sd. “ NkYk;>
ngz;fspd; mDgtq;fSk; cztpw;fhd mDfYk; mtu;fspd; ghypdj;jhy; kl;Lky;y>
mtu;fspd;
,dk;>
tu;f;fk;
kw;Wk;
ghypay;
Nehf;Fepiy
Mfpatw;wgy;
tbtikf;fg;gLfpd;wJ vd;gJTk; cz;ikahFk;. vy;yhg; ngz;fSk; td;Kiwfshy;
ghjpf;fg;gLfpd;wdu;.” kw;Wk; rpytifahd guhgl;gl;rKK;> td;Kiw ntt;NtW tbtq;fis
vLf;ff;$Lk;.NKYk; ngz;fSf;fhd czT kw;Wk; Cl;lr;rj;Jf;fhd cupikia czu;e;J
nfhs;tjw;fhd xU jilahf ,J gpujpgypf;fpwJ: “(i) rpy ,lq;fspy; (ngz;fs;)> czT
nfhs;iffs;> Muha;r;rp kw;Wk; juTfspypUe;J Fiwthd gpujpepjpj;Jtk; kw;Wk;
mopf;fg;gLfpd;wd. Vida re;ju;g;gq;fspy;> ngz;fspd; czT kw;Wk; cly; . Rahl;rp
vd;gJ ru;thjpfhuk; kw;Wk; kj goik thjj;jhy; tiuaWf;fg;gl;Ls;sJ. cyfshtpa
uPjpapy; ngz;fs; jq;fs; epyk; kw;Wk; tsq;fspypUe;J Ruz;klg;gLfpd;wdu;. kw;Wk;
ntspNaw;wg;gLfpd;whu;fs;.” “,Ue;Jk; ngz;fs;cyfshtpa uPjpapy; murpay; fw;iffshf
jhq;fspd; Rahl;rpia xOq;fikj;J> mzpjpul;b> gad;gLj;Jfpwhu;fs;> mtu;fs; czT
Kiwfis khw;Wtjpy; jPtpukhf <Lgl;Ls;sdu.
ngz;fspd; cupikfs; czT kw;Wk; Cl;lr;rj;jpw;fhd cupikia Koikahf mwpe;J
nfhs;StJ jtpu;uf;f Kbahj xU mq;fkhFk;. NW thu;j;ijfspy; $WNthkhdhy; czT
kw;Wk; Cl;lr;rj;jpw;fhd cupik ngz;fspd; kdpj cupikfis KOikahf czu;e;J
nfhs;s Ntz;Lk;. mizj;J nghJf;nfhs;iffSk; kdpj cupikia kPwhky;
ghu;j;Jf;nfhs; ntgz;ba flik khepyq;fSf;F cz;L. ghypdk; cs;slq;fshf
ghuhgl;rk; fhl;Ltjw;F vjpuhf nraw;glf;$baJTk;> grp kw;Wk; Cl;lr;rj;J Fiwg;ghl;il
,y;yhnjhopf;f> ngz;fspd; Ntiyia mq;ff
P upj;J “ngz;fs;> ngz;fs; kw;Wk;

Foe;ijfspd; cupik> mtu;fspd; ghypa kw;Wk; ,dg;ngUf;f cupikfs;
cs;slq;fshf Nghjpa msT czT kw;Wk; Cl;lr;rj;jpw;fhd cupikfs; ….

(SRR)

rpy Kf;fpa egu;fs;
-

ngz;fs; 50% mjpfkhd czit gapupLfpwhu;fs;
MapDk; mtw;wpy; 70% khd czT ghJfhg;gw;wit
ngz;fs; ngUk;ghd;ikahdtu;fs; tptrha njhopyhsu;fis gpujpepjpj;Jtk;
gLj;Jfpwhu;fs;
,Ue;J cyfpy; 5% khd epyq;fSf;F khj;jpuNk mtu;fSf;F mDfy; my;yJ
fl;Lg;ghL cs;sJ.
ngz;fs; Mz;fistpl xU kzpj;jpahyq;fSf;F ruhrupahf Fiwthf
ngWfpwhu;fs;
rpy gpuhe;jpaq;fspy; ngz;fs; xU ehisf;F 10 kzp Neu Cjpak; ngwhj
Ntiyia nra;fpd;wdu;.
3 ngz;fspy; xUtu; td;KiwfSf;f Kfq;nfhLf;fpwhu;fd;
cyfshtpa uPjpapy; 650 kpy;ypad;ngz;fs; kw;Wk; ,sk; gpuhaj;jpdiu ,sk;
taJ jpUkzk; ghjpf;fpwJ. rpWghd;ikapd ngz;fs; ngUk;ghYk; gpw kdpj
cupik kPwy;fSf;F mjpf mstpy; Mgj;jpw;Fs;shfpd;wdu;. cjhuzkhf:
,e;jpahtpy; rpy rhjpfs; kw;Wk; goq;Fbapdupd; ,sk; taJ jpUkz tpfpjk; 74%
khFk.;
,J
Vida
cau;
r%fq;fSld;
xg;gpLk;
nghOJ
42%
mjpu;ur
; ;rpA+l;Ltjhf cs;sJ

M) Kf;fpa nrhw;fspd; gl;bay;



















ngz;fs; kw;Wk; Atjpfs;
ngz;fs; cupik
Mz; ngz; rkepiy Ngzy;
ngz;fSf;nfjpuhd td;Kiw / ghypd mbg;gilapyhd td;Kiw
ghypd fjhghj;jpuq;fs;
Ntiyia ftdpj;jy; kw;Wk; Cjpakw;w Ntiy
,ytr ghypdj;jpw;fhd Kd; kw;Wk; jftywpe;j xg;Gjy; ghypaiy
mbg;gilahff;nfhz;l nghwpKiw ;
ghypd gjpyspf;ff
; ;$ba jPu;TfSf;fhd mZfy;
re;ijfspy; ngz;fs;
rk Ntiyf;f rk Cjpak;
ghypay; kw;Wk; ,dg;ngUf;f cupikfs;
cw;gj;jp tsq;fis mDFTJTk; fl;Lg;gLj;JtJTk;
,sk; gpuha jpUkzKk; fUj;jupg;Gk;
kfg;Ngw;W ghJfhg;G
ngz;fs; kdpj cupik ghJfhtyu;fs;
gpq;Fb ngz;fs;
fpuhkg;Gwq;fspy; ngz;fs;
ghypd gpupf;fg;glhj juT

