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தற்போததய பதைப்பு அதிகோரப்பூர்்வமற்ற 

மொமோழிமொபயர்ப்போகும், இதறகு மொ்வளியீட்ைோளர் முழுப் 

மொபோறுப்தபயும் ஏறகி்றோர். துல்லியத்தத உறுதிப்படுத்த 

அதைத்து முயறசிகளும் ்மறமொகோள்ளப்பட்ைோலும், 

எந்தமொ்வோரு அதிகோரப்பூர்்வ பயன்போடு அல்்லது 

்மற்கோளுக்கும் அசல் ஆங்கி்ல பதிப்தபப் 

போர்க்குமோறு ்வோசகர்கள் பரிந்துதரக்கி்்றோம். இந்த 

மொ்வளியீடு ஐ்ரோப்பிய ஒன்றியத்தின் நிதியுதவியுைன் 

ஆசியோவில் ்வணிகம் மறறும் மனித உரிதமகளின் 

கீழ் ஐக்கிய நோடுகளின் ்வளர்ச்சித் திட்ைத்தோல் 

மொசயல்படுத்தப்பட்ை போதுகோப்பு, மரியோதத மறறும் 

தீர்வு கட்ைதமப்பின் மூ்லம் நித்லயோை மொபோருளோதோர 

்வளர்ச்சிதய மொசயல்படுத்துகி்றது. இந்த மொ்வளியீட்டில் 

மொ்வளிப்படுத்தப்பட்ை கருத்துக்கள் ஆசிரியர்களின் 

கருத்துக்கள் மறறும் அத்வ ஐ்ரோப்பிய ஒன்றியம், 

UNDP உட்பை ஐக்கிய நோடுகள் சதப அல்்லது UN உறுப்பு 

நோடுகள் ஆகிய்வறத்ற பிரதிநிதித்து்வப்படுத்தவில்த்ல. 

இந்தப் பிரசுரத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள பதவிகள் 

மறறும் மொகோடுக்கப்பட்டுள்ள தக்வல்கள் ஆகியத்வ 

எந்தமொ்வோரு நோடு, பிர்தசம், நகரம் அல்்லது பகுதி அல்்லது 

அதன் அதிகோரிகளின் அல்்லது அதன் எல்த்லகள் 

அல்்லது எல்த்லகதள ்வதரயறுப்பது பறறி சட்ைப்பூர்்வ 

நித்ல குறித்து ஐக்கிய நோடுகளின் மொசய்லகத்தின் 

எந்தமொ்வோரு கருத்ததயும் மொ்வளிப்படுத்தவில்த்ல. 

ஐக்கிய நோடுகளின் ஆ்வணங்களின் சின்ைங்கள் மொபரிய 

எழுத்துக்களோல் உரு்வங்களுைன் இதணக்கப்பட்டுள்ளை. 

அத்ததகய சின்ைத்ததக் குறிப்பிடு்வது ஐக்கிய 

நோடுகளின் ஆ்வணத்ததக் குறிக்கி்றது. இந்தப் பதைப்பு 

ஐக்கிய நோடுகள் சதபக்கோகவும் அதன் சோர்போகவும் 

மொ்வளியிைப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆ்வணம் எந்த ்வதகயிலும் 

ஐ்ரோப்பிய ஒன்றியத்தின் அதிகோரப்பூர்்வமோை 

கருத்துக்கதள பிரதிநிதித்து்வப்படுத்தவில்த்ல.



குறிப்பு

இந்த மொ்வளியீட்டில் இைம் மொபறறிருக்கும் பதவிகள் மறறும் விளக்கங்கள், ஐக்கிய 
நோடுகளின் மொசய்லகத்தின் கருத்துக்கள், ஒரு நோட்டின் எல்த்ல, நகரம் அல்்லது 
பகுதி, அல்்லது அதன் அதிகோரிகளின் சட்ை நித்லகள் அல்்லது ஒரு நோட்டின் 
எல்த்லகதள ்வதரமுத்றப்படுத்து்வது  ஆகிய்வறத்ற பிரதிபலிக்கவில்த்ல.

ஐக்கிய நோடுகளின் குறியீடுகள், மொபரிய எழுத்துக்கள் மறறும் ்வடி்வங்களிைோல் 
குறிக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்்வோறு இருப்பது ஐக்கிய நோட்டின் ஆ்வணத்ததக் 
குறிக்கி்றது.

HR/PUB/11/04
© 2011 ஐக்கிய நோடுகள்
 அதைத்து உ்லகளோவிய உரிதமகளும் போதுகோக்கப்பட்ைத்வ

கொ�ாருளடக்கம்

I.  மனித உரிமமகமை 
பாதுகாப்பதில் அரசின் கடமம 

A.  அடிப்பம்டக் சகாள்மககள்

B. செயல்பாட்டுக் சகாள்மககள்
 

II. மனித உரிமமகமை மதிப்பதில் 
பபருநிறுவனங்களின் 
(கார்ப்பரரட்) பபாறுப்பு 

A.  அடிப்பம்டக் சகாள்மககள்

B. செயல்பாட்டுக் சகாள்மககள்

III. தீர்வுக்காண அணுகுதல் 

A. அடிப்பம்டக் சகாள்மககள்

B. செயல்பாட்டுக் சகாள்மககள்
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இந்்த செளியீட்டில், “ெணிகம் 
மற்றும் மனி்த உரிமமகள் பற்றிய 
ெழிகாட்டும் கோகாட்பாடுகள்: ஐக்கிய 
நாடுகள் ெமபயின் ‘பாதுகாத்்தல், 
மதிப்பு,  மற்றும் தீர்வு’ கட்்டமமப்மப 
செயல்படுத்தி,  ஐக்கிய நாடுகளின் 
சபாதுச் செயலாளரின் சிறப்புப் 
பிரதிநிதியால்  கோமம்படுத்்தப்பட்்ட மனி்த 
உரிமமகள், பிரச்ெமைகள் மற்றும் 
பன்ைாட்டு நிறுெைங்கள் மற்றும் இ்தர 
ெணிக நிறுெைங்கள் ஆகியமெ 
உள்ளை. சிறப்பு பிரதிநிதி, மனி்த 
உரிமமகள் கவுன்சிலின்  (A/HRC/17/31) 
இறுதி அறிக்மகயில், ெழிகாட்டும் 
சகாள்மககள் இமைக்கப்பட்்டது. 
இதில் ெழிகாட்டு சகாள்மககள் மீது 
ஒரு அறிமுகமும், அ்தன் ெளர்ச்சிக்கு 
உ்தவிய செயல்முமறகமள பற்றிய 
கணகோைாட்்டமும் உள்ள்டங்கியுள்ளது.
 
மனி்த உரிமமகள் கவுன்சில் 16 ஜூன் 2011 
அன்று ெழிகாட்டும் கோகாட்பாடுகமள 17/4 
தீர்மாைத்தின்  கீழ் அங்கீகரித்்தது.
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கொ�ாதுவான 
கொகாள்மககள்
இந்்த ெழிகாட்டு சகாள்மககள், 
பின்ெரும் அங்கீகாரங்களின் 
அடிப்பம்டயில் அமமக்கப்பட்்டமெ:

(a) அரசோங்கங்களின் தற்போததய கைதமகள் அடிப்பதையில், மனித 
உரிதமகள் மறறும் அடிப்பதை சுதந்திரங்கதள மதித்தல், போதுகோத்தல், 
நித்ற்்வறறுதல்;

(b) ்வணிக நிறு்வைங்கள் ஒரு சமுதோயத்தின் சி்றப்பு அங்கமோக இருந்து, 
அதறகுரிய சட்ை திட்ைங்கதள உட்படுத்தி, தனி மனித உரிதமக்கு மரியோதத 
அளித்து, தங்களது ்வணிகத்தத நைத்து்வது;

(c) உரிதமகள் மறறும் கைதமகள் மீ்றப்படும்்போது, அ்வறத்ற சரியோை மறறும் 
பயனுள்ள ்வதகயில் மோறறியதமத்தல்.

அதைத்து அரசுகள் மறறும் அதைத்து விதமோை ்வணிக  
நிறு்வைங்களுக்கும், அத்வ சோர்ந்த துத்ற, இருப்பிைம், உரிதம மறறும் 
்வடி்வம் ஆகிய்வறறின் தன்தம மோறுபட்டிருந்தோலும், இந்த ்வழிகோட்டு 
மொநறிமுத்றகள் பி்ற்வறறிறகும் மொபோருந்தும்.

்வணிக மறறும் தனி மனித உரிதமகளின் தரம் மறறும் பழக்கங்கதள 
்மம்படுத்த விரும்பும் இந்த ்வழிகோட்டு மொநறிமுத்றகதள, முழுதமயோை 
ஒன்்றோகப் புரிந்துக் மொகோள்்வதன் மூ்லம் போதிக்கப்பட்ை தனி நபர் மறறும் 
சமுதோயத்திறகு உறுதியோை தீர்த்வ அளிக்க முடியும். ்மலும், இதன் மூ்லம் 
சமூகம் சோர்ந்த நித்லயோை உ்லகமயமோக்குதத்ல அளிக்க முடியும்.

இந்த ்வழிகோட்டும் மொகோள்தககளில், எததயும், புதிய சர்்வ்தச சட்ைக் 
கைதமகதள உரு்வோக்கு்வதோக்்வோ அல்்லது சர்்வ்தச சட்ைத்தின் கீழ் 
மனித உரிதமகதள நித்ற்்வறறும் ஒரு நோட்டின்  சட்ைபூர்்வ கைதமகதள 
மட்டுப்படுத்து்வது அல்்லது குத்றத்து மதிப்பிடு்வதோக்்வோ கருதக்கூைோது.
ஒடுக்கப்பைக்கூடிய அல்்லது அதிகம் போதிக்கப்பைக்கூடிய ஒரு குழு அல்்லது 
மக்கள் மொதோதகயிலுள்ள தனி நபர்கள் எதிர்மொகோள்ளும் ச்வோல்கள், மறறும் 
அ்வர்களது உரிதமகள் மறறும் ்தத்வகதள க்வைத்தில் மொகோண்டு, ஆண், 
மொபண் இருபோ்லரும் எதிர்மொகோள்ளக்கூடிய பல்்்வறு அச்சுறுத்துதல்கதளக் 
கணக்கில் மொகோண்டு,  இந்த ்வழிகோட்டு மொநறிமுத்றகதள போகுபோடின்றி 
நதைமுத்றப்படுத்த ்்வண்டும்.
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1. அரசுகள், தங்கள் எல்்லலைக்குள் மற்றும் / அல்லைது அதிகார வரம்புக்குள் செயல்்பட்டு, மூன்்றாம் 
தரப்பினர் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் மூலைம் ஏற்்படும் மனித உரி்லம மீ்றல்களிலிருந்து 
்பாதுகாக்க வவண்டும். ்பயனுள்்ள சகாள்்லககள், ெட்்டம், விதிமு்ல்றகள் மற்றும் தீர்ப்புகள் மூலைம் 
இதுவ்பான்்ற மு்ல்றவகடுக்ல்ள தடுக்கவும், விொரிக்கவும், தண்டிக்கவும் மற்றும் ெரிசெய்யவும் தகுந்த 
ந்டவடிக்்லகக்ல்ள எடுக்க வவண்டும்.

2.  தங்கள் எல்்லலைக்குட்்பட்்ட இ்டத்தில் அ்லமந்திருக்கும் அ்லனத்து வணிக நிறுவனங்களும், 
தங்கள் வணிகத்தின் அ்லனத்து செயல்்பாடுகளிலும் மனித உரி்லமக்ல்ள மதிக்கின்்றது என்்ப்லத 
அரசுகள் உறுதி செய்ய வவண்டும்.

விளக்கவுமர :

அரசுகளின் சர்்வ்தச மனித உரிதம சட்ைத்தின் கைதம 
என்பது அச்சட்ைங்கள் தனி மனித உரிதமகதள, 
அ்வர்களது எல்த்ல மறறும் அதிகோர ்வரம்பிறகு உட்பட்டு 
மதித்து, போதுகோப்பு அளிப்பதோகும். இதில் மொதோழில் 
நிறு்வைங்கள் ்போன்்ற மூன்்றோம் தரப்பிைரோல் ஏறபடும் 
தனி மனித உரிதம மீ்றலும் அைங்கும்.
நைத்தத ்கோட்போடுகதள போதுகோப்ப்த அரசின் 
உரிதம ஆகும். அதைோல் தோைோக ஒரு அரசு, ஒரு 
தனியோரின் உரிதம மீ்றலுக்கு மொபோறுப்போகோது. 
அ்த சமயம், அவ்்வோ்றோை மீ்றல்கள் மீது சரியோை 
நை்வடிக்தக எடுக்கப்பட்டு அ்வறத்ற தடுக்க, விசோரிக்க, 
தண்ைதை அளிக்க போதிக்கப்பட்ை தனி நபருக்கு 
தகுந்த நி்வோரணம் அளிக்கப்பைவில்த்ல என்று 
நிதைத்தோல், அப்மொபோழுது அரசுகள் ஐக்கிய நோடுகளின் 
மனித உரிதம சட்ைங்கதள மீறு்வதறகு உள்ளோகும். 
மொபோது்வோக, இவ்்வதக விதி மீ்றல்கதள தீர்மோனிக்கும் 

I. மனித உரிமமமைக் 
காப்�து அரசின் கடமம 
A. அடிப்பம்டக் சகாள்மககள்

அதிகோரம் அரசுகளுக்கு இருக்கி்றது என்்றோலும், 
அ்வர்கள் முழு அளவில் அனுமதிக்கப்பட்ை தடுப்பு 
மறறும் பரிகோர நை்வடிக்தககளுைன்,   மொகோள்தககள், 
சட்ைங்கள், ஒழுங்குமுத்றகள் மறறும் தீர்ப்புகதளக் 
கணக்கில் மொகோள்்வது அ்வசியம். ்மலும், சட்ைத்தின் 
ஆட்சிதயப் போதுகோக்கவும், ஊக்குவிக்கவும் அரசுக்கு  
கைதம உள்ளது. அதில்   சட்ைத்தின் முன் அதை்வரும் 
சமம், அததை நதைமுத்றப் படுத்து்வதில் ்நர்தம 
்போன்்ற்வறத்ற   உறுதிச் மொசய்யத் ்தத்வயோை  
மொபோறுப்புதைதம, சட்ைத்தின் உறுதிப்போடு, 
மொ்வளிப்பதைத் தன்தமயுள்ள சட்ை மொசயறபோடுகளும் 
அைங்கும்.

இந்த அத்தியோயம், தடுப்பு முத்றகதள பறறி 
வி்வரிக்கி்றது. அத்தியோயம் மூன்று, தீர்வு 
நை்வடிக்தககதள விளக்குகி்றது.

விளக்கவுமர :

தறமொபோழுது, சர்்வ்தச மனித உரிதம சட்ைத்தின்படி, 
தங்கள் எல்த்லக்குட்பட்ை இைங்களில் உள்ள ்வணிக  
நிறு்வைங்களின் நை்வடிக்தககள், தங்கள் எல்த்லக்கு 
அப்போல் நைக்கும்்போது அததை கட்டுப்படுத்தும் 
அ்வசியம் மோநி்லங்களுக்கு  இல்த்ல. அ்த ்போல், 
்வதரயறுக்கப்பட்ை எல்த்லகள் இருந்தோல் அவ்்வோறு 
கட்டுப்படுத்து்வதறகும் ததை இல்த்ல. இந்த சட்ை 
்வதரயத்றகதள கணக்கில் மொகோண்டு, சி்ல மனித 
உரிதம ஆதணயங்கள், ்வணிக  நிறு்வைங்கள் ஒரு 
அரசின் எல்த்லக்குட்பட்டு  இருக்கும்்போது, எல்த்லக்கு 
அப்போல் உள்ள அந்நிறு்வைங்களிலும், மனித உரிதம 
மீ்றல் ஏறபைோ்வண்ணம் அந்த அரசு நை்வடிக்தக எடுக்க 
்்வண்டும் என்று கூறுகின்்றை.

்வணிக நிறு்வைங்கள், தங்கள் நோட்டின் மனித 
உரிதமகள் மதிக்கப்படு்வதத உறுதி மொசய்துக்மொகோள்ள, 
அவ்்வரசு, ்தத்வயோை அதைத்து மொநறிகோட்டுதல்கதள 
மொகோள்தகயின் அடிப்பதையில் ஏறபடுத்தியிருக்க 
்்வண்டும்.  இ்வற்றோல், அந்நிறு்வைங்களின் ்வணிக  
்போக்தக முன்ைதோக கணிப்பதறகு ்தத்வயோை 
ஆ்்லோசதைகதள அவ்்வப்்போது அளிப்பதுைன், 
நோட்டின் மொபயதரயும் கோத்துக்மொகோள்ள  முடியும். 