,) Kf;fpa cld;gbf;iffs;
czT kw;Wk; Cl;lr;rj;Jf;fhd ngz;fspd;
cupikfSf;fhd gy;NtW rl;l
cld;gbf;iffs;fs; ,Uf;fpd;wd. cztpw;fhd cupik Fwpj;j mizj;J ru;tNjr
cld;gbf;iffs;; (kw;Wk; nghJthf kdpj cupikfs; Fwpj;j) ngz;fSf;fk;
Mz;fSf;Fk; nghUe;J; vd;gij Fwpg;gpLtJ Kf;fpak;. ,Ug;gpDk;> CEDAW Nghd;w
Fwpg;gpl;l cld;gbf;iffs; kw;Wk; mjd; mjpfhuGu;t tpsf;fq;fs; (CEDAW No 34 Clhf)
ngz;fspd; czT cupik tiygpd;dYf;F Fwpg;ghf nghUj;jkhd rpf;fiy Ftpf;fpwJ.
Kf;fpa rultNj cld;gbf;iffs;














kdpj cupik cyf gpuflzk; (cWg;Giu 2>7>16 kw;Wk; 23 UDHR)
nghUshjhu> r%f kw;Wk; fyhr;rhuk; njhlu;ghd rutNjr cld;gbf;if (1966)
(cWg;Giu 3>7>11.1 kw;Wk; 11.2 ICESCR)
fpuhkg;Gwq;fspy; gzpGupAk; tptrhapfs; kw;Wk; Bida kf;fspd; cupikfSf;fhd
cupikfSf;fhd Ieh gpuflzk; (UNDROP cWg;Giu 22> 13> 15 kw;Wk; Fwpg;ghf
tptrha ngz;fs; kw;Wk; fpuhkg;Gwq;fspd; gzpGupAk; gpw ngz;fs; gw;wpa
cWg;Giu 4) cWg;Giu 4 tptrha ngz;fs; kw;Wk; fpuhkg;Gwq;fspy; thOk; kw;Wk;
gzpGupAk; gpw ngz;fspd; cupikisAk;> mtw;wpd; epiwNtw;wj;ij cWjp
nra;tjw;fhf khepyq;fspd; likfisAk; Nfhbl;L fhl;LfpwJ.. epyk;> tpijfs;
capu;g;gy;tifik> kw;Wk; czT ,iwahd;ik Mfpatw;wpw;fhd jdpg;gl;l kw;Wk;
$l;L kdpj cupikfis UNDROP mq;ff
P upf;fpwJ. ,J Kd;du; CEDAW thy;
epWtg;gl;l khepyq;fspd; kdpj cupik fs; flikfis tYg;gLj;JfpwJ kw;Wk;
fpuhkg;Gwq;fspy; ngz;fspd; cupikfis KOikahf mDgtpg;gij ghjpf;Fk;
vjpu;kiwahd gof;f tof;fq;fs; kw;Wk; ghuk;gupa eilKiwfis eptu;j;jp
nra;fpwJ.
nghUshjhu> r%f kw;Wk; fyhr;rhu cupikfSf;fhd FOtpd; khepyf;fl;rpfspy;
fliffspd; jd;ik Fwpj;j nghJf;fUj;J ,y 3(1990) (CESCR GC3)
nghUshjhu r%f fyhr;rhu cupifs; FOtpd; Nghkpa msT cztpw;fhd cupik
Fwpj;j nghJ fUj;J ,y 12 (1999) (CESCR GC12)
goq;Fb kf;fspd; cupikfs; Fwpj;j If;fpa ehLfs; gpuflzk; (2007) (UNDRIP)
Njrpa czT ghJfhg;G gpd;ddpapy; Nghjpa msT cztpw;fhd cupikia
Kw;Nghf;fhd czu;jiy Mjupg;gjw;fhd FAO jd;dhu;t topfhl;ly; (2004)
CFS Njrpa czT ghJfhg;gpd; #oypy; epyk;> kPdts kw;Wk; fhLfspd;
gjtpf;fhyj;jpd; nghWg;G MSik Fwpj;j jd;dhu;t topfhl;Ljy;fs; (2012) – ge;jp.
14.4> 5.4
CFS ePbj;j
neUf;fbfspy;
czT
ghJfhg;G
kw;Wk;
Cl;lr;rj;Jf;fhd
eltbf;iff;fhd fl;likg;G (2015): nfhs;if 1 (xi)> 5 kw;Wk; 9 (CFS-FFA)
FAO czT ghJfhg;G kw;Wk; tWik xypg;G (2015) #oypy; epiyahd rpwpa
mstpyhd kPd; tsj;ij ghJfhg;gjw;fhd jd;dhu;t topfhl;Ljy;fs; ge;jpfs; 7.2>
8.1-8.4> kw;Wk; 11.7
ILO tUkhd ghJfhg;G gupe;Jiu ,y 67 (1944)
Ntiytha;g;gG kw;Wkl njhopy; rk;ge;jkhd ghuhgl;rk; fhl;LtJ njhlu;ghd ILO
kfhehL (,y.111) kw;Wk; 1958 kw;Wk; rkkhd NtiyfSf;fhf Mz; kw;Wk; ngz;
,UghyUf;Fk; rkkhd Cjpak; njhlu;ghd kfhehL (,y 100)

Fwpg;gpl;l ghypd cld;gbf;iffs;:



ngz;fSf;nfjpuhd rfy ghuhgl;rq;fisAk; ,y;yhnjhopg;gjw;fhd kfhehL (1979)
cWg;Giu 111. (CEDAW)
Fwpg;ghf ngz;fSf;nfjpuhd rfy ghuhgl;rq;fiAk; ,y;yhnjhopg;gjw;fhd nghJ
gupe;Jiufs;:
o fpuhkg;Gw ngz;fspd; cupikfs; Fwpj;J ,y 34 Kf;fpakhdJ!
ngl;b (xU tpsf;fj;jpw;fhd cjhuzk;): fpuhkg;Gw ngz;fspd; cupikfs; njhlu;ghd
CEDAW nghJ gupe;Jiu ,y 34 ngz;fSf;F vjpuhd ghuhgl;r;rq;fis eptu;j;jp
nra;tjw;fhf xU tpupthd kw;Wk; cupikfs; rhu;e;j gupe;Jiufis toq;FfpwJ.
Fwpg;ghf czT kw;Wk; Xl;lr;rj;jpw;fhd cupiknjhlu;ghf> ntspg;ilahf czT
,iwahdikapd; #oypy; mq;ff
P upf;fg;gl;lJ. “,J Fwpg;ghf ftdpf;fj;jf;fJ.
fpuhkg;Gw ngz;fSf;fhd ghuhgl;rj;ij eptu;j;jp nra;tjw;fhf tpupthd> Kiwahd
kw;Wk; cupikfs; rhu;e;j gupe;Jiufis toq;Fjy;. Fwpg;ghf mtu;fspd; czT
cupik njhlu;ghfTk;> NkYk; CEDAW nghJ gupe;Jiufs’,y 34 czT
,iwahd;ikapd; gpd;ddpapy; czT kw;Wk; Cl;lr;rj;jpw;fhd cupikia
ntspg;gilahf mq;fPfu;f;fpwJ. ,jdhy; ngz;fis Fwpg;ghf ghjpf;Fk; cztpd;
kPJ mjpfhuj;ij #oTs;s r%f kw;Wk; murpay; cs;sikTfis eptu;j;jp nra;a
kiwKfkhf nray;gLfpwJ.”
o fpuhkg;Gw kw;Wk; efu;g;Gw FLk;g epWtdq;fspy; Cjpak; ngwhj
njhopyhsu;fs; kPJ ,y 16
o rkkhd NtiyfSf;fhf rk Cjpak; ,y 13
o ngz;fSf;F vjpuhd ghypay; mbg;gilapyhd td;Kiw ,y 35
o Gyk; ngau;e;j ngz; njhopyhsu;fs; ,y 26



ngz;