இதறகோக அரசுகள் ப்ல ்வதகயோை முத்றகதள 
தகயோளுகின்்றை. அ்வறறில் ஒரு சி்ல உள்நோட்டு 
நை்வடிக்தககள், நோட்டின்  எல்த்லக்கு  அப்போறப்பட்ை 
தோக்கங்கங்கதள ஏறபடுத்தும். உதோரணத்திறகு, 
தோய் நிறு்வைம் (parent company ) தைது அதைத்து 
மொ்வளிநோட்டு மொசயல்போடுகதளப் பறறியும் அரசுக்கு 
மொதரிவிப்பது மறறும் ப்லதரப்பட்ை மொமன்தமயோை சட்ை 

திட்ைங்கள் (multilateral soft-law instruments), அந்த 
பன்ைோட்டு நிறு்வைம் மொபோருளோதோர ஒத்துதழப்பு 
மறறும் ்வளர்ச்சிக்கு ஏறபடுத்தியிருக்கும் ்வழிமுத்றகள் 
மறறும் பன்ைோட்டு முதலீடுகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் 
நிறு்வைங்களின் தர நித்லகதள மொதரிவிப்பது 
்போன்்றத்வ இதனுள் அைங்கும். இததத் தவிர, 
்நரடியோை எல்த்ல தோண்டிய சட்ைங்கள் மறறும் 
அ்வறத்ற அம்லோக்கு்வதும் அைங்கும். இதில், 
குற்றவியல் ஆட்சி மறறும் அதத சோர்ந்த ்வழக்குகள் 
ஏறபடும் ்போது, அந்த த்வறு எந்த நோட்டில் நைந்தோலும், 
குற்ற்வோளியின் குடியுரிதமக்கு ஏறப ்வழக்கு நதைமொப்ற 
அனுமதிப்பது ஆகும். ப்லதரப்பட்ை கோரணங்கள், அரசின் 
உணரப்பட்ை மறறும் உண்தமநித்ல தன்தமயுள்ள  
மொசயல்போடுகளுக்கு ஊக்குவித்திருக்க்லோம். 
உதோரணத்திறகு, அந்நிறு்வைம், பன்ைோட்டு 
ஒப்பந்தத்தில் உள்ளைங்கியுள்ளதோ என்று கண்ைறிதல்.
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வணிக  மற்றும் மனித உரிமமகளின் வழிகாட்டு கொகாள்மககள்

3.  ஒரு அரொனது  தன்்லன ்பாதுகாத்துக்சகாள்்ள  செய்ய வவண்டிய க்ட்லமகள்

B. செயல்பாட்டுக் சகாள்மககள்:

அரசுகளுக்காை சபாதுொை ஒழுங்குமுமற மற்றும் 
சகாள்மக செயல்பாடுகள்:

(a) ஒரு மொதோழில் நிறு்வைமோைது, மனித உரிதமதய மதித்து, ்மலும் அவ்்வ்போது அததைக் கண்கோணித்து, அதில் 
உள்ள குத்றகதளக் கதளந்து ்தத்வயோை சட்ைங்கதள அமல்படுத்து்வது;

(b) அந்நிறு்வைத்தத நிறுவு்வதறகோகவும் மறறும் அதன் மொசயல்போடுகளுக்கோகவும் ஏறபடுத்தப்பட்ை மொபருநிறு்வை 
சட்ைம் (கோர்ப்ப்ரட் சட்ைம்) ்போன்்ற மற்ற சட்ை திட்ைங்களிைோல், மனித உரிதமகள் மீ்றப்பைோமல் இருப்பதத உறுதி 
மொசய்்வது;

(c) அந்நிறு்வைத்தின் மொசயல்போடுகளில், மனித உரிதமகதள எவ்்வோறு மதிக்க ்்வண்டும் என்பது குறித்த பயனுள்ள 
்வழிகோட்டுதல்கதள ்வழங்கு்வது;

(d) ்தத்வயோை சமயங்களில் அந்நிறு்வைங்கள் மனித உரிதமகளின் தோக்கங்கதள எவ்்வோறு தகயோளுகி்றது 
என்பதத அறிந்து, மொதரிவித்து அ்வறத்ற ஊக்குவிப்பது;

விளக்கவுமர :

்வணிகங்கள் அரசின் மொசய்லற்ற தன்தமதய 
எப்்போதும் விரும்பு்வதோக்்வோ அல்்லது அதைோல் 
பயைதை்வதோக்்வோ அரசுகள் கருதக்கூைோது. ்மலும் 
மனித உரிதமகளுக்கோை ்வணிக மரியோதததய 
்வளர்ப்பதறகு ்தசிய மறறும் சர்்வ்தச, கட்ைோய 
மறறும் தன்ைோர்்வ நை்வடிக்தககளின் மொதளி்வோை 
்வழிமுத்றகதள அ்வர்கள் கருத்தில் மொகோள்ள 
்்வண்டும்.

நதைமுத்றயில், ஒரு அரசு, உரிதமகளுக்கோை 
்வணிக மரியோதததய ்நரடியோக்்வோ அல்்லது 
மத்றமுகமோக்்வோ கட்டுப்படுத்தும் சட்ைங்கதள 
அமல்படுத்தத் த்வறு்வது ஒரு குறிப்பிைத்தக்க 
சட்ை இதைமொ்வளியோகும் . இத்ததகய சட்ைங்களில், 
போகுபோைற்ற சட்ைங்கள் முதல்  மொதோழி்லோளர்கள் 
சட்ைங்கள், சுறறுச்சூழல், மொசோத்து, தனியுரிதம 
மறறும் ்லஞ்ச ஒழிப்பு சட்ைங்கள்  ்வதர அைங்கும். 
அதைோல், இத்ததகய சட்ைங்கள் சரியோை முத்றயில் 
நதைமுத்றப்படுத்தப்படுகின்்றை்வோ என்பதத 
கண்கோணிப்பது ஒரு அரசின் கைதமயோகும். அவ்்வோறு 
மொசயல்பைோவிட்ைோல், ஏன் சரியோை முத்றயில் 
நதைமுத்றப்படுத்தப்பைவில்த்ல என்பததயும், அததை 
சரி மொசய்்வதறகு என்ை நை்வடிக்தககள் ்மறமொகோள்ள 
்்வண்டும் என்பததயும் அரசுகள் சிந்திக்க ்்வண்டும்.

்மலும், இந்த சட்ைங்கள் தற்போததய 
சூழ்நித்லயில் ்தத்வயோை போதுகோப்பிதை 
அளிக்கி்றதோ, மொதோைர்புதைய மொகோள்தககளுைன் 
இதணந்து ்வணிகத்தில் மனித உரிதமகளுக்கு 
மதிப்பு அளிப்பதறகுத் ்தத்வயோை சோதகமோை 
சூழ்நித்லகதள உரு்வோக்குகி்றதோ என்பதத அரசுகள் 
மொதோைர்ந்து ஆய்வு மொசய்ய ்்வண்டும். உதோரணத்திறகு, 
்தத்வயோை நி்லத்தத ்வோங்க்்வோ அல்்லது 
பயன்படுத்த்்வோ உரிய  சட்ை உரிதமகதள மொபறறு 
தகயகப்படுத்து்வது என்பது நி்ல உரிதமயோளர்கள் 
மறறும் மொதோழில் நிறு்வைம் இரு்வதரயும் 
போதுகோப்பதறகு மிகவும் அத்தியோ்வசியமோைது 
என்பதோல் அதில் மொதளி்வோை ்வழிமுத்றகள் இருக்கி்றதோ 
என்பதத உறுதி மொசய்ய ்்வண்டும்.

்வனிக நிறு்வைங்களின் உரு்வோக்கம் மறறும் அ்வறறின்   
மொசயல்போட்தை முத்றப்படுத்தும், மொபருநிறு்வை 
சட்ைம்  மறறும் பத்திரச் சட்ைம் ்போன்்ற  சட்ைங்களும், 
மொகோள்தககளும், ்வணிக நைத்தததய ்நரடியோக 
்வடி்வதமக்கின்்றை. இருப்பினும், மனித உரிதமகளில் 
இத்வ ஏறபடுத்தும் போதிப்புகதள பறறிய சரியோை 
புரிதல்கள் இல்த்ல.

உதோரணத்திறகு, மொபருநிறு்வைங்கள் (கோர்ப்ப்ரட் 
) மறறும் அதிகோரிகளுக்கு மனித உரிதம சட்ைப்படி 
மொசய்ய்்வண்டியத்வ மறறும் மொசய்யக்கூைோதத்வ 
எத்வ என்பது  குறித்த மொதளிவின்தம உள்ளது. 
இதறகோை சட்ைம் மறறும் மொகோள்தககள், ்வணிக  
நிறு்வைங்களுக்குத் ்தத்வயோை ்வழிகோட்டுதல்கதள 
அளிப்பதன் மூ்லம் அந்நிறு்வைங்கள், நதைமுத்றயில் 
உள்ள கோர்்போ்ரட் ்போர்ட் (corporate board) ்போன்்ற 
ஆட்சிமுத்றக்கு உரிய மதிப்பளித்து மனித உரிதமகதள 
போதுகோப்பதறகு ஆ்வண மொசய்ய்்வண்டும்.

மனித உரிதமதய போதுகோப்பதறகு ்வணிக  
நிறு்வைங்களுக்கு அளிக்கப்படும் ்வழிகோட்டு 
மொநறிமுத்றகளில் அதைோல் ஏறபைக்கூடிய 
விதளவுகதளப் பறறி குறிப்பிடு்வ்தோடு, அததை 
அந்நிறு்வைங்கள் சீரிய முத்றயில் பயன்படுத்து்வதறகு 
்வழி ்வகுக்க ்்வண்டும். ்மலும் அதில் மனித 
உரிதமயில் அக்கத்ற, போலிை அடிப்பதையில் 
ஏறபைக்கூடிய பிரச்சதைகதள எப்படி சமோளிப்பது, 
அ்வர்களுக்கு உண்ைோகும் போதிப்பு மறறும் சமமின்தம, 
உள்நோட்டு மக்கள், மொபண்கள், ்தசிய அல்்லது இை 
சிறுபோன்தமயர்கள், மத மறறும் மொமோழி ்வோரியோை 
சிறுபோன்தமயர்கள், உைல் ஊைமுற்ற்வர்கள், மறறும் 
பு்லம் மொபயர்ந்த மொதோழி்லோளர்கள் மறறும் அ்வர்கள் 
குடும்பங்கள் ஆகி்யோர்  சந்திக்கும் குறிப்பிட்ை  
ச்வோல்கதள எதிர்மொகோள்்வதர்க்கு ்தத்வயோை சரியோை 
முத்றகதளயும் குறிப்பிை ்்வண்டும்.

போரிஸ் மொகோள்தககதள பின்பறறும் ்தசிய மனித 
உரிதம நிறு்வைங்கள், அரசுகள் இயறறிய சட்ை 
திட்ைங்கள், மனித உரிதம கைதமகளுைன் சரியோக 
இதணந்து இருக்கின்்றை்வோ என்பதத உறுதி 
மொசய்்வ்தோடு அ்வறத்ற முத்றயோக அமுல்படுத்த 
அரசுகளுக்கு ்தத்வயோை உதவிகதள மொசய்யும் 
முக்கிய மொபோறுப்பிதை மொகோண்டுள்ளது. ்மலும், ்வணிக  
நிறு்வைங்கள் மறறும் அரசு சோரோத நிறு்வைங்களுக்கு 
அ்வர்கள் பின்பற்ற ்்வண்டிய மனித உரிதம பறறிய 
்வழிகோட்டுதல்கதள ஏறபடுத்தி தரும் கைதமயும் 
அ்வறறிறகு உள்ளது.

்வணிக நிறு்வைங்கள்,  தங்களுக்கு ஏறபடும்  மனித 
உரிதமகள் போதிப்புகதள எவ்்வோறு எதிர்மொகோள்கின்்றை 
என்று  தங்கள் பங்குதோரர்களுக்கு அதிகோரபூர்்வமற்ற 
முத்றயி்்லோ அல்்லது அதிகோரபூர்்வமோை மொபோது 
அறிவிப்பின் மூ்லமோக்்வோ தோ்ை முன் ்வந்து 
மொதரியப்படுத்தக்கூடும். இவ்்வதக அறிவிப்புகதள 
அரசுகள் ஊக்குவிப்பது அல்்லது ்தத்வயோை 
இைங்களில் துதண நிறபது, ஒரு மொதோழில் நிறு்வைம் 
மனித உரிதமதய மதித்து நைப்பதறகு மிகவும் 
முக்கியமோகும். இவ்்வோறு மொசயல்படும் நிறு்வைங்களுக்கு 
ஊக்கம் அளிக்கும் விதமோக, அந்நிறு்வைங்கள் மீது 
ஏ்தனும் சட்ை ரீதியோை அல்்லது நிர்்வோக நை்வடிக்தக 
எடுக்க ்நரிடும்்போது, அ்வர்கள் இவ்்வோறு தோமோக 
முன்்வந்து மொதரியப்படுத்திய நிகழ்வுகதள கணக்கில் 

மொகோள்ள்லோம். ஒரு நிறு்வைத்தின் மொசயல்போடுகள் 
அல்்லது அத்வ மொசயல்படும் சூழல் மனித உரிதமக்கு 
குறிப்பிடும்படியோை ஆபத்தத ஏறபடுத்தும்்போது, 
அந்நிறு்வைங்கள் தோமோக முன் ்வந்து அ்வறத்ற தங்கள் 
பங்குதோரர்களுக்குத் மொதரிவிப்பது மிகவும் மொபோருத்தமோக 
இருக்கும். ஒரு மொதோழில் நிறு்வைம் எவ்்வோறு இததை 
மொதரியப்படுத்த்்வண்டும் என்பதத இந்த பகுதிகளில் 
உள்ள மொகோள்தககள் மறறும் சட்ைங்கள் உப்யோகமோை 
முத்றயில் மொதளிவுபடுத்து்வதன் மூ்லம், அந்த 
அறிக்தககள் சு்லபமோக கிதைப்பதறகும் சரியோை 
முத்றயில் இருப்பதறகும் பயனுள்ளதோக இருக்கும்.
முத்றயோை அறிவிப்பு எப்படி இருக்க ்்வண்டும் 
என்பதத தீர்மோனிக்கும் ்போது, அதைோல் ஒரு தனி 
மனிதன் அல்்லது நிறு்வைத்தின் போதுகோப்பிறகு 
ஏறபைக்கூடிய அபோயங்கள், ்வர்த்தக ரீதியோக 
்தத்வப்படும் ரகசியம், மறறும் நிறு்வைத்தின் அதமப்பு 
மறறும் அளவில் உள்ள மோற்றங்கள் ஆகிய்வறத்ற 
கணக்கில் எடுத்துக்மொகோள்ள ்்வண்டும்.

்வணிக நிறு்வைத்தின் மொபோருளோதோர மொசயல்தி்றனுக்கு, 
சி்ல சமயங்களில், மனித உரிதமயின் தோக்கம் என்பது 
“அடிப்பதையோக” அல்்லது “முதன்தமயோைதோக” 
இருப்பதோக நிதிநித்ல அறிக்தக மொதளிவுபடுத்த 
்்வண்டும்.
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வணிக  மற்றும் மனித உரிமமகளின் வழிகாட்டு கொகாள்மககள்

4. அரொல் நிறுவப்்பட்்ட அல்லைது அதன் கட்டுப்்பாட்டில் இருக்கும் அல்லைது அரசுகளி்டம் இருந்து 
அதிக உதவி்லயயும், வெ்லவக்ல்ளயும் ச்பறும் ஏற்றுமதி க்டன் முகவர்கள், அரொங்க காப்பீட்டு 
நிறுவனங்கள் அல்லைது உத்திரவாத நிறுவனங்களில் மனித உரி்லம மீ்றல்கள் ஏற்்ப்டாமல் 
காப்்பாற்றுவதற்கு அரசுகள் அதிக அக்க்ல்ற எடுத்துக்சகாள்்ள வவண்டும்.

5) மனித உரி்லமகள் மீது ்பாதிப்பு ஏற்்ப்டக்கூடிய ஒரு வணிக   நிறுவனத்து்டன் அரசுகள் ஒப்்பந்தம் 
வ்பாடும்வ்பாது, தன்னு்ல்டய ெர்வவதெ மனித உரி்லம க்ட்லமக்ல்ள மீ்றாமல் இருப்்ப்லத அரசுகள் 
கண்டிப்்பாக உறுதி செய்து சகாள்்ள வவண்டும்.

6) அரசுகளு்டன் இ்லைந்து செயல்்படும் நிறுவனங்களில், 
மனித உரி்லமகளுக்கு உரிய மரியா்லத்லய அந்நிறுவனங்கள் 
அளிப்்ப்லத, அரசு ஊக்குவிக்க வவண்டும்.