Ng[pq gpuflzk; kw;Wk; eltbf;iff;fhd muq;fk;. Ng[pq; + 5 murpay; gpuflzk;
kw;Wk; tpisT: nrg;lk;gu; 1995 ,y; ngz;fs; njhlu;ghd ehd;fhtJ cyf
kfhehl;by; ghy;epiy rkj;Jtk; kw;Wk; ngz;fs; mjpfhuk; ngWtjw;fhd mjd;
cWjpg;ghl;il rutNjr r%fk; cWjp nra;fpwJ
gpuhe;jpa cld;gbf;iffs;:




Mgpupf;fhtpy;: kdpj cupikfs; kw;Wk; kf;fs; cupikfs; Fwpj;j Mgpupf;f rhrdk;
cWg;Giu 16> 22 Mgpupf;fhtpy; ngz;fspd; cupikfs; Fwpj;j kdpj kw;Wk; kf;fs;
cupikfs; Fwpj;j Mgpupf;f rhrdj;jpw;fhd newpKiw. cWg;Giu 15
mnkupf;fhtpy;: nghUshjhu< r%f kw;Wk; fyhr;rhu cupikfs; (1995) gFjpapy;
kdpj cupikf;fhd mnkupf;f kfhehl;bw;fhd $Ljy; nerwpKiw (nrd;
nrytNlhu; newpKiw)
ngz;dSf;nfj[uhd td;Kiwfis jz;bj;jy; kw;Wk; ,y;yhnjhopj;jy; ngnyk;
Nlh ghuh



INuhg;ghtpy;: ngz;fs; kw;Wk; rpWkpfSf;F vjpuhd td;Kiw kw;Wk; mtufSf;F
vjpuhd mizj;J tifahd ghuhgl;r;rq;fis vjpu;g;gJ njhlu;ghd INuhg;gpa
xd;wpa topfhl;ly;

<) Fwpg;gplj;jf;fit kw;Wk; FWf;F ntl;Lf;fs; ghuhgl;rk; kw;Wk; FWf;F ntl;L cs;spl;l
gpupTfshy; Vw;ghL nra;ag;gl;l tpdhf;fs;
rpy gpujhdkhd fUg;nghUs;fs; (Fwpg;G / NkNy cs; Kf;fpa nrhw;fSld; xg;gpl
Ntz;Lk;):












,aw;if tsq;fSf;fhd mZfy;
grp> Cl;lr;rj;J Fiwg;ghL> ,uj;jr;Nrhif
njhoipyhsu; / guhkupg;G Ntiy
td;Kiw
gq;Ngw;G
fy;tp
ghjypay; kw;Wk; ,dg;ngUf;f cupikfs;
ghuhgl;rk; / FWf;F ntl;L
,sk; taJ jpUkzq;fs; kw;Wk; fu;g;gq;fs;
ngz;fs; kdpj cupik ghJfhtyu;fs;
J\;gpuNahfk;

czT mikg;Gfs; Ml;rp


cq;fs; murhq;fk; CEDAW gpuflzj;ij mq;ff
P upj;J ,ize;Js;sjh? rutNjr
gpuflzj;ij muR jdJ ahg;gpy; ,izj;Js;sjh?

fpl;lj;jl;l mizj;J murhq;fq;fSk; CEDAW gpuflzj;ij Mq;fPupj;jd. me;j 189
ehLfspy; cq;fs; ehLk; cs;sjh vd;gij ,q;Nf ghu;f;fyhk;. “,izj;jy;”vd;gJ Njrpa
rl;lj;jpy;xUq;fpizf;fg;gl;Ls;sJ vd;gjhFk;. xU gpuflzj;ij mq;ff
P upg;gJ kl;LNk
ngz;fs; kw;Wk; rpWkpau;fspd; epiyikia jhdhf khw;whJ vd;whYk;> nghWg;Gf;$wiy
NfhUtjw;fhf nfhs;if kw;Wk; gupe;J Ngry; eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sk; nghOJ
muR nra;j ,e;j ntspg;gilahd kw;Wk; gpizg;G flikfis ePq;fs; Fwpg;gplyhk;.


ePq;fs; trpf;Fk; gpuNjrj;jpy; ngz;fs; ghjpg;gpw;Fs;shFk; grp> czT ghJfhg;gpd;ik
kw;Wk; Cl;lr;rj;J Fiwg;ghL Nghd;wtw;wpd; tpfpjhrhuk; vd;d? cjh: goq;Fb>
ngz;fs; tu;zk;> Gyk; ngau;e;j ngz;fs; Fwpg;ghf ghjpf;fg;gl;Ls;shu;fsh? ,uj;j
Nrhifahy; ghjpf;fg;gl;l ngz;fspd; tpfpjhrhuk; vd;d? gpupf;fg;glhj juTfs;
fpilf;Fkh?

vy;yhtpjkhd
ngz;fSk;
xUtpj
td;Kiw
kw;Wk;
ghuhgl;r;rj;ij
vjpu;f;nfhs;fpd;wdu;. ty;f;fk;> rhjp> Njhw;wk;> ,dk; kw;Wk; taJ Nghd;w mtu;fspd;
milahsj;jpd; gpw gFjpfs; fhuzkhf rpyu; ,ul;il my;yJ %d;W Kiw
ghuhgl;r;rj;ij vjpu;f;nfhs;sf;$Lk;. cjhuzkhf ifjkhyhtpy; goq;Fb ngz;fs;
kw;Wk; ngz;fs; Cl;lr;rj;J Fiwghl;lhy; mjpfk; ghjpf;fg;gl;Ls;sdu;.



cupikjhuu;fshf ngz;fs; mu;j;jKs;s gq;fspg;ig cWjp nra;Ak; rl;lq;fs;
cs;sjh? ,e;j rl;lq;fSk; nfhs;iffSk; ve;j mstpw;F nraw;gLj;jg;gLfpd;wd?
murhq;f mjpfhupfshy; ghypd gpupf;fg;glhj juTfs; Nrfupf;fg;gLfpd;wjh?

rpy FOf;fs; Xuq;fl;lg;gl;bUf;fyhk; rpy rkaq;fspy; kiwKfkhf ahiu
mk;gyg;gLj;jyhk; vd;gij gpupf;f juT Kf;fpakhdJ. vLj;Jf;fhl;lhf> ifjkhyhtpy;