அரசு - நிறுெை உறவு

விளக்கவுமர :

விளக்கவுமர :

விளக்கவுமர :

சர்்வ்தச மனித உரிதம சட்ைத்தின்படி, அரசுகள், மனித 
உரிதம சட்ைத்தின் முதன்தம மொபோறுப்போளர்கள் மறறும் 
அ்வர்கள் அதை்வரும் கூட்ைோக சர்்வ்தச மனித உரிதம 
ஆட்சியின்  அரங்கோ்வளர்கள் ஆ்வர். ஒரு நிறு்வைம், 
அரசின் கட்டுப்போட்டில் இருக்கும்்போது அல்்லது அதன் 
மொசயல்போடுகள் ்்வறு விதமோக அரசின் மீது தோக்கத்தத 
ஏறபடுத்தும்்போது, அந்நிறு்வைத்தின் மனித உரிதம 
மீ்றல் என்பது அவ்்வரசு சர்்வ்தச மனித உரிதம 
சட்ைத்தத மீறு்வதறகு சமமோகும். ்மலும் ஒரு நிறு்வைம், 
அரசுக்கு மொநருக்கமோக இருந்தோ்்லோ அல்்லது அரசின் 
சட்ை துத்ற அல்்லது ்வருமோை ்வரித்துத்றயிதை 
அதிகம் சோர்ந்திருந்தோ்்லோ, அந்நிறு்வைத்தில் மனித 
உரிதம மதிக்கப்படு்வதத நன்கு உறுதி மொசய்்வது 
அவ்்வரசின் மொபோறுப்போகி்றது.

அரசுக்கு மொசோந்தமோை அல்்லது அரசோல் 
கட்டுப்படுத்தப்படும் நிறு்வைங்களில், அரசு தன் 
அதிகோரத்திறகுட்பட்டு, அந்நிறு்வைத்தில் மனித 
உரிதமதய மதிக்கும் சம்பந்தப்பட்ை மொகோள்தககள், 
சட்ைம் மறறும் ஒழுங்குமுத்றகள் ஆகியத்வ சரியோக 
நதைமுத்ற படுத்தப்படுகின்்றதோ என்று கூடுதல் 
அளவில் கண்கோணிக்க முடியும்.  மூத்த ்ம்லோண்தம 
அதிகோரிகள் ்நரடியோக அரசு துத்றகளுக்கு 
தங்கள் அறிக்தககதள அனுப்பு்வதோல், அரசு 
துத்றகள் அ்வறத்ற பரிசீலிக்கும் ்வோய்ப்பு மிகவும் 
அதிகம். இதைோல் பயனுள்ள ்வதகயில் மனித 
உரிதமதய ஆய்வு மொசய்து அததை மொசயல்படுத்த 
முடிகி்றது. (இந்நிறு்வைங்கள் பகுதி II -ல் கூறியபடி 
மனித உரிதமதய மதிக்கும் மொபோறுப்புக்கதள 
ஏறறுக்மொகோள்கின்்றை).

அதிகோரப்பூர்்வமோக்்வோ அல்்லது மத்றமுகமோக்்வோ 
ஒரு அரசுைன் இதணந்திருக்கும் சி்ல அதமப்புக்கள், 

சர்்வ்தச மனித உரிதமகளில் போதிப்பு ஏறபடுத்தக்கூடிய சி்ல துத்றகதள தனியோர் மயமோக்கும்்போது கூை, ஒரு அரசு 
மனித உரிதமகதள போதுகோக்கும் தைது மொபோறுப்பிலிருந்து வி்லக இய்லோது. அவ்்வதக நிறு்வைங்கள், அரசின் மனித 
உரிதமகள் சட்ைத்திதை மீறி மொசயல்படு்வதத அவ்்வரசு தடுக்க த்வறிைோல் அதன் கோரணமோக  அவ்்வரசோைது சட்ை 
நை்வடிக்தககதள எதிர்மொகோள்ள ்நரிடும். ்மலும், இதைோல் அவ்்வரசின் மொபயருக்கு களங்கம் ஏறபடும். ஆதகயோல் 
இவ்்வோ்றோை ஒப்பந்தங்களில் சம்பந்தப்பட்ை நிறு்வைம், அரசின் மனித உரிதமகள் சட்ைங்கதள மதித்து நைக்கும் 
என்்ற உறுதிமொமோழிதய ்சர்க்க ்்வண்டும். இந்த நிறு்வைங்களின் நைத்ததகதள ்தத்வயோை அளவு தனிப்பட்ை 
முத்றயில் நன்கு கண்கோணித்து அ்வறத்ற சட்ை ரீதியோக மொபோறுப்்பர்ப்புக்கோண முன்்ைறபோட்டிதை அரசுகள் 
மொசய்துக் மொகோள்ள ்்வண்டும்.

்வணிக  நிறு்வைங்களுைன் அரசுகள் மொகோள்முதல் மட்டுமன்றி பல்்்வறு 
்வதகயோை ்வணிக  பரி்வர்த்ததைகள் ்மறமொகோள்கின்்றை. இதைோல், 
தனிப்பட்ை முத்றயிலும், கூட்டு முத்றயிலும் அந்நிறு்வைங்கள் மனித 
உரிதமகதள பறறி மொதரிந்துக் மொகோள்்வதறகும், அததை மதிப்பதறகும் 
்வழி ்வகுக்க அரசுகளுக்கு தனித்து்வமோை ்வோய்ப்பு கிதைக்கின்்றது. ்தசிய 
மறறும் சர்்வ்தச சட்ைங்களின்படி, மனித உரிதமகளில் அரசின் கைதமகதள 
மொதரிவிக்கும் ்வோய்ப்பு அந்த நிறு்வைத்துைன் ஏறபடும் ஒப்பந்தத்தி்்ல்ய 
ஏறபடுகி்றது.

அவ்்வரசின் ்வணிக  நை்வடிக்தககளுக்கு ஆதரவு 
மறறும் தைது ்சத்வகதள அளிக்கின்்றை. ஏறறுமதி 
கைன் முக்வர்கள், அரசோங்க கோப்பீட்டு நிறு்வைங்கள் 
அல்்லது உத்திர்வோத நிறு்வைங்கள், ்வளர்ச்சி 
நிறு்வைங்கள் மறறும் நிதி நிறு்வைங்கள் ஆகியத்வ 
இ்வறறில் அைங்கும். தன்தை சோர்ந்திருக்கும் 
்வர்த்தக நிறு்வைங்களின் மனித உரிதமகள் 
மீ்றல்கள் ஏறபடுத்தக்கூடிய உண்தமயோை மறறும் 
சோத்தியக்கூறுள்ள எதிர்மத்ற விதளவுகதளப் பறறி 
இந்நிறு்வைங்கள் ஆய்வு மொசய்யோவிட்ைோல், அந்த 
்வர்த்தக நிறு்வைங்களின் த்வ்றோை நை்வடிக்தககளுக்கு 
மத்றமுகமோக ஆதரவு அளிப்பதோல் தங்களின், 
நம்பகத்தன்தம, நிதி, அரசியல் மறறும் சட்ைம் 
ஆகிய்வறறில் ஆபத்திறகு உட்படுத்திக்மொகோள்கி்றோர்கள். 
இதன் கோரணமோக, ்வர்த்தக நிறு்வைத்தின் 
்சத்வகதளப் மொபறும் அரசு மனித உரிதம மீ்றல் 
்வழக்குகதள சந்திக்க ்நரிடும்.

இவ்்வதக ஆபத்துகள் இருப்பதோல், இந்நிறு்வைங்கள் 
தோமோக்்வ முன் ்வந்து தைது ்வோடிக்தகயோளர்களின் 
நிறு்வைங்களில் மனித உரிதம மீ்றல்கள் 
நதைமொப்றோமல் இருப்பதத ஆய்வு மொசய்து உறுதி 
மொசய்துக்மொகோள்்வதத அரசுகள் ஊக்குவிக்க ்்வண்டும். 
இந்நிறு்வைங்களில் மனித உரிதமயிதை கூர்தமயோக 
ஆய்வு மொசய்்வது மட்டு்ம சரியோை முத்றயோக இருக்க 
முடியும். ஏமொைன்்றோல், இங்்க ்வணிக  மொசயல்போடு 
மறறும் அதன் முத்றகள் மூ்லம் மனித உரிதம மீ்றல்கள் 
ஏறபடும் அபோயம் அதிகமோகும்.
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வணிக  மற்றும் மனித உரிமமகளின் வழிகாட்டு கொகாள்மககள்

7)  ெர்்ச்லெயினால் ்பாதிக்கப்்பட்்ட ்பகுதிகளில், அதிகமான மனித உரி்லம மீ்றல்கள் ஏற்்ப்டக்கூடிய 
அ்பாயம் அதிகம் உள்்ளதால், அவ்வி்டங்களில் செயல்புரியும் வணிக நிறுவனங்கள், அவ்வ்லக 
மனித உரி்லம மீ்றல்களில் ஈடு்ப்டாமல் இருப்்பதற்கு, அரசுகள் பின்வரும் மு்ல்றகளில் 
அந்நிறுவனங்களுக்கு உறுதியாக உதவி புரிய வவண்டும்:

8) வணிக வழிமு்ல்றக்ல்ள வமற்சகாள்ளும் அரசு து்ல்றகள், முகவர்கள் மற்றும் அரசு ொர்ந்த 
து்ல்றகள், தங்கள் க்ட்லமக்ல்ள செயல்்படுத்தும் வ்பாது அரசுக்குரிய மனித உரி்லம க்ட்லமக்ல்ள 
கவனத்தில் சகாண்டு, ச்பாறுப்வ்பற்று அதற்குரிய வத்லவயான தகவல்கள், ்பயிற்சிகள் மற்றும் 
உதவிக்ல்ள நி்ல்றவவற்்ற மாநிலை அரசு உறுதி செய்ய வவண்டும். 

ெர்ச்மெயிைால் பாதிக்கப்பட்்ட பகுதிகளில் மனி்த 
உரிமமகளுக்காை ெணிக மரியாம்தமய ஆ்தரித்்தல்

சகாள்மக இைக்கம் உறுதி செய்்தல் :

(a) முடிந்த ்வதரயில், எவ்்வளவு விதர்வோக முடியு்மோ அவ்்வளவு விதர்வோக, ்வணிக நிறு்வைங்கள் தங்கள் 
மொசயல்போடுகள் மறறும் ்வணிக உ்றவுகளில், மனித உரிதமகள் மொதோைர்போை ஆபத்துகதள அறிந்துக்மொகோண்டு, 
அ்வறத்ற தடுப்பதறகோை ்வழிகதள ்மறமொகோள்ள; 

(b) நிறு்வைங்கள் போலிை போகுபோடு மறறும் போலியல் ்வன்முத்ற ஆகிய இரண்டிலும் க்வைம் மொசலுத்தி, மனித 
உரிதம மீ்றல்களோல் ஏறபடும் அதிகபட்ச ஆபத்துகதள கண்ைறிந்து, மதிப்பிட்டு அ்வறத்ற தடுப்பதறகு ்தத்வயோை 
்வழிமுத்றகதள ்வகுக்க, அரசுகள் உதவி மொசய்்வது;

(c) அதிகமோை மனித உரிதம மீ்றல்களில் ஈடுபட்டு அததை தடுப்பதறகு ஒத்துதழக்க மறுக்கும் நிறு்வைங்களுக்கு, 
அ்வர்கள் மொபோதுமக்கதள மொசன்்றதை்வதறகு ்்வண்டிய உதவிகதள மொசய்யோமல் அரசுகள் மறுப்பது;

(d) அ்வர்களின் தற்போததய மொகோள்தககள், சட்ைங்கள், ஒழுங்குமுத்றகள் மறறும் அ்வறத்ற அம்லோக்கும் முத்றகள், 
்வணிகத்தில் ஏறபடும் முழுதமயோை மனித உரிதம மீ்றல்கதள சரியோை முத்றயில் கண்ைறிந்து சரி மொசய்்வதத 
உறுதி மொசய்்வது;

விளக்கவுமர :
விளக்கவுமர :

சி்ல ்மோசமோை மனித உரிதம மீ்றல்கள், ்வணிகம் 
உட்பை எல்த்ல கட்டுப்போடு, ்வளங்கள் அல்்லது அர்ச 
பிரச்சதைகளோக உருமொ்வடுக்கும் சூழலில், மனித 
உரிதமக்கோை ஆட்சிதய மொசயல்படுத்த எதிர்போர்க்க 
முடியோது. மொபோறுப்போை மொதோழில் நிறு்வைங்கள், 
இவ்்வதக கடிைமோை சூழ்நித்லகளில் எவ்்வோறு 
மனித உரிதம மீ்றல்கதள தடுப்பது என்று மொதோைர்ந்து 
அரசுகளின் அறிவுதரகதள மொபறறு மொசயல்படுகின்்றை. 
இதில் வித்தியோசமோை மறறும் மொசயல்படுத்தக்கூடிய 
முத்றகள் ்தத்வ. குறிப்போக, சர்ச்தசக்குரிய 
சமயங்களில், இை மறறும் போலியல் ்வன்முத்றகள் 
அதிகம் ஏறபடும் என்பதோல், அத்ததகய சமயங்களில், 
கூடுதல் க்வைம் மொசலுத்த ்்வண்டும். 

அரசுகள், கடிைமோை சூழ்நித்லகள் களத்தில் 
்வரு்வதறகு முன்்ப, அதத தீர்ப்பது முக்கியமோக 
கருதப்படுகி்றது. சர்ச்தசக்குரிய இைங்களில், ்போதிய 
கட்டுப்போடுகள் இல்்லோததோல், அவ்்வரசோல் தகுந்த 

அரசின் மனித உரிதம கைதமகள் மறறும் அத்வ 
மொதோழில் மொதோைங்கு்வதறக்கோை சட்ைங்கள் மறறும் 
விதிமுத்றகள் ஆகிய்வறறிறகிதை்ய எந்த ஒரு 
தவிர்க்க முடியோத அழுத்தமும் இல்த்ல. இருப்பினும், 
சி்ல சமயங்களில், பல்்்வறு சமூகத் ்தத்வகதள 
சரிமொசய்ய அரசுகள் கடிைமோை சமநித்லப்படுத்தும் 
முடிவுகதள எடுக்க ்்வண்டும். இதில் சரியோை 
சமன்போட்தை மொபறு்வதறகு அரசுகள் மொதோழில் 
மறறும் மனித உரிதம மொகோள்தககளில் ஒரு பரந்த 
்நோக்கத்துைன் கூடிய முடித்வ எடுக்க ்்வண்டி ்வரும். 
இதன் மூ்லம், ப்லதரப்பட்ை  ்கோட்போடுகள் (vertical and 
horizontal domestic policy), உள்நோட்டு மொகோள்தகதய 
ஒருங்கிதணக்க உறுதி மொசய்தல்.

மனித உரிதம மீ்றல்கதள கட்டுப்படுத்த முடியோமல் 
்போக்லோம். சர்்வ்தச நிறு்வைங்களோக இருந்தோல், 
அந்நிறு்வைங்களின் தோய்நோட்டிறகு, அந்த நிறு்வைம் 
மறறும் அது மொசயல்படும் நோடு இரண்டிறகும் உதவி 
மொசய்து, ்வணிகத்தில் மனித உரிதம மீ்றல்கள் ஏறபைோ 
்வண்ணம் போர்த்துக்மொகோள்ள ்்வண்டிய கைதம உள்ளது.  
அ்த ்நரத்தில் அண்தை நோடுகளுக்கு  முக்கியமோை 
கூடுதல் ஆதரத்வ ்வழங்க முடியும்.

இவ்்வதக சூழ்நித்லகளில், அதிகமோை மொகோள்தக 
இணக்கம் மொபற்ற ்வணிக  நிறு்வைங்களுக்கு, ்போதிய 
உதவி மொசய்்வதறகு, தங்களுதைய மொதோழில் ்வளர்ச்சி 
கழகங்கள், மொ்வளிநோட்டு மறறும் மொதோழில்துத்ற 
அதமச்சகங்கள், தத்லநகர் மறறும் தூதரகங்கள் 
இருக்கும் இைங்களில் உள்ள ஏறறுமதி நிதி 
நிறு்வைங்கள், இந்நிறு்வைங்கள் மறறும் தோய் நோட்டில் 
உள்ள அலு்வ்லகங்கள், ஆகிய்வறறுைன் இணக்கமோை 
ஒத்துதழப்புைன் மொசயல்பை ்்வண்டும்.  ்மலும், அரசு 

நிறு்வைங்கள் மறறும் ்வணிக  நிறு்வைங்களுக்கு 
ஏறபைக்கூடிய பிரச்சிதைகள் குறித்த முன்மொைச்சரிக்தக 
குறியீடுகதள உரு்வோக்கி, அ்வறத்ற ்வணிக  
நிறு்வைங்கள் பின்பற்றோவிடில், அதைோல் ஏறபடும் 
விதளவுகளுக்கு, ்வழங்கப்படும் அரசு ஆதரத்வ 
மறுப்பது அல்்லது ்வழங்கப்பட்ை சலுதககதள 
திரும்பப் மொபறு்வது. அவ்்வோறு முடியோவிட்ைோல், 
எதிர்கோ்லத்தில் அ்வறத்ற ்வழங்கோமல், அ்வர்கதள்ய 
மொபோறுப்போக்கு்வது அ்வசியம்.

போதிக்கப்பட்ை இைங்களில் ஏறபைக்கூடிய ஒட்டுமொமோத்த 
மனித உரிதம மீ்றல்களில், ்வணிக  நிறு்வைங்கள் 
ஈடுபைக்கூடிய ்வோய்ப்புகள் அதிக அளவு இருப்பதத, 
அரசுகள் நிறு்வைங்களுக்கு முன்கூட்டி்ய எச்சரிக்க 
்்வண்டும். ்மலும், அரசுகள், அந்நிறு்வைங்கள் தங்கள் 
மொகோள்தககள், சட்ைம், விதிமுத்றகள் மறறும் அம்லோக்க 
நை்வடிக்தககள், இந்த உச்சகட்ை ஆபத்தத தி்றம்பை 

எதிர்மொகோள்கி்றதோ என்பதத அ்வர்கள் மறுபரிசீ்லதை 
மொசய்ய ்்வண்டும். அ்வறறில் குத்றபோடுகள் ஏ்தனும் 
இருப்பது மொதரிந்தோல், அரசுகள் அ்வறத்ற சரி மொசய்ய 
உரிய நை்வடிக்தக எடுக்க ்்வண்டும். இந்த அதைத்து 
நை்வடிக்தககளும், சர்ச்தசக்குரிய சமயங்களில், 
சர்்வ்தச மனித்நய சட்ைம் மறறும் சர்்வ்தச 
குற்றவியல் சட்ைத்தின் கீழ் அரசுகளுக்கு கூடுதல் கைதம 
்வகுக்கப்படுகி்றது. ்மலும், இவ்்வதக நை்வடிக்தககளில், 
நிறு்வைங்கள் ஈடுபைோமல் இருப்பதறகு, அரசுகள் 
ப்லதரப்பட்ை மறறும் பயனுள்ள அணுகுமுத்றகதள 
கூட்டு முயறசியின் மூ்லம் மொசய்ய கருத்தில் மொகோள்ள 
்்வண்டும்.

இந்த அதைத்து நை்வடிக்தககளும், ்போர் சமயத்தில், 
சர்்வ்தச மனித்நய சட்ைம் மறறும் சர்்வ்தச 
குற்றவியல் சட்ைம், ஆகிய்வறறுைன் ்சர்ந்து 
மொசய்ய்்வண்டும்.

மொசங்குத்து மொகோள்தகயோைது (vertical policy), அரசின் 
சர்்வ்தச மனித உரிதம சட்ைங்கதள முத்றயோக 
மொசயல்படுத்த, அதறகுரிய மொகோள்தககள், சட்ைங்கள் 
மறறும் நதைமுத்றகதள மொகோண்டிருத்தல் ்்வண்டும். 
கிதைமட்ை மொகோள்தகயோைது (horizontal policy), 
்தசிய மறறும் துதண ்தசிய (sub national) அளவில் 
்வணிக  மொகோள்தககதள உரு்வோக்கும் துத்றகள் 
மறறும் முக்வர்களுக்கு ஆதரவு, ்தத்வயோை 
்வழிகோட்டுதல்கள் அளிப்பதோகும். இதில் கோர்ப்ப்ரட் 
சட்ைம், பத்திர ஒழுங்குமுத்றகள், முதலீடு, ஏறறுமதி கைன் 
மறறும் கோப்பீடு, மொதோழில் மறறும் உதழப்போளர் சட்ைம் 
ஆகியத்வ அரசோங்கத்தின் மனித உரிதம சட்ைங்கதள 
ஒறறிருக்க ்்வண்டும்.
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9) அரசுகள், மற்்ற அரசு்டவனா அல்லைது வணிக நிறுவனத்து்டவனா, வணிகரீதியான 
சகாள்்லகக்ல்ள உருவாக்கும் ச்பாழுது அவ்வரசு தனது மனித உரி்லமக் க்ட்லமக்ல்ள அறிந்து, 
அதர்க்வகற்ப்்ப வத்லவயான உள்நாட்டு சகாள்்லகக்ல்ள வழிவகுக்க வவண்டும். உதாரைதிற்கு, 
முதலீடுகள் மற்றும் ஒப்்பந்தங்கள்.

10) ்பலைததரப்்பட்்ட நிறுவனத்தில், சதாழில் ரீதியான விஷயங்க்ல்ள தீர்மானிக்கும் உறுப்பினர்க்ளாக 
அரசு செயல்்படும்வ்பாது:

விளக்கவுமர :

அரசோைது மறமொ்றோரு அரசு அல்்லது மொதோழில் 
நிறு்வைத்துைன், இரு நோடுகளுக்கிதை்யயோை 
முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கள், ததையற்ற ்வர்த்தக 
ஒப்பந்தங்கள் அல்்லது முதலீட்டு ஒப்பந்தங்களுக்கோை 
உைன்படிக்தக ்போன்்ற  மொபோருளோதோர ஒப்பந்தங்கதள 
தகமொயழுத்திடும்்போது, அந்நோட்டில் ப்ல மொபோருளோதோர 
்வோய்ப்புகதள உரு்வோக்கும். அ்த சமயம், அவ்்வதக 
ஒப்பந்தங்கள் அரசின் உள்நோட்டு மொகோள்தககதள 
போதிக்கக்கூடும். உதோரணத்திறகு, சி்ல சமயங்களில் 
சர்்வ்தச முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கlளில் உள்ள சி்ல 

நிபந்ததைகள், அந்த அரசு முழுதமயோக மனித 
உரிதம மொகோள்தககதள மொசயல்படுத்து்வதில் சி்ல 
போதிப்புக்கதள உண்ைோக்கக்கூடும். ்மலும் அவ்்வரசு, 
சர்்வ்தச சட்ைநடு்வர் மன்்றத்தத எதிர்மொகோள்ளக்கூடிய 
சூழ்நித்லதய உரு்வோக்கும். ஆதகயோல், அரசுகள் 
க்வைத்துைன் மனித உரிதம சட்ைங்கதள போதுகோப்பதில் 
்தத்வயோை மொகோள்தக மறறும் ஒழுங்குமுத்றதய 
தி்றம்பை மொசயல்படுத்த, அவ்்வதக ஒப்பந்தங்களில், 
முதலீட்ைோரின் போதுகோப்தபயும் உறுதி மொசய்தல். 

(a) உறுப்பிைர் அரசுகள், தங்களது ்வணிக நிறு்வைங்களில், மனித உரிதமகதள மதிப்பதிலும், போதுகோப்பதிலும் 
அல்்லது அதறகு ததை ஏறபைோமல் இருக்குமோறு கண்கோணிப்பதிலும் எந்த கட்டுப்போடுகதளயும் விதிக்கோத்வோறு 
போர்த்துக்மொகோள்்வது;

(b) அந்நிறு்வைங்கள், அ்வறறின் ்வணிக மதிப்பீடு மறறும் தி்றனுக்்கற்ற மனித உரிதமதய மதித்தல்; உதவி 
்கோரிைோல், ்வணிக நிறு்வைங்கள் மனித உரிதமதய மீறும்்போது அததைக் கட்டுப்படுத்த அரசுகளுக்கு ்தத்வயோை 
மொதோழில்நுட்ப உதவி, தி்றன் ்மம்போடு மறறும் விழிப்புணர்வு ஏறபடுத்துதல்

(c) இந்த ்வழிகோட்டும் மொகோள்தககள் அடிப்பதையில், மனித உரிதம ச்வோல்கதள எதிர்மொகோள்்வதறகோக புரிதத்ல 
பகிர்ந்து, ்வணிக ்ம்லோன்தமதய ஏறபடுத்தி, கூடுத்லோை சர்்வ்தச ஒத்துதழப்புைன் ஊக்குவித்து ்மம்படுத்துதல்;

விளக்கவுமர :

சர்்வ்தச அளவிலும் அதிகப்படியோை மொகோள்தக 
இணக்கத்தத பின்பற்ற ்்வண்டும். குறிப்போக, ்வணிகம்  
ரீதியோை பிரச்சதைகதள சந்திக்கும் சர்்வ்தச ்வர்த்தகம் 
மறறும் நிதி நிறு்வைங்களில், அரசுகள் பங்களிக்கும் 
்போது,  அதிக அளவில் மொகோள்தக இணக்கம் ்தத்வ.  
இவ்்வோறு பங்கு மொபறும்்போது, அரசுகள் தங்களது 
சர்்வ்தச மனித உரிதம சட்ை மொபோறுப்புக்கதள தக்க 
த்வத்துக்மொகோள்ளுதல் அ்வசியம்.

இந்நிறு்வைங்கள், தி்றன் ்மம்படுத்துதல் மறறும் 
விழிப்புணர்வு ஏறபடுத்து்வதன் மூ்லம் அதைத்து 
அரசுகளும் போதுகோப்பதறகோை கைதமதய நித்ற்்வற்ற 
உதவு்வதில் முக்கிய மொபோறுப்பு ்வகிக்கின்்றை. 
இதைோல் இந்நிறு்வைங்கள், அதைத்து அரசுகளுக்கும் 
ச்வோல்கதள  எதிர்மொகோள்ளும் கருத்து பரிமோற்றங்கள் 
மறறும் தகுந்த ்வழிமுத்றகதள மொகோடுப்பதன் மூ்லம், 
நித்லயோை அணுகுமுத்றகதள ்மறமொகோள்ள 
உதவுகி்றது.

பன்ைோட்டு நிறு்வைங்களின் கூட்டு முயறசியின் 
மூ்லம் மொதோழில் நிறு்வைங்கள், மனித உரிதமகதள 
மதிப்பதறக்கோண ஒரு சீரோை சூழ்நித்லதய 
உரு்வோக்கி பின்தங்கிய்வர்களின் மொசயல்தி்றதை 
அதிகரிக்க முடியும். இ்வறறில், அரசுகளும், பன்ைோட்டு 
நிறு்வைங்களும் மறறும் இதர முதலீட்ைோளர்களும்  
ஒறறுதமதய ்மம்படுத்த முக்கிய பங்கு்வகிக்கின்்றை.

இவ்்வழிகோட்டுக் ்கோட்போடுகள், இது சம்பந்தமோக 
ஒரு மொபோது்வோை ்மற்கோள்குறிப்பிதை ்வழங்கி 
ஒட்டுமொமோத்த உறுதியோை  விதளத்வ உரு்வோக்கும்   
அடிப்பதையோக மொசயல்பட்டு,  சம்பந்தப்பட்ை 
பங்குதோரர்களின் பங்களிப்பு  மறறும்   மொபோறுப்புகதள 
கணக்கில் எடுத்துக்மொகோள்கி்றது.



2 0 2 1

வணிக  மற்றும் மனித உரிமமகளின் வழிகாட்டு கொகாள்மககள்

11. வணிக நிறுவனங்கள் மனித உரி்லமக்ல்ள மதிக்க வவண்டும். அதாவது, அவர்கள் மற்்றவர்களின் 
மனித உரி்லம மீ்றல்க்ல்ள தவிர்த்து, அவர்க்ளது சதாழிலில் ஏற்்ப்டக்கூடிய ்பாதகமான மனித 
உரி்லம தாக்கங்க்ல்ள  தடுக்க வவண்டிய ந்டவடிக்்லகக்ல்ள வமற்சகாள்்ள வவண்டும்.

II) மனித உரிமமகமள மதிப்�தில் 

கொ�ருநிறுவனங்களின் கொ�ாறுப்பு

A. அடிப்பம்ட சகாள்மககள்:

விளக்கவுமர :

விளக்கவுமர :

விளக்கவுமர :

ஒரு மொதோழில் நிறு்வைம், அ்வர்களது ்வணிகத்தத எங்கு 
நைத்திைோலும்,  மனித உரிதமதய மதிப்பது என்பது 
சர்்வ்தச அளவில் அ்வர்களிைம் எதிர்போர்க்கப்படும் 
நைத்தத ஆகும். மனித உரிதம கைதமகதள 
தங்களின் மொசயல்தி்றனுக்்கற்ற / விருப்பத்திறக்்கற்ற 
முத்றயில் மொசயல்படுத்து்வதில் த்வ்றோமல் இருப்பது 
அரசு சோர்ந்த சுதந்திரமோகும். ்மலும், இத்வ, மனித 
உரிதமகதளப் போதுகோக்கும் ்தசிய சட்ைங்கள் மறறும் 
விதிமுத்றகளுைன் இணங்குகி்றது.
போதகமோை மனித உரிதம போதிப்புகதள நி்வர்த்தி 
மொசய்ய, அ்வறறின் தடுப்பு, தணித்தல் மறறும் 
மொபோருத்தமோை இைங்களில், நி்வோரணம் மொபறு்வதறகு 
்போதுமோை நை்வடிக்தககதள எடுத்தல். (a) மனித உரிதம மீ்றல்களில் போதகமோை தோக்கங்கதள உரு்வோக்கும் மொசயல்கதள தவிர்த்து, அவ்்வதக தோக்கங்கள் 

ஏறபடும்்போது, அ்வறறிறகு தங்கள் நை்வடிக்தகயின் மூ்லம் தீர்வு கோணுதல்; 

(b) ்வணிக உ்றவுகள் சோர்ந்த ்நரடி நை்வடிக்தககள், தயோரிப்புகள் அல்்லது ்வணிக உ்றவுகள் மூ்லமோை ்சத்வகளோல் 
ஏறபடும் மனித உரிதம போதிப்புகதள தடுக்க அல்்லது குத்றக்க முய்ல ்்வண்டும்.  ஒரு்்வதள அப்போதிப்புக்கள், 
தங்களோல் ஏறபைோவிட்ைோலும், அ்வறத்ற தடுக்க அல்்லது குத்றக்க முய்ல ்்வண்டும். 

சர்்வ்தச அங்கீகோரம் மொபற்ற அதைத்து மனித உரிதமளிலும், ்வணிக  நிறு்வைங்களின் தோக்கம் ஏறபடுத்தும் 
என்பதோல், அதைத்து உரிதமகதளயும் அ்வர்கள் மதிக்க ்்வண்டியது அ்வசியம். நதைமுத்றயில், சி்ல மனித 
உரிதமகள்,  மொதோழில் சோர்ந்த சூழல்களுக்்கற்ற அதிக போதிப்பு தன்தமயுள்ளதோல்,  அ்வறறின் ்மல் தனி க்வைம் 
மொசலுத்தப்படும். அ்த சமயம்,  சூழ்நித்லக்்கறப  மோறுபட்ை தன்தமயுள்ளதோல் அதைத்து மனித உரிதமகதளயும் 
குறிப்பிட்ை கோ்ல அ்வகோசத்தில் பரிசீ்லதைக்கு உட்படுத்த ்்வண்டும்.

மனித உரிதமகளில் போதகமோை தோக்கத்தத ஒரு ்வணிக  நிறு்வைம், ்நரிதையோக தங்கள் மொசயல்போடுகள் 
மூ்லமோக்்வோ அல்்லது அ்வர்களது ்வணிக  மொதோைர்புதைய மற்ற்வர்கள் மூ்லமோக்்வோ, ஏறபடுத்தக்கூடும்.  ்வழிகோட்டு 
மொகோள்தக 19ல், இத்ததகய சூழ்நித்லயில் ்வணிக நிறு்வைமோைது எவ்்வோறு எதிர்மொகோள்ள ்்வண்டும் என்பதறகோை 
தோக்கங்கதள ்மலும் விரி்வோக வி்வரிக்கி்றது. இந்த ்வழிகோட்டு மொகோள்தகயின்படி ஒரு மொதோழில் நிறு்வைத்தின் 
“மொசயல்போடுகள்” என்பது “மொசயல்பட்ைத்வ” மறறும் “மொசயல்பைோதத்வ” இத்வ இரண்தையும் குறிக்கி்றது. ்மலும் 
அதன் “்வணிக  உ்றவுகள்” என்பது, அதன் ்வணிக  கூட்ைோளிகளுைைோை உ்றவுகள், ்வணிக  மொதோைர்பில் உள்ள 
நிறு்வைங்கள் மறறும் அரசு அல்்லது அரசு அல்்லோத, அதன் ்வணிகத்்தோடு ்நரடி மொதோைர்புதைய மொதோழில் 
நிறு்வைங்கள், தயோரிப்பத்வகள் அல்்லது ்சத்வகளும் அைங்கும்.