Cl;lr;rj;J FiwghL Fwpj;j rkPgj;jpa Njrpa mstpyhd juTfis ghu;j;jhy;> mJ
ghjpf;fpwJ. ,Ug;gpDk;> ehk; goq;Fb kf;fis ghu;j;jhy; ,e;j vz;zpf;iif
mjpfkhfTk; ngz;fs; kj;jpapy; ghuf;Fk; nghOJ FiwthfTk; mjpfupf;fpwJ. Kjy’
vz;zpf;if KOikahd glj;ij fhl;lhJ> Vnddpy; goq;Fb kf;fs; tuyhW kw;Wk;
fl;likg;G ghuhglr;rj;ij vjpu;g;ghuf;fpsd;wdu;. NkYk; ngz;fs; jq;fs; ghy;epiy
fhuzkhf ,d;Dk;l mjpfkhf cs;sdu;.









cs;s+u;> gpuhe;jpa myy;J Njrpa kl;lq;qfspy; murpay; gq;Nfw;gpw;fhd xJf;fL
P
cq;fs; murhq;fj;jpy; cs;sjh? ngz;fs; gpujpepjpj;Jtj;jpd; cz;ikahd
vz;zpf;if vd;d? ghuhSkd;wj;jpy;my;yJ c;s+upy; Nju;e;njLf;fg;lgl;l gjtpfspy;
ngz;fs; vj;jid rhtPjkhdtu;fs;?

cjhuzkhf: Uthd;lh murhq;fk; mjd; 2003 murpayikg;gpy; Nju;e;njLf;fg;gl;l
gjtpfspy; ngz;fSf;F 30% xJf;fl
P ;il toq;fpAs;sJ. me;j Mz;by;> ehlhSkdw
Mrdq;fspy; 50% mjpfkhdit ngz;fis nrd;wile;jJ.
kj;jpa gpuhe;jpak; kw;Wk; cs;s+u; kl;lj;jpy; ngz;fs; kw;Wk; rpWghd;ikapdu; Nghjpa
gpujpepjpj;Jtk;
toq;fg;gLfpwjh?
ntt;NtW
epiyfspy;
KbntLf;Fk;
nray;Kiwfspy; ngz;fs; mu;j;jj;Jld; gq;Nfw;f KbAkh?
ePq;fs; thOk; gpuNjrj;jpy; vj;jid rjtPjkhd epyj;ij ngz;fs; itjj;jPuf;fpd;wdu;?
,e;j juT fpilf;Fkh? Mjhuq;fis rupghu;f;f Gs;sptpgu jpizflfsk; my;yJ
tptrha jpizf;fsj;jpd; mYtyu;fSld; njhlu;G nfhs;s Kaw;rp nra;ayhk;….
ePq;fs; trpf;Fk; tPL> guhkupg;G kw;Wk; r%f ,dg;ngUff; Ntiyfspd; tpepNahfk;
Fwpj;j juT fpilf;Fkh?
r%f uPjpahf epu;zapf;fg;gl;l ghj;jpuq;fs; fhuzkhf> ngz;fs; nrYj;jg;glhj
ftdpg;G kw;Wk; r%f ,dg;ngUf;f ghj;jpuj;jpd; ngUk;gFjpia Nk;nfhs;fpd;wdu;
Neha;tha;ப்பட்ட மற்றும் வயதானவர்களை சளமயல் சசய்தல், சுத்தம் சசய்தல் மற்றும்
கவனித்தல் ஆகியளவ இதில் அடங்கும். எடுத்துக்காட்டாக சபண்கள் ஒரு நாளைக்கு 10
மணி நநரம் வளர இந்த நடவடிக்ளககளுடன் சசலவிட்டனர். இது ஒரு அரசியல்
நவளலயான பிற வளக நவளலகைில் ஈடுபடுவளதத் தடுக்கலாம்.
இதன் மூலம் ஆண்கள் மற்றும் சபண்கள், சபண்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் என்ன, எப்படி
எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள் மற்றும் நடந்துசகாள்வார்கள் என்பதற்கான பாரம்பாிய பாலின
பாத்திரங்களை நாங்கள் குறிக்கிநறாம்

இயற்ளகயின் பாதுகாப்பு மற்றும் மீளுருவாக்கம






சபண் விவசாயிகள், சபாது நிலங்கள், மீன்பிடி ளமதானம் மற்றும் காடுகளை ஒதுக்குவதில்
மீனவர்கள் அளனவருக்கும் முன்னுாிளம சகாடுக்கும் சட்டங்கள் உள்ைதா?
தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகைின் வைர்ப்பு, ஊட்டச்சத்து, மரபணு நமம்பாடு மற்றும்
சுற்றுச்சூழல் அளமப்புகைின் பாதுகாப்பு பற்றிய பிரபலமான அறிளவ உற்பத்தி சசய்தல்,
பாதுகாத்தல் மற்றும் அதிகாிப்பதன் மூலம் உணவு முளறகைில் இயற்ளகயின் பாதுகாப்பு
மற்றும்
மீளுருவாக்கம்
சசய்வதற்கு
சபண்கள்
விளலமதிப்பற்ற
பங்கைிப்புகளை
சசய்கிறார்கள்.
பழங்குடி மக்கள் மற்றும் சிறிய அைவிலான உணவு உற்பத்தியாைர்கைின் பாரம்பாிய
விவசாய, மீன்பிடித்தல், கால்நளட பராமாிப்பு மற்றும் ஆயர் அளமப்புகளை பாதுகாத்து
ஊக்குவிக்கும் ஏநதனும் சட்டங்கள் உள்ைதா? அளவ சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிளல
சகாள்ளக வகுப்பின் அடிப்பளடளய உருவாக்குகின்றனவா?
காடழிப்பு, நவைாண் நவதிப்சபாருட்கைின் பயன்பாடு, அதிகப்படியான மீன்பிடித்தல்,
நமாதல்கள் மற்றும் நபார் நபான்ற சுற்றுச்சூழல் அழிவு மற்றும் காலநிளல சீர்குளலவு

ஆகியவற்றின் சபாருைாதார மற்றும் அரசியல் இயக்கிகளை நிவர்த்தி சசய்யும் சட்டங்கள் /
சகாள்ளககள் ஏநதனும் உள்ைதா? இந்த சட்டங்கள் / சகாள்ளககள், குறிப்பாக,
சபண்கைின்
RtFN
இல்
இத்தளகய
இயக்கிகைின்
அதிகாித்த
தாக்கத்ளத
எடுத்துக்காட்டுகின்றனவா?

ஆநராக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வு


உங்கள் நாடுகைில் குழந்ளத திருமணம் அனுமதிக்கப்படுகிறதா?
விகிதங்கள் என்ன? இைம் பருவ கர்ப்பத்தின் விகிதங்கள் என்ன?