மனித உரிதமகதள ஆதரித்து ்வளர்ப்பதறகு, 
்வணிக  நிறு்வைங்கள் இதர மொபோறுப்புக்கள் மறறும் 
மொசயல்போடுகதள ்மறமொகோள்ள்லோம். இதன் மூ்லம், 
அ்வர்கள்  தங்களது உரிதமதய அனுபவித்து மகிழ 
முடியும். இருப்பினும், தங்களது மொதோைர்ச்சியோக இயங்கும் 
மொசயல்களில், மனித உரிதமகதள மதிக்கவும் மறறும் 
மீ்றோமல் இருக்கவும் முடியோது. 

்வணிக நிறு்வைங்கள், அரசின் மனித உரிதம சோர்ந்த 
கைதமகதள ்மறக்மொகோள்ளும் நை்வடிக்தகதயயும், 
சட்ைத்தின் நம்பகத்தன்தமதயயும் குத்றத்து மதிப்பிை 
இய்லோது.

12. மனித உரி்லமக்ல்ள மதிக்கும் வணிக நிறுவனங்களின் ச்பாறுப்்பாவது, ெர்வவதெ அங்கீகாரம் 
ச்பற்்ற மனித உரி்லமயில் அடிப்்ப்ல்டக் வகாட்்பாடுகள் மற்றும் கு்ல்றந்த்பட்ெ ெர்வவதெ மனித உரி்லம 
மவொதா மற்றும் வவ்லலையி்டத்தில் வ்லரமு்ல்றப்்படுத்தப்்பட்்ட உரி்லமகள் குறித்து சதாழிலைா்ளர் 
அ்லமப்பின் பிரக்டனம் ஆகியவற்்ல்ற குறிக்கும்.

13. மனித உரி்லமக்ல்ள மதிக்கும் ச்பாறுப்பிற்குரிய வணிக நிறுனங்கள்:

சர்்வ்தச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ை மனித உரிதமகளின் அதிகோரபூர்்வமோை பட்டியல், சர்்வ்தச மனித உரிதமகள் 
ம்சோதோவில் உள்ளது. அதில், மனித உரிதமகள் பறறிய உ்லகளோவிய பிரகைைம் மறறும் குறியீைப்பட்ை முக்கிய 
ஆ்வணங்கள் உள்ளைங்கியுள்ளை: சர்்வ்தச குடிசோர்  மறறும் அரசியல் உரிதமகள் உைன்படிக்தக (ICCPR) , 
சர்்வ்தச மொபோருளோதோர, சமூக மறறும்  குடிசோர்  உரிதமகள் உைன்படிக்தக (ICESCR) மறறும் ்்வத்லயிைத்தில் 
அடிப்பதை மொகோள்தககள் மறறும்  உரிதமகள் மீதோை அறிக்தகயில் குறிப்பிட்ை எட்டு ஐஎல்ஓ வின் (ILO) முக்கிய 
அடிப்பதை மரபுகள், ்்வத்ல மொசய்யும் உரிதமகள் பறறிய பிரகைைத்தில் உள்ளைங்கியுள்ளது. இந்த அளவு்கோதள 
அடிப்பதையோகக் மொகோண்ை மற்ற சமூக மொசயறபோட்ைோளர்கள், நிறு்வைங்கள் ஏறபடுத்தும் மனித உரிதம மீ்றல்களின் 
போதிப்பிதை மதிப்பிடு்வோர்கள். மனித உரிதமகதள மதிப்பது ்வணிக  நிறு்வைங்களின் கைதமயோகும். இது சட்ை 
மொபோறுப்பு மறறும் அம்லோக்கத்திலிருந்து தனித்து்வம் மொபற்றது. மொபோது்வோக இத்வ, அ்வறறின் எல்த்லகளுக்குள் 
்தசிய சட்ைம் மூ்லம் ்வதரயறுக்கப்பட்டுள்ளை.

சூழ்நித்லக்்கர்ப்ப, ்வணிக  நிறு்வைங்கள் கூடுதல் தரங்கதள நிர்ணயம் மொசய்ய்லோம்.   உதோரணத்திறகு, ்வணிக  
நிறு்வைங்கள், அதிக மனித உரிதம மீ்றல் போதிப்பிறக்குட்பட்ை, சி்றப்பு க்வைத்திறகுரிய குறிப்பிட்ை குழுக்கதள 
சோர்ந்த தனி நபர்கள், சமூகம் அல்்லது மக்கதள மதித்து, கருத்தில் மொகோண்டிருக்க்்வண்டும். இதன் அடிப்பதையில், 
தனி நபர்களின் உரிதமகதள ஐக்கிய நோடுகள் ்மலும் விரிவுபடுத்தியுள்ளது. இதில் தனி நபர்கள், மொபண்கள், ்தசிய 
அல்்லது இை, மத மறறும் மொமோழி சிறுபோன்தமயிைர், குழந்ததகள், ஊைமுற்்றோர், பு்லம்மொபயர்ந்த மொதோழி்லோளர் 
மறறும் அ்வர்களது குடும்பம் ஆகியத்வ அைங்கும். ்மலும், பிரச்சிதைகள் ஏறபடும் கோ்லங்களில், நிறு்வைங்கள் 
சர்்வ்தச மனித்நய சட்ைத்தத மதிக்க ்்வண்டும்.
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வணிக  மற்றும் மனித உரிமமகளின் வழிகாட்டு கொகாள்மககள்

14. மனித உரி்லமக்ல்ள மதிக்க வவண்டிய க்ட்லம அ்லனத்து வணிக நிறுவனங்களுக்கும் 
ச்பாருந்தும். இதில், அந்நிறுவனத்தின் அ்ளவு, து்ல்ற, செயல்்படும் சூழல், உரிமம் மற்றும் அதன் 
கட்்ட்லமப்பு வ்பான்்ற்லவ ச்பாருந்தாது. எவ்விதமாக இருந்தாலும், மனித உரி்லம ெட்்டத்்லத மதிக்க 
வவண்டியது அந்நிறுவனத்தின் க்ட்லமயாகும்.  இருப்பினும், அந்நிறுவனங்கள் ச்பாறுப்பி்லன 
ெந்திக்கும் கூட்டு வழிமு்ல்றகளின் அ்ளவுவகால் வமற்கண்்ட  காரணிகளுக்கு ஏற்்பவும்,  நிறுவனம் 
ஏற்்படுத்திய மனித உரி்லமகள் மீதான ்பாதகமான தாக்கங்களின் தீவிரத்தன்்லம்லய ச்பாறுத்து 
மாறு்படும்.

15. மனித உரி்லமக்ல்ள மதிப்்பதற்கு ச்பாறுப்புள்்ள வணிக நிறுவனங்கள், அதன் அ்ளவு மற்றும் 
சூழ்நி்லலைக்வகற்்ப, அதன் சகாள்்லககள் மற்றும் செயல்மு்ல்றக்ல்ள சகாண்டிருத்தல் வவண்டும். 
அவற்றில் :

விளக்கவுமர :

மனித உரிதமகதள மதிக்கும் தன் கைதமயில், ஒரு ்வணிக  நிறு்வைம் ஈடுபடு்வது என்பது, மற்ற கோரணிகதள 
விை, அதன் அளவு ஒரு முக்கிய கோரணியோக இருக்கும். மொபரிய நிறு்வைங்கதள விை, சிறு மறறும் நடுத்தர 
நிறு்வைங்களிைம் குத்றந்த தி்றன், முத்றப்படி அதமயோத நை்வடிக்தககள் மறறும் நிர்்வோக கட்ைதமப்பு குத்ற்வோக 
இருக்கும் என்பதோல் அ்வறறின் மொகோள்தககள் மறறும் மொசயல்முத்றகள் ்்வறு ்வடி்வங்கள் எடுக்கும். ஆைோல், சி்ல 
சிறிய மறறும் நடுத்தர நிறு்வைங்களில், மனித உரிதமகள் மீது தீவிரமோை தோக்கங்கள் ஏறபடும் என்பதோல் அதன் 
அளத்வ கணக்கில் மொகோள்ளோமல் அந்த குத்றபோடுகதள சரி மொசய்யும் முத்றகள் ்தத்வ. தோக்கத்தின் தீவிரம்,  
அ்வறறின் அளவு, ்நோக்கம் மறறும்  சீர்ப்படுத்தவிய்லோத தன்தம ஆகிய்வறத்ற மொபோறுத்து தீர்மோனிக்கப்படும். ஒரு 
்வணிக  நிறு்வைத்தின் மனித உரிதமதய மதிக்கும் மொபோறுப்பு என்பது ஒரு குழு்வோக்்வோ அல்்லது தனியோக்்வோ 
மொசயல்படும் அளவிதைப் மொபோறுத்து அதமயும். எனினும், மனித உரிதமகதள மதிக்கும் மொபோறுப்பு அதைத்து ்வணிக  
நிறு்வைங்களுக்கும் முழுதமயோகவும், சமமோகவும் இருக்க ்்வண்டும்.

(a) மனித உரிதமகதள மதிப்பதறகோை மொகோள்தக உறுதிபோடுகதள ஏறபடுத்திக்மொகோள்ளுதல்;

(b) மனித உரிதமகளில் ஏறபடும் போதிப்புகதள கண்ைறிந்து, அததை தவிர்த்து, தோக்கத்ததக் குத்றத்து, அ்வறத்ற 
நீக்கு்வதறகு ்தத்வயோை சரியோை மனித உரிதம மொசயல்முத்றகதள ஏறபடுத்துதல்;

(c) நிறு்வைத்தின் பங்களிப்பு மறறும் மொசயல்போட்டிைோல், மனித உரிதம மீ்றல்கள் மீது ஏறபைக்கூடிய போதிப்புகளுக்கு 
உரிய நி்வோரணங்கதளக் கண்ைறிந்து ்தத்வயோை மொசயல்முத்றகதள உரு்வோக்குதல்;

விளக்கவுமர :

விளக்கவுமர :

்வணிக  நிறு்வைங்கள், மனித உரிதமதய மதித்தல் என்பதத அறிந்து அததை மொ்வளிப்படுத்த ்்வண்டும். 
அதறக்கோை சி்ல மொகோள்தககள் மறறும் மொசயல்முத்றகள் அவ்விைத்தில் மொகோண்டிருக்கோவிட்ைோல், அது இயங்க 
இய்லோது. பின்்வரும் மொகோள்தககள் 16 முதல் 24 ்வதர, இ்வறத்ற வி்வரிக்கின்்றை.

16. மனித உரி்லமக்ல்ள மதிப்்பதற்க்கான 
ச்பாறுப்பில் உள்்ள வணிக நிறுவனங்கள், 
அவற்்ல்ற நி்ல்றவவற்்ற அதற்க்கான 
சகாள்்லகக்ல்ள அறிக்்லகயின் மூலைம் 
உறுதியு்டன் சவளிப்்படுத்துதல். அக்சகாள்்லக 
அறிக்்லகயானது:

(a) மொதோழில் நிறு்வைத்தின் முதன்தம அதிகோரியோல் 
அங்கிகறிக்கப்பட்டிருக்க ்்வண்டும்;

(b) உள் மறறும் மொ்வளி நிறு்வை நிபுணரோல் 
மொதரிவிக்கப்பட்டிருக்க ்்வண்டும்;

(c) நிறு்வைத்தின் மனித உரிதம எதிர்போர்ப்புகள் 
மறறும் போதுகோப்பிறகோை ்வழிமுத்றகள், நிறு்வைத்தத 
சோர்ந்திருக்கும் பணியோளர்கள், ்வணிக கூட்ைோளிகள், 
நிறு்வை உறபத்தி மொபோருட்கள் மறறும் ்சத்வகதள 
இதணத்து ்நரடியோக சோர்ந்திருக்கும்;  

(d) நிறு்வைத்தினுள் மறறும் மொ்வளி நபர்கள், ்வணிக 
பங்குதோரர்கள் மறறும் சம்பந்தப்பட்ை நபர்கள் 
அதை்வருக்கும் மொ்வளிப்பதையோக மொதரிவித்து, 
கிதைக்கப் மொபறறிருக்க ்்வண்டும்;

(e) நிறு்வைத்தின் மொசயல்போட்டு மொகோள்தககள் 
மறறும் ்வழிமுத்றகள், அந்நிறு்வைத்தின் அதைத்து 
மொசயல்போடுகளிலும் உள்ளிருந்து பிரதிபலித்து 
மொதரிவித்திருக்க ்்வண்டும்.

“அறிக்தக” என்பது மொபோது்வோக, ஒரு நிறு்வைம் தைது 
மொபோறுப்புக்கள், கைதமகள் மறறும் எதிர்போர்ப்புக்கதள 
எந்த முத்றயில் மொசயல்படுத்துகின்்றை என்பதத 
மொ்வளிப்தையோகக் கூறு்வது.

்வணிக நிறு்வைத்தின் மொசயல்போட்டு சிக்கல்கதள 
மொபோறுத்து, மொதரிவித்து உறுதிமொசய்யப்பட்ை இவ்்வறிக்தக 
நிபுணத்து்வ நித்லதய மொகோண்டிருக்க ்்வண்டும். 
நிபுணர்களின் ்சத்வதய ப்லதரப்பட்ை ்வளங்களோை, 
நம்பகமோை நிகழ்நித்ல (online), எழுதப்பட்ை 
ஆதோரங்கள் அல்்லது நிபுணர் ஆ்்லோசதைகள் 
்போன்்றத்வ மூ்லம் மொப்ற்லோம்.

B. செயல்பாட்டு சகாள்மககள்:

சகாள்மக அர்ப்பணிப்பு

இந்த ஒப்புதல் அறிக்தக, மொபோது மக்களுக்கு 
கிதைக்கும் நித்லயில் இருக்க ்்வண்டும்.  
நிறு்வைங்கள், தங்களின் ஒப்பந்தக்கோரரோண 
மற்ற நிறு்வைங்கள், மோநி்ல போதுகோப்பு 
பதைகள், முதலீட்ைோளர்கள் மறறும் மனித 
உரிதம போதிப்பிறகுள்ள மக்கள், ்நரடியோக 
மொதோைர்புதைய்வர்கள் ஆகி்யோருக்கு மொதளி்வோக 
தி்றம்பை மொதோைர்புமொகோண்டு மொதரிவிக்க ்்வண்டும்.

தங்கள் நிறு்வைத்திறக்குள் சம்பந்தப்பட்ை 
மொகோள்தககள், ்வழிமுத்றகள் மறறும் அறிக்தககளில் 
மொபோறுப்புகதள எடுத்துதரக்கும் ்கோட்போடுகள் மறறும் 
அதமப்புகள் ்வதரயத்றக்கப்பை ்்வண்டும். ்மலும், 
சம்பந்தப்பட்ை ்வணிக   நதைமுத்றகளில் ஈடுபடும் 
நபர்களுக்குத் ்தத்வயோை பயிறசிகளும் அளிக்க 
்்வண்டும்.

அரசு மொகோள்தக இணக்கத்தில் எவ்்வோறு 
ஈடுபடுகின்்ற்தோ அவ்்வோ்்ற மொபோறுப்புள்ள 
்வணிக நிறு்வைங்கள் மனித உரிதமகதள 
மதிப்பதறகும், அ்வர்களது ்வணிக நை்வடிக்தககதள 
மொதோழில் ரீதியோக கட்டுப்படுத்து்வதறகும் மறறும் 
நதைமுத்றப்படுத்து்வதில் இணக்கத்தத 
ஏறபடுத்து்வதறகும் போடுபை ்்வண்டும். 
உதோரணத்திறகு; ஊழியர்களுக்கு அளிக்கப்படும் 
சம்பளம் மறறும் மொசயல்தி்றன் ஊக்கத்மொதோதக, 
அந்நிறு்வைத்தின் மொகோள்முதல் நதைமுத்றகள் மறறும் 
மனித உரிதம மீ்றல்களுக்கு ஆபத்துள்ள இைங்களில் 
அ்வறத்ற எடுத்துதரக்கும் நை்வடிக்தககள் ்சர்க்கப்பை 
்்வண்டும்.

இவ்்வறிக்தக, அந்நிறு்வைத்தின் முதன்தம ்ம்லோளர் 
மொதோைங்கி அதைத்து மொசயல்போடுகளிலும் தகுந்த 
முத்றயில் உட்மொகோண்டு ்வதரயறுக்கப்பை ்்வண்டும். 
இல்த்லமொயனில், மனித உரிதமகள் விழிப்புணர்வு 
அற்ற, மதிப்பற்ற நிறு்வைமோக மொசயல்படுகின்்றதோக 
கருதப்படும்.



2 4 2 5

வணிக  மற்றும் மனித உரிமமகளின் வழிகாட்டு கொகாள்மககள்

மனி்த உரிமமகமள தீவிரமாக கணகாணித்்தல் :
17. ஒரு வணிக நிறுவனம், தனது செயல்்பாடுக்ளால் ஏற்்படும் மனித உரி்லம ்பாதிப்புக்ல்ள 
கண்்டறிந்து தவிர்த்து, கட்டுப்்படுத்தி, ெரி செய்வதற்காக சதா்டர்ந்து மனித உரி்லம ்பாதுகாப்்ப்லத 
தீவிரமாக கண்கானித்தல் அவசியம். இதில் ந்ல்டமு்ல்றயில் உள்்ள மற்றும் ந்ல்டச்ப்ற 
ொத்தியமுள்்ள மனித உரி்லமகள் மீ்றல் தாக்கங்க்ல்ள அறிந்து சகாண்டு அத்தகவ்லலை 
ஒருங்கி்லைத்து ந்டவடிக்்லக எடுப்்பதும், அந்ந்டவடிக்்லககளின் வி்ல்ளவுக்ல்ள ஆய்வு செய்வதும், 
அவற்்ல்ற எவ்வாறு ்லகயாள்வது மற்றும் அவ்வ்லக தாக்கங்கள் எவ்வாறு தீர்க்கப்்பட்்டது என்றும் 
விவரிக்க வவண்டும். மனித உரி்லமகளின் தீவிர கண்காணிப்்பாவது:

18. மனித உரி்லமயில் உள்்ள அ்சசுறுத்துத்ல்ள மதிப்பி்ட மற்றும் தன்்லமயறிய, வணிக 
நிறுவனங்க்ளானது தங்கள் வணிகம் அல்லைது வர்த்தக உ்றவுக்ளால் ஏற்்ப்டக்கூடிய ்பாதகமான / 
உண்்லமயான மனித உரி்லமகள் மீ்றல்க்ல்ள முன்கூட்டிவய அ்ல்டயா்ளம் கண்்டறிதல்.  இதற்கு:

(a) ்வணிக நிறு்வைத்தின் நை்வடிக்தககள் அல்்லது அதனுைன் மொதோைர்புதைய நிறு்வைங்களின் மொசயல்போடுகள், 
மறறும் உறபத்தி மொபோருட்கள் அல்்லது ்சத்வகளின் ்நரடி அல்்லது மத்றமுக தோக்கத்தத ்சர்த்திருக்க ்்வண்டும்;

(b)  ்வணிக நிறு்வைத்தின் அளவு மறறும் இயங்கும் சூழல் மறறும் மனித உரிதமகள் மீ்றல்களின் தோக்கத்தின் 
தன்தமதய மொகோண்டு மோறுபடும்;

(c) ்வணிக நிறு்வைத்தின் மொசயல்போடுகள் மறறும் அதன் மொசயல்படும் சூழலில் ஏறப்படும் மோற்றங்களுக்கு ஏறப, மனித 
உரிதம மீ்றல்களுக்கோை ஆபத்து உள்ளதோல், அ்வறத்ற கருத்தில் மொகோண்டு மொதோைர்ச்சியோை நிகழ்்வோக மொசயல்பை 
்்வண்டும்.

(a) அந்நிறு்வைம் மறறும் / அல்்லது மொ்வளிப்பு்ற மனித உரிதம நிபுணர்களிைம் ஆ்்லோசதை மொபறுதல்;

(b) போதிக்கப்பட்ை குழுக்கள் மறறும் சம்பந்தப்பட்ை நபர்களுைன், நிறு்வைத்தின் அளவு, தன்தம மறறும் சூழத்லப் 
மொபோறுத்து, அர்த்தமுள்ள ஆ்்லோசதைகள் ்மறக்மொகோள்ளுதல்.

விளக்கவுமர :

விளக்கவுமர :

இந்த மொகோள்தக, மனித உரிதமகதள மொதோைர்ந்து 
கண்கோணிக்க ்தத்வயோை அளவு்கோதள 
்வதரயறுக்கி்றது. மொகோள்தக எண் 18 முதல் 21 
்வதர அ்வறறின் முக்கிய விஷயங்கதள விரி்வோக 
மொதரிவிக்கி்றது.

்வணிக  நிறு்வைத்தின் சோத்தியமோை மனித உரிதம 
தோக்கங்களில் மனித உரிதம அபோயங்கள் ஒன்்றோகும். 
இத்தோக்கங்கதள தவிர்ப்பது அல்்லது குத்றப்பதன் 
மூ்லம் அ்வறத்ற எதிர்மொகோள்ள்லோம். ஆைோல் ஏறகை்்வ 
நிகழ்ந்த தோக்கங்கதள குத்றதீர்க்கும் முத்றக்கு 
உட்படுத்த ்்வண்டும் (மொகோள்தக 22)

மனித உரிதமகதள மொதோைர்ந்து 
கண்கோணிப்பமொதன்பதத பரந்த அளவில் அந்நிறு்வை 
இைர் ்ம்லோண்தம அதமப்பில் ்சர்ப்பது என்பது 
அந்நிறு்வைத்தின் மொபோருட்கதள நிர்்வகிப்பதில் உள்ள 
அச்சுறுத்தல்கதள அறி்வது மட்டுமல்்லோது அ்வறத்ற 
நிறு்வைத்தின் பங்குதோரர்களுக்கு ்சர்ப்பதோகும்.

மனித உரிதமதய கண்கோணிக்கும் ்வழிமுத்றகதள, 
அந்நிறு்வைம் ஒரு புது முயறசி அல்்லது மொதோழில் முத்ற 
உ்றத்வ நிறுவும் சமயத்தி்்ல்ய ஏறபடுத்த ்்வண்டும். 
அவ்்வோறு மொசய்்வதன் மூ்லம், அந்த நிறு்வைம் ஒரு புதிய 

மனித உரிதமகள் மீ்றோமல் போதுகோக்க, முதலில் அந்நிறு்வைம் தங்களோல் மறறும் சோத்தியமோை உண்தமயோை 
மீ்றல்கதள மதிப்பீட்டு, கண்ைறிந்து மொசயல்பை ்்வண்டும். ஒரு குறிப்பிட்ை சூழலில், குறிப்பிட்ை மனிதர்களின் மீது 
ஏறபடும் குறிப்பிட்ை தோக்கங்கதள அறிந்துக் மொகோள்்வ்த இதன் ்நோக்கமோகும். இதில், முடிந்த அளவு,  ்வணிகத்தத 
து்வங்கு்வதறகு முன்ைர் மனித உரிதமகதளப் பறறி மொதரிந்துக் மொகோள்்வது, யோர் போதிக்கப்படு்வோர்கள் என்பதத 
அறி்வது, ்தத்வயோை மனித உரிதம தரங்கள் மறறும் பிரச்சதைகதள பட்டியலிட்டுக் மொகோள்்வது மறறும் 
இவ்்வோறு அறியப்பட்ை மனித உரிதம தோக்கங்களில், மொதோைங்கவுள்ள தங்களின் மொசயல்போடுகள் மறறும் ்வணிக  
கூட்ைோளிகளிைோல் ஏறபைக்கூடிய போதிப்புகதள திட்ைமிைல் ஆகியத்வ அைங்கும்.

இந்த நதைமுத்றயில், ஆண்கள் மறறும் மொபண்கள் மொ்வவ்்்வ்றோக எதிர்மொகோள்ளும் போதிப்புகள், ஒரு குழுவில் 
இருக்கும் தனி மனிதர்கள் அல்்லது ஒரு சமுதோயத்தில் ஏறபைக்கூடிய போதிப்பு அல்்லது தனிதமப்படுத்தப்படும் 
ஆபத்து அதிகரிக்கக்கூடிய விஷயங்களில், ்வணிக  நிறு்வைங்கள் அதிக க்வைம் மொசலுத்த ்்வண்டும்.

மனித உரிதமகள் மதிப்பிடு்வதறக்கோை மொசயல்முத்றதய மற்ற மொசயல்முத்றகளுக்குள் அதோ்வது இைர் மதிப்பீடுகள் 
அல்்லது சுறறுச்சூழல் மறறும் சமுதோய தோக்கங்களின் மதிப்பீடு ்போன்்ற்வறறில் இதணக்கும்மொபோழுது சர்்வ்தச 
அளவில் பரிந்துதரக்கப்பட்ை மனித உரிதமகள் அதைத்ததயும் அடிப்பதையோகக் மொகோள்ள ்்வண்டும். ஏமொைன்்றோல் 
்வணிக நிறு்வைங்கள் இந்த உரிதமகள், அவ்்வ்போது  தோக்கக்கூடிய சோத்தியம் உள்ளதோல், க்வைத்தில் மொகோண்டு 
மொசயல்பை ்்வண்டும்.

ஒப்பந்தம் தகமொயழுத்திடும்்போ்த மனித உரிதமயில் 
உள்ள அபோயங்கதள அதிகரிப்ப்தோ அல்்லது 
குத்றப்ப்தோ சோத்தியப்படு்வதோல் மற்ற நிறு்வைங்கதள 
இதணக்க அல்்லது தகயகப்படுத்தும்்போது இந்த 
மொநறிமுத்றகதள அதில் ்சர்க்க முடியும்.

ஒரு மொதோழில் நிறு்வைத்திறகு மொசோந்தமோக, ப்ல 
இைங்களில் நிறு்வைங்க்ளோ அல்்லது கிதளக்ளோ 
இருக்கும்்போது, அந்நிறு்வைத்தோல் அதைத்து 
கிதளகளிலும் மனித உரிதம மீ்றல்கள் தோக்கங்கதள 
மொதோைர்ந்து கண்கோணிப்பது கடிைமோை ஒன்்றோகும். 
அப்்போது அந்நிறு்வைம், மனித உரிதம மீ்றல்கள் 
தோக்கம் அதிகம் இருக்கும் மொபோது்வோை இைங்கதள 
்தர்வு மொசய்து, நிறு்வைத்திறகு மொபோருட்கதள 
தருப்வர்க்ளோ, ்வோடிக்தகயோளரின் இயங்கும் 
சூழல் தயோரிப்பு அல்்லது ்சத்வகள் அல்்லது மற்ற 
மொதோைர்புதைய்வர்கள் ்போன்்ற்வறத்ற கண்ைறிந்து, 
்தர்வுமொசய்து, முன்னுரிதம மொகோடுத்து, அ்வறறின் மனித 
உரிதம மீ்றல்கதள மொதோைர்ந்து கண்கோனிக்க்லோம்.

நிறு்வைத்துைன் மொதோைர்புதைய மற்ற்வர்களின் மூ்லம் 
எதிர்மத்றயோை மனித உரிதமகள் மீ்றல் ஏறபடு்வதறகு 
அந்நிறு்வைம் கோரணமோக இருந்தோ்்லோ அல்்லது 
இருப்பதோகக் கருத்தப்பட்ைோ்்லோ, அப்மொபோழுது 

அந்நிறு்வைம் “உைந்ததயோ” என்்ற ்கள்வி எழும். 
உைந்தத என்பதறகு சட்ைபூர்்வமோை மறறும் 
சட்ைபூர்்வமற்ற அர்த்தங்கள் உள்ளை. “சட்ைபூர்்வமற்றது” 
என்பது ்வணிக  நிறு்வைங்கள் அதன் மொதோைர்புதைய 
மறமொ்றோரு்வரின் நைத்ததயில் “உைந்தத” என்று 
மொகோள்ள்லோம். உதோரணத்திறகு, அந்த மறமொ்றோரு 
நிறு்வைம் மொசய்யும் துஷ்ப்ர்யோகத்திைோல், 
இந்நிறு்வைத்திறகு ஏறபடும் பயண்கதள குறிக்கும்.

சட்ைபூர்்வமோக, மொபரும்போ்லோை ்தசிய அதிகோர 
்வரம்புகள், ஒரு குற்றத்தில் உைந்ததயோக இருப்பதத 
ததை மொசய்கி்றது, மறறும் ப்ல நோட்டில் அது ்போன்்ற 
சந்தர்ப்பத்தில் அந்நிறு்வைம் குற்றவியல் மொபோறுப்பிறகு 
உள்ளோக்கப்படுகி்றது. அ்த ்போ்ல, ஒரு நிறு்வைம், ஒரு 
தீங்கிறகு துதண ்போைதோகக் கருத்தப்பட்ைோல், மனித 
உரிதம சட்ைத்தில் கூ்றப்பைோத்போதும், அதன் மீது 

சிவில் நை்வடிக்தக எடுக்க்லோம். சர்்வ்தச குற்றவியல் 
சட்ை துத்றயில், ஒரு குற்றத்திறகு உதவு்வது மறறும் 
உைந்ததயோயிருப்பது அந்த குற்றத்திறகு கணிசமோை 
விதளத்வ ஏறபடுத்து்வதறகு உதவி மொசய்்வது அல்்லது 
ஊக்குவிப்பதறகு சமம் என்று கூ்றப்பட்டுள்ளது.

்தத்வயோை நை்வடிக்தககதள மனித உரிதம மீ்றல் 
மீது மொதோைர்ந்து எடுப்பதன் மூ்லம், ஒரு நிறு்வைம் 
தங்களுக்கு எதிரோை இவ்்வோ்றோை சட்ை கூறறுக்கதள 
எதிர்மொகோண்டு, அவ்்வதகயோை மனித உரிதம 
மீ்றல்களில் தோங்கள் எவ்்வதகயிலும் ஈடுபைவில்த்ல 
என்பதத நிரூபிக்க முடியும். அ்த சமயம். இத்ததகய 
விைோமுயறசியுைன் மொசயல்படும் ்வணிக நிறு்வைங்கள், 
மனித உரிதம மீ்றல்களுக்கு கோரணமோை அல்்லது 
பங்களிக்கும் மொபோறுப்பிலிருந்து விடுபை்லோம் என்று 
கருதிவிை முடியோது.
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வணிக  மற்றும் மனித உரிமமகளின் வழிகாட்டு கொகாள்மககள்

மனித உரிதம சூழ்நித்லகள் மோறுபட்ைதோல், மனித உரிதமகள் தோக்கத்தத அடிக்கடி, இதைமொ்வளிவிட்டு மதிப்பிை 
்்வண்டும் அதோ்வது, புது நை்வடிக்தக ்மறமொகோள்ளும்்போது அ்வறறில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கும் முன் )
உதோரைத்திறக்கு, சந்ததயில் நுதழதல், மொபோருள் அறிமுகம், மொகோள்தக மோற்றம், அல்்லது ்வணிகத்தில் அதிக அளவு 
மோற்றம்) ்வணிகம் இயங்கும் சுறறுச்சூழல் (உதோரைத்திறக்கு, அதிகரிக்கும் சமூக அழுத்தங்கள்) ்போன்்ற்வற்றோல் 
எதிர்்நோக்கி ்வணிக மொசயல்போடு முழு்வதிலும் அவ்்வப்்போது மனித உரிதமகள் மதிப்பீடு மொதோைர்ந்து மொசய்ய 
்்வண்டும்.

்வணிக  நிறு்வைங்கள், தங்களோல் ஏறபடும் மனித உரிதம போதிப்புக்கதள துல்லியமோக கணிக்க, அவ்்வோறு 
போதிக்கப்பைக்கூடிய அ்வர்களது மொதோழில் ரீதியோை பங்குதோரர்களுக்கு போதிப்பு ஏறபைக்கூடிய்வறத்ற (மொமோழி மறறும் 
பி்ற கோரணங்கள்) கண்ைறிந்து, நீக்க அ்வர்களுைன் ்நரடியோக க்லந்து ஆ்்லோசித்து மொசயல்பை முயறசிக்க ்்வண்டும். 
அவ்்வோறு ்பச முடியோத சமயங்களில், மனித உரிதம கோப்போளர்கள் மறறும் சமுதோயத்தில் உள்ள நம்பிக்தகயோை தனி 
நிபுணர்கதள ஆ்்லோசிப்பது ்போன்்ற ஏறபுதைய ்்வறு மோறறு ்வழிகதள அந்நிறு்வைங்கள் ்யோசிக்க ்்வண்டும். 
மனித உரிதம போதிப்புகதள மதிப்பீடு மொசய்்வதன் மூ்லம், மனித உரிதமதய மொதோைர்ந்து கண்கோணிப்பதறகு அடுத்த 
கட்ை நை்வடிக்தககளுக்கு ்வழி ்வகுக்கி்றது.

19. ்பாதகமான மனித உரி்லம தாக்கங்க்ல்ள 
தடுப்்பதற்கும் அவற்்ல்றக் கு்ல்றப்்பதற்கும், 
வணிக நிறுவனங்கள் அந்த தாக்கங்க்ல்ள 
மதிப்பீடு செய்த்லதத் சதாகுத்து அதன்்படி 
வத்லவயான ந்டவடிக்்லகக்ல்ள எடுக்க 
வவண்டும்.