குழந்ளத

திருமண

குழந்ளத
திருமணம்
என்பது
இரண்டு
நபர்களுக்கிளடநயயான
திருமணமாக
வளரயறுக்கப்படுகிறது, இதில் ஒருவர் அல்லது இருவரும் 18 வயதிற்குட்பட்டவர்கள். நமலும் 18
வயதிற்குட்பட்ட குழந்ளதகள் ஒரு கூட்டாைருடன் வசிக்கும் முளறசாரா சதாழிற்சங்கங்கள்,
அவர்கள் திருமணம் சசய்து சகாண்டளதப் நபால, இந்த வளரயளறயின் கீழ் வருகிறார்கள்.
குழந்ளதத் திருமணம் என்பது சிறுமிகளுக்கு குறிப்பாக தீங்கு விளைவிக்கும், ஏசனனில் அவர்கள்
சபரும்பாலும் இைம் வயதிநலநய கர்ப்பமாக இருக்கலாம் - குழந்ளத திருமணங்கள் மற்றும்
உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கான அவர்கைின் உாிளமயின் ஆரம்பகால கர்ப்பங்கள்.











சபண்களுக்கு சுகாதார நசளவகள் மற்றும் பிற சமூக நலன்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு
நடவடிக்ளககள் கிளடக்குமா?
நவறு வார்த்ளதகைில் கூறுவதானால்,
சபண்கள்
மருத்துவமளனகள் அல்லது நவறு வளகயான சுகாதார வசதிகளை அணுக முடியுமா?
Sexual சபண்களுக்கு பாலியல் மற்றும் இனப்சபருக்க உாிளமகள் கிளடக்குமா?
நவறு வார்த்ளதகைில் கூறுவதானால்: சபண்கள் மற்றும் சபண்கள் பாலியல் உறவு
சகாள்ைலாமா, மற்றும் / எத்தளன குழந்ளதகளைப் சபறுவது என்பளத தீர்மானிக்க
முடியுமா? அவர்கள் இலவச அல்லது மலிவு கருத்தளட முளறகளை அணுக முடியுமா?
கருக்களலப்பு அனுமதிக்கப்படுகிறதா? அப்படியானால், எந்த சூழ்நிளலயில்? இது இலவசம்
மற்றும் பாதுகாப்பானதா?
தாய்ப்பால் சகாடுப்பது குறித்து சபண்கள் முடிவு சசய்ய முடியுமா? தாய்ப்பாலூட்டுதல் மற்றும்
தாய்ப்பால் சகாடுப்பது எப்படி என்பளதத் நதர்ந்சதடுப்பதற்கான சபண்கைின் உாிளமகளைப்
பாதுகாக்கவும், ஊக்குவிக்கவும், ஆதாிக்கவும் உங்கள் அரசாங்கத்திற்கு சகாள்ளககள்
உள்ைதா?
சபண்களை தாய் மற்றும் பராமாிப்பாைர்கைாக மட்டும் கருதக்கூடாது, ஆனால் மனிதர்கள்
தங்கள் சசாந்த உாிளமகளுடன். அவர்கள் ஒரு குழந்ளதளயப் சபற்சறடுக்கும் நபாது,
அவர்கைின் உாிளமகைில் ஒன்று, அவர்களுக்கு தாய்ப்பால் சகாடுப்பதா, எப்படி என்பளதத்
நதர்வுசசய்ய முடியும் - பால்-மாற்று நபான்ற லாபத்திற்காக சபாருட்களை விற்க முற்படும்
நிறுவனங்கைின் குறுக்கீடு இல்லாமல், மற்றும் அனுமதிக்கும் அரசாங்கக் சகாள்ளககைின்
ஆதரவுடன் அவர்கள் நதர்வு சசய்தால் அவ்வாறு சசய்ய நவண்டும்.
Ntiyj;jsq;fspy; ngz;fSf;F kfg;Ngw;W tpLKiw cs;sjh?
RftPdk; my;yJ cly; epiy Fiwg;ghL ,Uf;Fk; nghOJ ngz;fs; njhlu;rr
; pahf njhopy;
Gupa Ntz;Lkh?
ngz;fs; khjtplha; fhyj;jpy; Ntiy nra;a Kbahky; Ntjidia mDgtpf;Fk; nghOJ
RftPd rk;gsj;Jld; ngw KbAkh?



விளலவாசி உயர்வுக்கு முந்ளதய நநரத்துடன் ஒப்பிடுளகயில் பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்கள்
இப்நபாது எவ்வாறு வாங்க முடியும் என்பது தரம், அைவு மற்றும் பன்முகத்தன்ளம
ஆகியவற்றில் நவறுபடுகின்றன? உணவுகைில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறதா (அதாவது,
ஒரு உணளவ மற்சறாரு உணவிற்கு மாற்றுவது)? இதன் சமூக-கலாச்சார விளைவுகள் என்ன
( சுகாதார நிளல அல்லது உணவு சதாடர்பான பழக்கவழக்கங்கள்)?

உற்பத்தி முளற, நவளலவாய்ப்பு மற்றும் பாிமாற்ற முளற














நவளல நிளலளமகள் பாதுகாப்பானதா, நபாதுமான ஓய்வு நநரத்ளத ஓய்சவடுக்கவும்,
பணியில் தாய்ப்பால் சகாடுக்கவும் அனுமதிக்கிறதா, குடும்பம் மற்றும் சமூக விழுமியங்களை
கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்ை நவண்டுமா? உணவு முளறகைில் நவளலவாய்ப்பு மற்றும் பணி
நிளலளமகள் ஒரு அடிப்பளட அங்கமாகும், இது உணவு முளறகளை ஆநராக்கியமான
மற்றும் நிளலயான வழிகைில் வடிவளமக்கும்நபாது கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்ைப்பட
நவண்டும்
சபண்கள்
சதாழிலாைர்கள்
பூச்சிக்சகால்லிகள்
அல்லது
களைக்சகால்லிகளைப்
பயன்படுத்துவதிலிருந்து
(சபரும்பாலும்
நபாதுமான
பாதுகாப்பு
இல்லாமல்
சசய்யப்படுகிறார்கள்), சமீபத்தில் சதைிக்கப்பட்ட சபாருட்களைக் ளகயாள்வதிலிருந்து,
அல்லது சில சந்தர்ப்பங்கைில், பூச்சிக்சகால்லி பயன்பாட்டின் பாளதயில் நநரடியாக
இருப்பதிலிருந்து நச்சு இரசாயனங்கள் சவைிப்படுத்தப்படுகிறார்கைா? அபாயகரமான
இரசாயனங்கள், பூச்சிக்சகால்லிகள், களைக்சகால்லிகள், நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் உணவு
உற்பத்தியுடன் சதாடர்புளடய எந்தசவாரு நச்சுப்சபாருட்களும் தங்கள் இனப்சபருக்க
ஆநராக்கியத்ளதயும் அவர்கைின் குழந்ளதகைின் ஆநராக்கியத்ளதயும் ஆநராக்கியத்ளதயும்
உறுதி சசய்வதிலிருந்து விடுபட சபண்களுக்கு உாிளம உண்டு
உங்கள் மாநிலத்தில் தாய்ப்பால் மாற்று மருந்துகைின் உற்பத்தி மற்றும் பயன்பாடு
சபாதுவானதா?
உங்கள் மாநிலங்கள் நிளலயான குழந்ளதகளுக்கு உணவைிக்கும்
முளறகளையும், தாய்ப்பாளலயும் மிகவும் உள்ளூர் உணவு முளறகைாக ஆதாிக்கிறதா?
தாய்ப்பால் மாற்று மருந்துகள் பாலூட்டும் தாய்மார்கைின் திறளன விளரவாக
தளலயிடக்கூடும்.
மனித ஆநராக்கியத்திற்கும், நவைாண்ளம மற்றும் உணவு முளறகைில் சுற்றுச்சூழலுக்கும்
தீங்கு விளைவிக்கும் நவதிப்சபாருட்கைின் பயன்பாட்ளடக் கணிசமாகக் குளறப்பதற்கான
மாற்றங்களை அரசு சதாடங்கியுள்ைதா, குறிப்பாக நவைாண் அறிவியல் நளடமுளறகளுக்கு
இந்த மாற்றத்தில் குறிப்பாக சதாழிலாைர்கள் மற்றும் சிறிய அைவிலான உணவு
உற்பத்தியாைர்களை ஆதாிக்கிறதா?
சபண் சதாழிலாைர்கைின் சதாழிலாைர் நிளலளமகளை நமாசமாக்கியது / எதிர்மளறயாக
பாதித்த ஏநதனும் சம்பவம் / வைர்ச்சி (சதாழிலாைர் சட்டத்தில் மாற்றங்களுக்கு) இருந்ததா?
நாட்டில் சட்டாீதியான குளறந்தபட்ச ஊதியம் என்ன? ஆண்களுக்கும் சபண்களுக்கும்
இளடயிலான சராசாி ஊதியத்தில் நவறுபாடு உள்ைதா?
நிதிச் சந்ளதயின் நிளலயான நதளவகளுக்கு இணங்க அவர்கள் எதிர்சகாள்ளும் சிரமங்களை
கணக்கில் எடுத்துக் சகாள்ைாமல், சிறுமியர் விவசாயிகள் அல்லது சபண்கள் கிராமப்புற
சதாழிலாைர்களுக்கு நிலம் இல்லாமல் சிறப்பு கடன் வசதிகளை வழங்கும் குறிப்பிட்ட
சட்டங்கள் நளடமுளறயில் உள்ைதா?
சபாது முடிவுகள், தனியார் முதலாைிகள் அல்லது அதிகாாிகைின் சபாது நமற்பார்ளவ
இல்லாததால் பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்கள் / நபர்கள் உண்ளமயான ஊதியம் / வருமானம்
குளறந்துவிட்டார்கைா?



நவளல சசய்யும் இடங்கள் / நவளலவாய்ப்பு இடங்கைில் பாலியல் துன்புறுத்தல் சகாள்ளககள்
உள்ைதா?
சபண்கள் சதாழிலாைர்கள் தங்கள் நமற்பார்ளவயாைர்கள் அல்லது பிற
சதாழிலாைர்கைின் ளககைில் பாலியல் துன்புறுத்தல்களை அனுபவித்தால் இந்த புகார்
வழிமுளறகளை அணுகுவது சுகமாக இருக்கிறதா?

கலாச்சாரம், சமூக உறவுகள் மற்றும் அறிவு












பராமாிப்பு சசயல்பாடு (எ.கா. சளமயல்,
உணவு மற்றும் தாய்ப்பால் மற்றும்
கிராமப்புறங்கைில், மனிதரல்லாத வாழ்க்ளக வடிவங்களை கவனித்தல் (எ.கா. விளதகள்,
நகாழி, கால்நளடகள், மீன் மற்றும் தாவரங்கள் )?
உள்ளூர் நம்பிக்ளககள்,
கலாச்சாரம்,
உணவுப் பழக்கம் மற்றும் தனிநபர்கைின்
விருப்பங்களுடன் ஒத்துப்நபாகும் வளகயில் அரசு மனிதாபிமான உணவு மற்றும் வாழ்வாதார
உதவிகளை வழங்குகிறதா?
குழந்ளதகள், முதியவர்கள் மற்றும் நநாய்வாய்ப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்களை சளமத்தல்,
உணவைித்தல் மற்றும் கவனித்தல் சதாடர்பான பராமாிப்பு பணிகளை மறுபகிர்வு
சசய்வதற்கான முயற்சிகளை அரசு ஆதாிக்கிறதா, இதனால் ஆண்களும் சிறுவர்களும்
தங்கைின் உாிய பங்கிற்கு சபாறுப்நபற்கிறார்கைா?
சபண்கள் விவசாயிகளும் சதாழிலாைர்களும் அவர்கள் சம்பாதிக்கும் பணத்தின் மீது முழு
கட்டுப்பாட்ளடயும்,
அளத
எவ்வாறு
சசலவழிக்க
நவண்டும்
என்பளதயும்
அனுபவிக்கிறார்கைா அல்லது அந்த சதாளகளய மற்சறாரு (ஆண்) குடும்ப உறுப்பினாிடம்
பகிர்ந்து சகாள்ை / முழுளமயாக ஒப்பளடக்க நவண்டுமா?
உங்கள் சமூகத்தில் இதுநபான்ற, சபண்கள் தங்கள் பாரம்பாிய அறிளவப் பயன்படுத்தி
விளதகளை ளவத்திருக்கவும் பராமாிக்கவும் முடியுமா? அல்லது நீங்கள் வசிக்கும் இடத்தில்
விளதப்பதற்கான சபண்கள் மற்றும் விவசாயிகைின் உாிளமகளை மீறும் சட்டங்கள் உள்ைதா?
உலசகங்கிலும்
உள்ை
பல
பகுதிகைிலும்
சமூகங்கைிலும்,
எடுத்துக்காட்டாக
ஆப்பிாிக்காவில், சபண்கள் பாரம்பாியமாக விளதகளை ளவத்து பாிமாறிக்சகாண்டவர்கள்.
உதாரணமாக, மலாவியில் சபண்கள் பூர்வீக விளதகளை உற்பத்தி சசய்கிறார்கள்,
பயன்படுத்துகிறார்கள், நசமிக்கிறார்கள், பகிர்ந்து சகாள்கிறார்கள். விளதகள் தனிப்பட்ட
விவசாயிகைிளடநயயும் விளத கட்டணங்கள் மூலமாகவும் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன. வணிக
விளதகளுடன் ஒப்பிடும்நபாது, சபண்களுக்கு “விளதகைின் முழு கட்டுப்பாட்ளடயும், எந்த
நநரத்தில் வைர நவண்டும்” என்பதற்கும் இது அதிகாரம் அைிக்கிறது.