(a) முழு்லமயான ்பயனுள்்ள ஒருங்கி்லைப்பு 
என்்பது:

(i) இவ்்வதக தோக்கங்கதள சரி மொசய்யும் மொபோறுப்தப 
அந்த நிறு்வைத்தின் சரியோை துத்ற மறறும் நபர்களிைம் 
அளித்தல்;

(ii) நிறு்வைத்திறகுள் முடிமொ்வடுக்கும் அதிகோரம், நிதி 
ஒதுக்கீடு மறறும் ்மறபோர்த்வ முத்றகள் ஆகியத்வ 
இவ்்வதக தோக்கங்களுக்கு சரியோை தீர்த்வ அளிக்கும்.

(b) ெரியான ந்டவடிக்்லக மாறு்படும் 
காரைங்கள்:

(i) ஒரு நிறு்வைத்தின் கோரணமோக அல்்லது அதன் 
பங்களிப்பிைோல் போதகமோை தோக்கம் ஏறபடுகி்றதோ 
அல்்லது அதன் மொசயல்போடுகள், தயோரிப்புக்கள் அல்்லது 
்சத்வகள்   மூ்லம் ஏறபடுகி்றதோ;

(ii) போதகமோை தோக்கத்தத சரி மொசய்ய அந்நிறு்வைத்தின் 
மொசல்்வோக்கு சோர்ந்ததோகும்.

விளக்கவுமர :
மனித உரிதமகள் தோக்கங்கதள, மதிப்பீட்டீலிருந்து 
கண்டுபிடிப்பிதண, ்வணிக நிறு்வைத்தில் கிதைமட்ை 
ஒருங்கிதணப்பு மூ்லம், அதன் மனித உரிதமகள் 
மொகோள்தக உறுதிப்போடு மொதோைர்புதைய அதைத்து 
்வணிக மொசயல்போடுகளிலும் உட்மொபோதிக்கப்பட்டிருந்தோல் 
மட்டு்ம பயனுள்ளதோக இருக்கும். தங்களது 
மதிப்பீட்டு கண்டுபிடிப்புகள் அதைத்ததயும் சரியோக 
புரிந்துக்மொகோண்டு, அதறகு ்தத்வயோை முக்கியத்து்வம் 
அளித்து அ்வறத்ற பின்பறறி நைப்பதறகு இது மிகவும் 
அ்வசியமோகும்.

மனித உரிதமகள் தோக்கங்கதள மதிப்பிடு்வதில், ்வணிக 
நிறு்வைங்கள் உண்தமயோை மறறும் சோத்தியமோை 
போதகமோை விதளவுகதளத் ்தடும். சோத்தியமோை 
தோக்கங்கள், ்வணிக நிறு்வைத்தில் கிதைமட்ை 
ஒருங்கிதணப்பு மூ்லம் தடுக்கப்பை ்்வண்டும் 
அல்்லது குத்றக்கப்பை ்்வண்டும். அ்த ்நரத்தில், 
உண்தமயோை போதிப்புகள் - ஏறகை்்வ ஏறபட்ைத்வ - 
தீர்வுக்கோண்பதறகோை ஒரு போைமோக இருக்க ்்வண்டும் 
(மொகோள்தக 22).

ஒரு நிறு்வைத்தில் போதகமோை மனித உரிதம 
தோக்கங்கள் ஏறபடும்்போது அல்்லது ஏறபைக்கூடும் 
என்்றோல், அந்நிறு்வைம் அவ்்வோறு நதைமொப்றோமல் 
தடுக்க ்தத்வயோை நை்வடிக்தககதள ்மறமொகோள்ள 
்்வண்டும்.

போதகமோை மனித உரிதம தோக்கங்களுக்கு, ஒரு 
நிறு்வைம் கோரணமோக இருந்தோ்்லோ அல்்லது 
இருக்கக்கூடுமொமன்்றோ்்லோ, அந்நிறு்வைம் 
அததை நிறுத்து்வதறகு அல்்லது தடுப்பதறகு 
்தத்வயோை நை்வடிக்தககதள எடுத்து, முடிந்தளவு 

அந்நிறு்வைத்தின் அதிகோர தி்றதைப் பயன்படுத்தி, 
தோக்கத்தத குத்றப்பதறகு நை்வடிக்தக ்மறமொகோள்ள 
்்வண்டும். ஒரு நிறு்வைம், அதிகோர  தி்றன் மூ்லம் 
மோற்றங்கதள ஏறபடுத்தி, சரி மொசய்ய முடியும் என்்றோல் 
அந்நிறு்வைத்தில் ்தத்வயோை குத்ற தீர்க்கும் 
மொசயல்போடுகள் உள்ளை என்று மொபோருள்.

ஒரு ்வணிக நிறு்வைம், போதகமோை மனித உரிதமகள் 
தோக்கத்திறகு கோரணமோக இல்்லோத்போதும், அந்த 
தோக்கம் அந்நிறு்வைத்தின் மொசயல்முத்றகள், 
தயோரிப்புக்கள், அல்்லது ்சத்வகளில் ்வணிக  
மொதோைர்புதைய மற்ற நிறு்வைங்களின் ்வோயி்லோக 
்நரிதையோக போதிக்கும்்போது, அந்நித்லதம 
இன்னும் பிரச்சிதைக்குரியதோக மோறும். அப்மொபோழுது, 
அந்நிறு்வைத்தின் சரியோை நை்வடிக்தக என்பது, 
அந்நிறு்வைம் சம்பந்தப்பட்ை மற்ற நிறு்வைங்களிைம் 
ஏறபடுத்தியுள்ள தி்றன், முக்கியத்து்வம், 
துஷ்ப்ர்யோகத்தின் தீவிரம் மறறும் தங்களது ்வணிக 
உ்றத்வ முறித்துக் மொகோள்்வதைோல், மனித உரிதமகளில் 
ஏறபடும் போதிப்புகள் ்போன்்ற விஷயங்கதளப் 
மொபோறுத்தது.

மனித உரிதம மீ்றல் மறறும் அதன் விதளவுகள் அதிக 
சிக்க்லோக மோறும்்போது, ்வணிக  நிறு்வைம், நிபுணரின் 
ஆ்்லோசதைதய மொபறறு சூழ்நித்லதய எதிர்க்மொகோள்ள 
அதிக முக்கியத்து்வம் மொகோடுக்க ்்வண்டும்.

்வணிக  நிறு்வைத்திறகு போதகமோை போதிப்புகதள 
தடுக்க்்வோ அல்்லது குத்றக்க்்வோ தி்றன் இருந்தோல் 
அததை அந்நிறு்வைம் மொசயல்படுத்த ்்வண்டும். 
ஒரு ்்வதள, அந்நிறு்வைத்திறகு தி்றன் குத்ற்வோக 
இருந்தோல், அ்வறத்ற அதிகரிக்க ப்ல ்வழிகள் 
இருக்கக்கி்றது. உதோரணத்திறகு, சம்பந்தப்பட்ை 
நிறு்வைத்தின் தி்றதமதய அதிகரிக்க உதவு்வது 
அல்்லது மற்ற சலுதககள் தரு்வது அல்்லது 
்்வறு நிறு்வைங்களுைன் ஒப்பந்தம் ்போடு்வது 
்போன்்றத்வயோகும்.

சி்ல ்நரங்களில், மொதோழில் நிறு்வைங்கள் போதகமோை 
தோக்கங்கதள தடுக்க்்வோ அல்்லது குத்றக்க்்வோ 
முடியோத்தோடு தங்களது தி்றதையும் அதிகரிக்க 
முடியோமல் இருக்கக்கூடும். இது ்போன்்ற சந்தர்ப்பத்தில், 
ஏறபைக்கூடிய போதகமோை மனித உரிதம தோக்கங்கதள 
கணக்கில் மொகோண்டு, அந்நிறு்வைம் சம்பந்தப்பட்ை 
்வணிக  உ்றத்வ முடித்துக்மொகோள்ள முய்ல ்்வண்டும்.

ஒரு ்்வதள அந்த ்வணிக உ்றவு “மிகவும் முக்கியமோை” 
ஒன்்றோக இருக்கு்மயோைோல் அததை முறிப்பது 
அந்நிறு்வைத்திறகு ்மலும் ச்வோ்லோக இருக்கும். 
சம்பந்தப்பட்ை உ்றவு நிறு்வைம், தோய் நிறு்வைத்தின் 
்வணிகத்திறகு அ்வசியமோை மொபோருட்கள் 
அல்்லது ்சத்வகதள அளிக்கும்்போதும், அதறகு 
சரியோை மோறறு நிறு்வைம் இல்த்ல என்்ற நித்ல 
ஏறபடும்்போதும், அந்த ்வணிக உ்றவு முக்கியம் என்று 

கருதப்படும்.  இந்நித்லயில், போதகமோை மனித உரிதம 
தோக்கங்கதளயும் கருத்தில் மொகோண்டு, துஷ்ப்ர்யோகம் 
அதிகரிக்கும்்போது,  மொதோழில் நிறு்வைம் தைது உ்றத்வ 
சம்பந்தப்பட்ை நிறு்வைத்துைன் முறித்துக்மொகோள்்வதத 
பறறி விதர்வோக முடிமொ்வடுக்க ்்வண்டும். எவ்்வோரோக 
இருந்தோலும், துஷ்ப்ர்யோகம் மொதோைரும் ்வதர, அந்த 
நிறு்வைம் ்வணிக  உ்றத்வ த்வத்திருக்கும்்வதர, 
தோய் நிறு்வைம், மொதோைர்ந்து தன் தோக்கத்தத குத்றக்க 
போடுபடு்வதத நிரூபிப்பது மட்டுமல்்லோமல், மொதோைர்ந்து 
அந்நிறு்வைத்துைன் உ்றவில் இருப்பதோல், தைது 
மரியோதத, நிதி அல்்லது சட்ை விதளவுகதள சந்தித்தோக 
்்வண்டும்.
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வணிக  மற்றும் மனித உரிமமகளின் வழிகாட்டு கொகாள்மககள்

20. ்பாதகமான மனித உரி்லமகள் தாக்கங்கள் ெரி 
செய்யப்்படுகி்றதா என்்ப்லத உறுதி செய்ய, தங்களு்ல்டய 
ந்டவடிக்்லககளின் செயல் தி்ற்லன கண்காணிக்க வவண்டும். 
அவ்வாறு கண்காணிப்்பதற்கு :

(a) மொபோருத்தமோை தரம் மறறும் அளவு குறிக்கோட்டிகளின் அடிப்பதையில் 
இருத்தல்;

(b) போதிக்கப்பட்ை பங்குதோரர்கள் மறறும் நிறு்வைத்தின் உள்ளும் மொ்வளியிலும் 
மொப்றப்பட்ை கருத்துக்கதள அடிப்பதையோக மொகோண்டிருத்தல்.

விளக்கவுமர :
ஒரு ்வணிக நிறு்வைம், அதன் மனித உரிதம மொகோள்தககதள உகந்த 
முத்றயில் மொசயல்படுத்துகி்றதோ, அதையோளம் கோணப்பட்ை மனித 
உரிதம போதிப்புகளுக்கு தி்றம்பை மொசயல்பட்ைதோ  மறறும் மொதோைர்ச்சியோை 
முன்்ைற்றத்தத ஊக்குவிக்ககி்றதோ என்பதத கண்கோணித்தல் அ்வசியம். 
்வணிக நிறு்வைங்கள் தங்கள் மொசயல்தி்றதை ்மம்படுத்த, அதிக 
போதிப்புக்குள்ளோகும் தனி நபர், ஒதுக்கப்படும் குழுக்கள் அல்்லது மக்களிைம் 
மொப்றப்படும் கருத்துக்கள் மீது, குறிப்பிட்ை கண்கோணிக்கும் முயறசிகதள 
்மறமொகோள்ள ்்வண்டும்.

கண்கோணிப்பு என்பது, நிறு்வைத்தில் உள்ள அதைத்து அறிக்தகயின் 
மொசயல்போடுகளில் இதணந்திருக்க ்்வண்டும். இத்வயோ்வை, மொசயல்தி்றன் 
ஒப்பந்தங்கள், மதிப்புதரகள், கணக்மொகடுப்புகள், தணிக்தககள் மறறும் 
்தத்வயோை இைங்களில் போலிை போகுபோடில்்லோத தரவுகதள மொபோருத்தமோக 
பயன்படுத்துதல்.

மொசயல்போடு அளவி்லோை குத்ற தீர்க்கும் ்வழிமுத்றகதள, ்நரிதையோகப் 
போதிக்கப்பட்ை்வர்களிைமிருந்து, மனித உரிதமகள் மீதோை மொதோைர் ஆய்விதை 
்மறமொகோள்்வது, ஒரு நிறு்வைத்தின் முக்கிய நிகழ்்வோக இருக்கும். (மொகோள்தக 
29 கோண்க)

21. ஒரு நிறுவனம், மனித உரி்லமகள் ்பாதிப்புக்ல்ள எவ்வாறு எதிர்சகாள்ளும் என்்பதற்கு, 
குறிப்்பாக ்பாதிக்கப்்பட்்ட ந்பர்கவ்ளா அல்லைது அவர்க்ல்ள ொர்ந்தவவரா இ்லத குறித்து வகள்வி 
எழுப்பும்ச்பாழுது, அந்நிறுவனம் தன் ந்டவடிக்்லகக்ல்ள சவளிப்்ப்ல்டயாக சதரிவிக்க தயாராக 
இருக்க வவண்டும். வணிக  நிறுவனத்தின் செயல்்பாடுகவ்ளா அல்லைது அதன் சூழல்கவ்ளா, 
மனித உரி்லமகள் தாக்கத்தில் கடு்லமயான ்பாதிப்்ல்ப ஏற்்படுத்தும் நி்லலையில், அந்நிறுவனம் 
அதர்க்கான தீர்வுக்ல்ள ஏற்்படுத்தி ்லவத்திருப்்ப்லத மு்ல்றயாக சதரிவிக்க வவண்டும். அ்லனத்து 
நிகழ்வுகளிலும், இந்த அறிவிப்புகள்

(a) நிறு்வைத்தின் மனித உரிதம தோக்கங்கதள எப்மொபோழுதும் பிரதிபலிக்கும்படி இருப்பதுைன், 
்தத்வப்படுப்வர்களுக்கு அ்வறத்ற எந்்நரமும் மொப்றக்கூடிய ்வதகயில் இருத்தல்;

(b) ஒரு குறிப்பிட்ை மனித உரிதமகள் தோக்கத்திறகு, அந்நிறு்வைம் எடுக்கும் நை்வடிக்தககள் ்போதுமோைதோக 
இருக்கி்றதோ என்பதத மதிப்பீடு மொசய்்வதறக்கோை விபரங்கதள அளித்தல்;

(c) அ்த சமயம், போதிக்கப்பட்ை பங்குதோரர்கள், நபர்கள் அல்்லது ்வணிகம் சோர்ந்த ரகசியங்களுக்கு இதையூறுகள் 
ஏறபைோமல் இருத்தல்;

விளக்கவுமர :
மனித உரிதமகதள மதிப்பதறகோை மொபோறுப்புணறசியோ்வது, ஒரு ்வணிக நிறு்வைம்,  அதறக்்கற்ற மொகோள்தககள் 
மறறும் மொசயல்போடுகதளக் இயங்கு்வதன் மூ்லம்,   அந்நிறு்வைம் நதைமுத்றயில் மனித உரிதமகதள 
தோனும் மதித்து, மொதரிந்து மற்ற்வர்களுக்கும் மொதரிவிப்பதோகும். கோண்பித்தல் என்பது  தக்வல் அரிவித்தல், 
மொ்வளிப்பதைத்தன்தம மறறும் மொபோறுப்புணர்வுைன், போதிப்பிறகோை ்வோய்புகளுதைய தனிநபர்கள் அல்்லது குழுக்கள், 
மறறும்  முதலீட்ைோளர்கள் உட்பை பங்குதோரர்களுக்கு ்வழங்குதத்ல குறிக்கும்.

மொதரிவித்தல் என்பதில் ்நரிதையோை சந்திப்புக்கள், இதணய்வழி ்பச்சு்வோர்த்ததகள், போதிக்கப்பட்ை்வர்களுைன் 
ஆ்்லோசதை மறறும் முத்றயோை மொபோது அறிக்தககள் ்போன்்ற ப்ல ்வடி்வங்கள் மொகோண்ைடிருக்க்லோம். ்வழக்கமோை 
அறிக்தககளோை, ஆண்டு அறிக்தககள், நிறு்வை மொபோறுப்புகள் / நித்லத்தன்தம அறிக்தககள்,  இதணயம் மூ்லம் 
புதுப்பித்தல் மறறும் ஒருங்கிதணந்த நிதி மறறும் நிதி சோரோ அறிக்தககதள இதணப்பதன் மூ்லம்  முத்றயோை 
அறிக்தகயோக உரு்வோகி்றது.