பாகுபாடு
பாலின அடிப்பளடயிலான பாகுபாடு மற்றும் வன்முளறளய எதிர்த்துப் நபாராடுவதற்கு
சட்டங்களும் சகாள்ளககளும் உள்ைதா? அளவ சசயல்படுத்த நபாதுமான மனித மற்றும் நிதி
ஆதாரங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ைதா?
 சபண்கள் பல்நவறு வளகயான பாகுபாடுகளையும் வன்முளறளயயும் எதிர்சகாள்கின்றனர் இன்னும் அதிகமாக, அவர்கைின் அளடயாைங்கைின் பிற பகுதிகள் தாக்கப்படும்நபாது.
உதாரணமாக, பழங்குடி, புலம்சபயர்ந்நதார், கறுப்பின சபண்கள், சலஸ்பியன்
குறிப்பிட்ட சவால்களை எதிர்சகாள்ைக்கூடும். இது அவர்கைின் உணவுக்கான உாிளமளய
உணர்ந்து சகாள்வதற்கான குறிப்பிடத்தக்க மற்றும் அடிப்பளட தளடயாகும்.
 வன்முளறளய சவவ்நவறு வழிகைில் சவைிப்படுத்தலாம்: உடல் மற்றும் பாலியல்
வன்முளறகைிலிருந்து, வறுளம மற்றும் உணவு பாதுகாப்பின்ளம நபான்ற கட்டளமப்பு
வன்முளற வளர. இளதப் நபாதுமான அைவில் நிவர்த்தி சசய்ய, சபண்கைின் உாிளமகள்


மற்றும் சுயநிர்ணயத்ளத உறுதிப்படுத்த நதளவயான அணுகுமுளற சமத்துவம் மற்றும்
அதிகாரமைிப்புக்கு அப்பால் சசல்ல நவண்டும்.
 சிறுவர்களுக்கு சமமாக சபண்கள் பள்ைிக்கு சசல்ல முடியுமா? அல்லது அவர்கள் தளடகளை
எதிர்சகாள்கிறார்கைா?
உயர்கல்வியில் நசரும் சபண்கைின் சதவீதம் எவ்வைவு?
(பல்களலக்கழகம் அல்லது கல்லூாி)
 சபண்களுக்கு நிலம் மற்றும் பிரநதசங்களுக்கு சமமான அணுகல் உள்ைதா? உங்கள்
நாடுகைில் சபண்கள் நிலம் மற்றும் பிற சசாத்துக்களை சசாந்தமாக ளவத்திருக்க முடியுமா?
இயற்ளக மற்றும் உற்பத்தி வை உாிளமகளுக்கு சபண்களுக்கு சமமான உாிளமளய மறுக்கும்
வழக்கமான சட்டங்கள் உள்ைதா?
 கிராமப்புறங்கைில் உள்ை விவசாயிகள் மற்றும் பிற மக்கைின் உாிளமகளுக்கான ஐ.நா
பிரகடனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைபடி, நிலத்திற்கான உாிளம என்பது சர்வநதச அைவில்
அங்கீகாிக்கப்பட்ட மனித உாிளம. cWg;Giu; 4 இல் கூறப்பட்டுள்ைபடி, நிலம் மற்றும் பிற
இயற்ளக வைங்களுக்கு சபண்களுக்கு சமமான அணுகல் இருக்க நவண்டும். இருப்பினும், சில
நாடுகைில், Fapdpahளவப் நபாலநவ சபண்களுக்கும் நிலத்ளத வாாிசாகக் சகாள்ை உாிளம
இல்ளல (கீநழ உள்ை சபட்டிளயக் காண்க).
 குறிப்பிட்ட வயதிற்கு நமற்பட்ட சதாழிலாைர் சக்திக்காக கர்ப்பிணிப் சபண்களுக்கான
பணியிடங்களை அணுகுவதில் பாகுபாடு அல்லது வரம்ளபத் தடுக்க சதாழிலாைர் சட்டம்
நபாதுமானதா?
 பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் வருமானத்ளதத் தக்க ளவத்துக் சகாள்ளுங்கள் (அல்லது
பாதுகாப்பு சபாருைாதாரத்தில் பணிபுாியும் சபண்கைின் விஷயத்தில் அது இல்லாதது),
ஆனால் விளலகள் அதிகாித்ததன் காரணமாகநவா அல்லது தத்சதடுப்பு காரணமாகநவா
(அல்லது தத்சதடுக்காததன் காரணமாகநவா) அவர்கைின் குடும்பங்களுக்கு உணவைிக்க இது
நபாதாது. ) குறிப்பிட்ட சகாள்ளக நடவடிக்ளககைின் (cjh: சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள்)?
நமலும் வாசிக்க!
 “களடசியாக யார் சாப்பிடுகிறார்கள் என்பதிலிருந்து வன்முளற சதாடங்குகிறது”
 வன்முளறளய ளமயமாகக் சகாண்டு உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து கண்காணிப்பு 2019,
“உணவுப் நபாராட்டங்கைில் சபண்கைின் சக்தி”
c) எளதப் பார்க்க நவண்டும் என்பதற்கான வழிகாட்டுதல் - அதாவது நகள்விகளுக்கான

பதில்களை எங்நக காணலாம்?





இளத நாங்கள் தனித்தனியாக அல்லது ஒவ்சவாரு நகள்விகளுடனும் நசர்த்துக் சகாண்டால்
பாிசீலிக்க நவண்டும்
இளவ cjh: சட்டங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட உலகைாவிய தகவல் ஆதாரங்கள் (cjh: FAO
புள்ைிவிவரங்கள்) அல்லது நதசிய அைவிலான தகவல் / புள்ைிவிவரங்கைின் சில
எடுத்துக்காட்டுகள், ஆனால் தரமான தரளவக் கருத்தில் சகாள்வது முக்கியம்
தரமான தரளவப் சபாறுத்தவளர, பங்நகற்பு கண்காணிப்பு முளறகள் குறித்த சபட்டிகளைச்
நசர்ப்பளதக் கருத்தில் சகாள்ளுங்கள் (எ.கா. சகாலம்பியாவில் கிராமப்புற சபண்களுடன்
CEDAW 2019 அறிக்ளகயில் கிராமப்புற சபண்கைின் உாிளமகளை கண்காணிக்க அவர்கள்
எவ்வாறு ஈடுபட்டார்கள்)

C) பிற ளகநயடுகளுக்கு குறுக்கு குறிப்பு

அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரல்களை சளமத்தல்: கிராமப்புறங்கைில் உள்ை சபண்களுக்கு உணவு மற்றும்
ஊட்டச்சத்து உாிளம குறித்த சபண்ணிய வழிகாட்டி ”.
https://www.fian.org/files/files/EN-TheCommonPot-21-WEB_(1)(1).pdf
திளர நிளல சசயல்
www.fian.org/fileadmin/media/publications_2015/2007.11_Screen_state_acti
on_against_hunger_How_to_use_the_Voluntary_Guidelines.....pdf

v) குறிப்பிடப்பட்டுள்ை சிக்கல்கைின் எடுத்துக்காட்டுகளைக் சகாண்ட சபட்டி
சபட்டி. நவைாண் அறிவியலில் (எதிராக சந்ளதகள்). "சபண்கள் நவைாண் விவசாயிகள் மாலி,
குவாத்தமாலா மற்றும் உலசகங்கிலும் பல்லுயிர் மற்றும் ஊட்டச்சத்ளத ஊக்குவிக்கின்றனர்"
நமது கிரகம் சுற்றுச்சூழல் சாிவின் விைிம்பில் இருக்கும் ஒரு நநரத்தில், பசி, ஏற்றத்தாழ்வுகள்
மற்றும் ஜனநாயகத்ளத அகற்றுவது அதிகாித்து வரும் நிளலயில், ஒவ்சவாரு நாளும்,
சபண்கள் சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ாீதியாக நியாயமான நவைாண் அறிவியல்
நளடமுளறகளை உருவாக்கி முன்நனற்றி வருகின்றனர். சி.எஸ்.எம் இன் மகைிர் சதாகுதி
மற்றும் சசயற்குழுவின் 2019 வாட்ச் மற்றும் சமீபத்திய ஆய்வறிக்ளகயில் (நவைாண்)
முன்ளவக்கப்பட்டுள்ைபடி, நவைாண் அறிவியல், ஒரு சபண்ணிய அணுகுமுளறயுடன்
பயன்படுத்தப்பட்டால்,
சபண்களுக்கும் - சமூகங்களுக்கும் - பல்நவறு மட்டங்கைில்
பயனைிக்கும். இது பணிகளைப் பன்முகப்படுத்தவும், சமூகங்களுக்குள் பாலின உறவுகளை
மாற்றவும், சமமான பங்நகற்பு மற்றும் பாிமாற்றத்திற்கான இடங்களை உருவாக்கவும்,
சுயநிர்ணயத்ளத நநாக்கிய சபண்கைின் பளடப்பு மற்றும் கூட்டுப் பணிகளை வலுப்படுத்தவும்
முடியும். தீங்கு விளைவிக்கும் நவைாண் நவதிப்சபாருட்களை அகற்றி பயிர்கள், பழங்கள்
மற்றும் கால்நளடகளை பல்வளகப்படுத்துவதன் மூலம், உணளவ உற்பத்தி சசய்பவர்கைின்
மற்றும் அளத உட்சகாள்பவர்கைின் ஆநராக்கியத்ளதயும் ஊட்டச்சத்ளதயும் நமம்படுத்தலாம்.
உலகின் எல்லா பகுதிகைிலிருந்தும் எடுத்துக்காட்டுகள் ஏராைம். மாலியில், வாட்சில்
நமற்நகாள் காட்டப்பட்டுள்ைபடி, "நகாஃபர்சா கூட்டுறவு (உணவு இளறயாண்ளமக்கான
கிராமப்புற சபண்கைின் ஒருங்கிளணப்பு) இன் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் சபண்கள் நவைாண்
விவசாயிகள், உள்ளூர் உணவுகைின் ஊட்டச்சத்து நன்ளமகள் குறித்து விழிப்புணர்ளவ
ஏற்படுத்தியுள்ைனர் (எடுத்துக்காட்டாக, ஃநபானிநயா, திளன மற்றும் நசாைம்) , மற்றும்
சவள்ளை சராட்டி நபான்ற குளறந்த ஊட்டச்சத்து மதிப்புள்ை இறக்குமதி சசய்யப்பட்ட
உணவுகைிலிருந்து தங்கள் உள்ளூர் தயாாிப்புகளுக்கு மாற நுகர்நவாளர ஊக்குவித்துள்ைது சந்ளதகளுக்கான சபண்கைின் அணுகளல நமம்படுத்துகிறது. சுவாரஸ்யமாக, " பாரம்பாிய
அறிவு மற்றும் கலாச்சாரத்தின் அடிப்பளடயில் உள்ளூர் பல்லுயிர் சபருக்கத்தில் சவாாி சசய்தல்
மற்றும் உள்ளூர் உணவுகைில் சவைிப்படுகிறது, இது அவர்கைின் நவளலயின் ஒரு
உந்துசக்தியாகும் ". குவாத்தமாலாவில் உள்ை அட்லாண்டிக் முழுவதும், கச்சூ ஆலூம் (அன்ளன
பூமி) சபண்கள் பழங்குடித் தளலவர்களுக்கு உலர் ரபினலில் (பாஜா சவராபாஸ் துளற) 8
சமூகங்கைில் நவைாண் அறிவியல் பயிற்சி சசய்ய உதவுகிறது. தாழ்வாரம். திறன் நமம்பாடு,
நவைாண் அறிவியல் மற்றும் விளதகள் மற்றும் சளமயல் கலாச்சாரத்ளத மீட்பதன் மூலம்,
ஊட்டச்சத்து குளறபாட்டிற்கு எதிரான நபாராட்டம் இந்த பிராந்தியத்தில் வலுவாக உள்ைது.
இந்த சசயல்முளற சரன் பயன்பாட்ளட ஊக்குவிக்கிறது சாத்தியமான ஆற்றல், நீளர
மறுசுழற்சி சசய்தல், நீர் ஆதாரங்களைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் பாளலவனமாக்குதளல
நிறுத்துதல்.

V) இந்த தளலப்புக்கான ஆதாரங்கைின் பட்டியல்
சிவில் சமூக அளமப்புகைின் வளலத்தைம்
உலக உணவு பாதுகாப்பு சதாடர்பான ஐ.நா குழுவுடன் உறவுகளுக்கான சிவில் சசாளசட்டி
சபாறிமுளற - சபண்கள் மீதான சசயற்குழு www.csm4cfs.org/working-groups/women
 சபண்கைின் உலக மார்ச்
 உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கான உலகைாவிய வளலயளமப்பு
www.righttofoodandnutrition.org
 FIAN International - பாலினம் & சபண்கள் உாிளமகள் துளணப்பக்கம்
www.fian.org/en/search
 Arrow அம்பு
https://arrow.org.my
 WURN
 AWID
அரசுகளுக்கிளடநயயான நிறுவனங்கள்


 CEDAW
www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
 சபண்கைின் நிளல குறித்த ஆளணயம்
www.unwomen.org/en/csw
 FAO - பாலினம்
www.fao.org/gender/en/
 ஐ.நா. சபண்கள்