அதிகமோை மனித உரிதம தோக்கத்திறகுரிய அச்சுறுத்தல்கள் / அந்நிறு்வைத்தின் மொசயல்போடுகள் அல்்லது இயங்கும் 
சூழல்கள் ்போன்்றத்வ இருப்பதோல், அந்நிறு்வைங்கள் முத்றயோை அறிக்தககள் மொ்வளியிை ்்வண்டும் என்று 
எதிர்போர்க்கப்படுகி்றது. அவ்்வறிக்தகயில், நிறு்வைமோைது, மனித உரிதமகள் மீது ஏறபடும் போதகமோை போதிப்புக்கதள, 
எவ்்வோறு கண்ைறிந்து மறறும் நீக்கு்வதறகோை நை்வடிக்தககள் எடுப்பது பறறியோை தத்லப்புகதளக் மொகோண்டு, 
தகுந்த குறியீட்டுகள் மூ்லம் விளக்க ்்வண்டும். தனி நபரின் மனித உரிதமகள் அறிக்தக சரிபோர்பதின் மூ்லம், அதன் 
மொபோருள் மறறும்  நம்பகத்தன்தமதய ப்லப்படுத்தும். குறிப்பிட்ை துத்றசோர்ந்த குறியீடுகள், கூடுதல் வி்வரங்கதள 
அளித்து உத்வ்லோம்.
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வணிக  மற்றும் மனித உரிமமகளின் வழிகாட்டு கொகாள்மககள்

22. ஒரு வணிக நிறுவனம், தாமாகவவ அல்லைது தங்க்ளால் ்பாதகமான ்பாதிப்புக்கள் ஏற்்பட்்டது 
என்று கண்்டறிந்தால், அ்லத ெரிசெய்வதற்காக மு்ல்றயான வழிமு்ல்றக்ல்ள செயல்்ப்ட்லவக்க 
ஒத்து்லழத்தல்.

24. மனித உரி்லமகள் மீ்றல்களின் தாக்கத்்லத எதிர்சகாள்்ள ொத்தியமான ந்டவடிக்்லக்ல்ள முன்னு
ரி்லமப்்படுத்துவதர்க்குமுன், அந்நிறுவனம் முதலில் ்பாதகமான தாக்கத்்லத உருவாக்குவ்லத தடுக்க 
மற்றும் கு்ல்றக்க ந்டவடிக்்லக எடுக்க தவறினால், கடு்லமயான ்பாதிப்புக்ல்ள தடுக்க முடியாமவலைா 
அல்லைது தாமதமான ந்டவடிக்்லகயால் அவற்்ல்ற ெரி செய்ய முடியாமல் வ்பாகலைாம்.

23. எல்லைா சூழல்களிலும், ஒரு வணிக நிறுவனம்:

அந்நிறு்வைத்தின் சி்றந்த மொகோள்தககள் மறறும் நதைமுத்றக்ள கூை, எதிர்போர்த்திரோத அல்்லது தவிர்க்க 
முடியோத போதகமோை மனித உரிதம தோக்கங்கள் ஏறபை ஒரு கோரணியோக அல்்லது பங்களிக்கக்கூடிய  ்வதகயில் 
அதமந்திருக்க்லோம்.

அவ்வித சூழ்நித்லதய அந்நிறு்வைம் கண்ைறியும்மொபோழுது, மனித உரிதமகதள மதித்து போதுகோப்பதறகோக, 
அந்நிறு்வைமோைது  ஏற்ற நை்வடிக்தககதளயும் மறறும் அதத சோர்ந்த மொசயல்போட்ைோளர்களுைன் இதணந்து 
ஈடுபோடுைனும் மொசயல்பை ்தத்வப்படுகி்றது. ்வணிக நிறு்வைத்தின் நை்வடிக்தககளோல் ஏறபடும் போதிப்புகதள 
எதிர்மொகோள்ளும் குத்றதீர்ப்பு ்வழிமுத்றகள், மொகோள்தக எண் 31ல் குறிப்பிட்ைபடி, ஒரு முக்கிய அளவு்கோளோக 
அதமந்து, சரி மொசய்ய உதவுகி்றது.

்வணிக நிறு்வைம் அல்்லது அதன் மொசயல்போடுகள், மனித உரிதம மீ்றல்களுக்கு கோரணமற்றதோக இருக்க, 
ஆைோல் உறபத்தி அல்்லது ்வணிக மொதோைர்புதையத்வகள் போதிப்புக்கு கோரணமோக இருந்தோல்,  அ்வறத்ற சரி 
மொசய்யும் மொபோறுப்போைது அந்நிறு்வைத்திைம்  இல்த்ல என்்றோலும், அத்வகதள தீர்வுகோணும் ்வழிமுத்றகளில் 
பங்கு்வகிக்க்லோம். சி்ல சூழ்நித்லகளில் குற்றங்கள் சுமத்தப்படும்்போது, நீதித்துத்ற மொசயல்போடுகளின் 
ஒத்துதழப்புைன் சரி மொசய்்வது அ்வசியமோகும். போதகமோை மனித உரிதம தோக்கங்கள், சுமத்தப்பட்ை சர்ச்தசக்குரிய 
குற்றச்சோட்டுக்கதள சரிமொசய்்வதறக்கோை தீர்வுகள் மறறும் அணுகுமுத்றகள் மொபறு்வதறகோை அணுகுதத்ல, 
அத்தியோயம் 3-ல் ்சர்க்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு ்வணிக  நிறு்வைம், அதைத்து மனித உரிதம மீ்றல்களிைோல் ஏறபடும் தோக்கங்கதள சரி மொசய்ய 
்்வண்டுமொமன்்றோலும், எப்மொபோழுதும் அ்வறத்ற ஒ்ர சமயத்தில் சரி மொசய்ய முடியோது. குறிப்பிட்ை சட்ை 
்வழிகோட்டுதல் இல்்லோத்போது, அந்நிறு்வைம் மனித உரிதமகள் மீ்றல்களின்  தோக்கத்தத ஏறபடுத்தும் 
மொசயல்கதள ்தத்வயோை்போது முன்னுரிதம படுத்து்வதும், அதிக தோக்கத்தத உண்ைோக்கு்வதத அங்கீகரித்து 
கண்ைறியோவிட்ைோலும், தோமதமோக மொசயல்பட்ைோலும், அ்வறத்ற சரிமொசய்ய முடியோமல் ்போக்லோம். இந்த சூழலில், 
தீவிரம் என்பது முழுதமயோை கருத்து அல்்ல ஆைோல் அந்த ்வணிக  நிறு்வைம், அதையோளம்  கண்ை மற்ற மனித 
உரிதம தோக்கங்களில் சம்பந்தப்பட்ைத்வ.

ஒரு நிறு்வைத்தின் நை்வடிக்தககள் மறறும் அதனுதைய ்வணிக  கூட்ைதமப்பில், சி்ல நோடுகள் மறறும் உள்ளூர் 
சூழ்நித்லகள், மனித உரிதம போதிப்பில் தோக்கத்தத ஏறபடுத்திைோலும், அதைத்து நிறு்வைங்களுக்கும் தோங்கள் 
எங்கிருந்து மொசயல்பட்ைோலும், மனித உரிதமகதள மதிப்பதறகோை கைதம அதை்வருக்கும் சமமோகும். இந்த 
உரிதமகள் அதைத்ததயும், உள்ளூர் சூழ்நித்லதய மொபோருத்து கதைப்பிடிப்பது இய்லோத்போதும், ்வணிக  
நிறு்வைங்கள் தங்களோல் இயன்்றளவு சர்்வ்தச மனித உரிதமகதள அதிகபட்சமோக மதித்து, முயறசிமொகோள்ளு்வதத 
நிரூபிக்க முடியும்.

சி்ல மொசயறப்போட்டு சூழல்களோை க்ல்வரங்களோல், போதிப்புக்குள்ளோை இைங்கள், மறறும் அந்நிறு்வைத்தின் 
மொசயல்போட்ைோளர்களோல்  (உதோரணத்திறகு, போதுகோப்பு பதைகள்) ஏறபடுத்தப்பட்ை ஒட்டுமொமோத்த மனித உரிதம 
மீ்றல்களுக்கு, அந்நிறு்வைமும் உதைந்ததயோக கருதப்படும் எனும் ்வோய்ப்பு கூடுத்லோக உள்ளது. ்வணிக  
நிறு்வைங்கள், இ்வறத்ற ஒரு சட்ை  இணக்க பிரச்சதையோக கருத்தில் மொகோண்டு, மொபருநிறு்வைம் (கோர்ப்ப்ரட்) 
சம்மந்தமோை சட்ை மொபோறுப்பு ்வத்லயில், பிரோந்திய சிவில் உரிதம ்கோரல்களோல் மறறும் ்ரோம் சட்ைம் அதிகோர 
்வரம்புகளில், சர்்வ்தச குற்றவியல் நீதிமன்்றம் ்வழங்கியிருக்கும் விதிமுத்றகளோல், விரி்வோக்கி இதணந்து 
மொசயல்படு்வது மொபருநிறு்வை குற்றவியல் மொபோறுப்பு.

இவ்்வதக சிக்க்லோை சூழ்நித்லயில் ்வணிக  நிறு்வைங்கள், அந்த சூழத்ல ்மலும் அதிகரிக்கோமல் இருப்பதர்க்கு 
உறுதி மொசய்துக்மொகோள்ள ்்வண்டும். அந்நிறு்வைத்தினுள்ள நிபுணர்கள் மறறும் பல்்்வறு துத்றகளில் க்லந்து 
மொசயல்போட்டு ஆ்்லோசதைகள் மொபறு்வது மறறுமன்றி மொ்வளியில் உள்ள  நம்பகமோை தனிநபர் நிபுணர்கள், மறறும் 
அரசுகள், சிவில் சமூகம், ்தசிய மனித உரிதமகள் நிறு்வைங்கள் மறறும் சம்பந்தப்பட்ை ப்லதரப்பட்ை பங்குதோரர்களின் 
முயறசிகளும் இ்வறறில் அைங்கும்.

ெரிசெய்்தல்

சூழல்களிைாள் ஏற்படும் சிக்கல்கள்

விளக்கவுமர :

விளக்கவுமர :

விளக்கவுமர :

(a) அ்வர்கள் மொசயல்படும் அதைத்து இைங்களிலும், அங்கு மொபோருந்தக்கூடிய சட்ைங்கள் மறறும் அங்கீகரிக்கப்பட்ை 
சர்்வ்தச மனித உரிதமகள் சட்ைத்தத மதித்து, இணங்கி மொசயல்பை ்்வண்டும். 

(b) முரண்பட்ை சூழல்கதள எதிர்மொகோள்ளும்்போது, அங்கீகரிக்கப்பட்ை சர்்வ்தச மனித உரிதமகளின் மொகோள்தககதள 
மதித்து, மொசயல்படு்வதறக்கோை ்வழிகதள கண்ைறிதல்.

(c) தோங்கள் மொசயல்படும் அதைத்து இைங்களிலும், ஒட்டுமொமோத்த மனித உரிதம மீ்றல்களுக்கு, பங்களித்தல் அல்்லது 
அ்வறறிறகு கோரணமோக விளங்கு்வதத சட்ை இணக்க பிரச்சதையோக கருதுதல்.
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வணிக  மற்றும் மனித உரிமமகளின் வழிகாட்டு கொகாள்மககள்

III. தீர்வுகாண அணுகல்:

A. அடிப்பம்ட சகாள்மக:

B. செயல்பாட்டுக் சகாள்மககள்

அரசு ொர்ந்்த நீதித்துமற செயல்பாடுகள்

25. வணிகம் சதா்டர்்பான மனித உரி்லம மீ்றல்க்ல்ள ்பாதுகாக்க வவண்டியது ஒரு க்ட்லமயாக 
இருந்தாலும், அரசு தன் எல்்லலைக்குட்்பட்்ட க்ட்லமயில், ெட்்டம், நிர்வாகம், அரசியல் அல்லைது அதிகார 
வரம்பிற்கு உட்்பட்்ட இ்டங்களில் ஏற்்படும் மீ்றல்களுக்கு, தகுந்த மற்றும் உரிய ந்டவடிக்்லகக்ல்ள 
வமற்சகாண்டு, ்பாதிக்கப்்பட்்டவர்களுக்கு வத்லவயான தீர்வுக்ல்ள ச்பறுவதற்கு வழிமு்ல்றக்ல்ள 
உறுதி செய்தல். 

26. உள்நாட்டு நீதித்து்ல்ற வழிமு்ல்றக்ல்ள வமற்க்சகாண்டு, வணிகம் ெம்்பந்தப்்பட்்ட மனித உரி்லம 
மீ்றல்க்ல்ள சீரிய மு்ல்றயில் தடுப்்பதற்கு அரசுகள் வத்லவயான ந்டவடிக்்லகக்ல்ள வமற்சகாள்்ள 
வவண்டும். இதில் ்பாதிக்கப்்பட்்டவர்கள் உரிய தீர்்லவ ச்பறுவதற்கு த்ல்டயாக இருக்கக்கூடிய 
ெட்்ட, ந்ல்டமு்ல்ற மற்றும் பி்ற ெம்்பந்தப்்பட்்ட த்ல்டக்ல்ள கு்ல்றப்்பதற்கான வழிமு்ல்றக்ல்ள 
செயல்்படுவ்லத ொர்ந்து ச்பாருந்தும்.

தைது நோட்டில் ்வணிக  ரீதியோை மனித உரிதம மீ்றல்கள் ஏறபடும்்போது அ்வறத்ற விசோரித்து, தண்ைதை அளித்து 
மறறும் ்தத்வயோை நி்வோரணம் அளிக்க அந்த அரசு உரிய நை்வடிக்தககள் எடுக்கவில்த்லமொயன்்றோல், மக்கதளக் 
கோப்போறறு்வதில் அவ்்வரசு சரியோக இயங்கவில்த்ல அல்்லது அர்த்தமற்றது என்று கருதப்படும்.

பயனுள்ள தீர்வு கிதைப்பதறகு நதைமுத்ற மறறும் அடிப்பதை அம்சங்கள் இரண்டும் ்தத்வப்படுகி்றது. இந்த 
பகுதியில் விளக்கப்படும் தீர்வுமுத்றகளோ்வது முக்கிய ்நோக்கமோை மனித உரிதமகள் மீ்றல்கதள எதிர்மொகோள்்வது 
அல்்லது அ்வறறிறகுரிய பரிகோரங்கதள ்வதரமுத்றபடுத்தி குத்றதீர்க்கும் ்நோக்கம் மொகோண்ை ்வடி்வங்களோக 
மொசய்்வதோகும். அவ்்வதக மொசயல்களில், ்வருத்தம் மொதரிவித்தல், உரிய்வர்களிைம் திருப்பிமொகோடுத்தல், மன்னிப்பு 
்கோருதல், மறு்வோழ்வு, நிதி அல்்லது நிதி சோரோ இழப்பீடு ்வழங்கல் மறறும் தண்ைதை ்வழங்குதல் (சட்ைரீதியோை 
அல்்லது நிர்்வோக ரீதியோை அபரோதம் ்போன்்றத்வ) மறறும் ததை மொசய்்வது அல்்லது மீண்டும் அவ்்வோறு 
ஏறபைோ்வண்ணம் ததை உத்திர்வோதம் மொபறு்வது, மறுசீரதமப்பு ்போன்்ற்வறறின் மூ்லம் தீங்கு ்நர்்வதத 
தடுப்பது. தீர்வு ்வழங்கு்வதறகோை நதைமுத்றகள், போரபட்சமின்றி, ்லஞ்ச ஊழலில் மறறும் அரசியல் மொசல்்வோக்கு 
்போன்்ற்வறறிலிருந்து, அதன் தீர்வில் தோக்கம் ஏறபைோமல் இருக்க ்்வண்டும்.

இந்த ்வழிகோட்டி மொகோள்தககளுக்கோை, குத்ற தீர்வு என்பது ஒரு தனி நபர் அல்்லது குழுக்களின் அநீதிகதள 
உணரப்பட்டு, அதறக்கோை உரிதமகதள ்கோறும் விதமோக மறறும் சட்ைம், ஒப்பந்தங்கள், மொ்வளிப்பதையோை / மத்றமுக 
்வோக்குறுதிகள், ்வழக்கமோை நதைமுத்ற அல்்லது சமூகம் சோர்ந்த நியோயத்தத பறறிய மொபோது்வோை கருத்தின் 
அடிப்பதையோக மொகோண்டு அதமந்திருத்தல். குத்றதீர்க்கும் முத்றயோ்வது ்வழக்கமோை, அரசு சோர்ந்த அல்்லது அரசு 
சோரோத, நீதித்துத்ற சோர்ந்த அல்்லது சோரோத முத்றயில் ்வணிகம் சோர்ந்த மனித உரிதம மீ்றல்கள் சம்பந்தப்பட்ை 
குத்றகதள குறிப்பிட்டு அதறகோை தீர்விதை ்்வண்டு்வதோகும்.

அரசு சோர்ந்த தீர்வு முத்றயில், அரசின் ஒரு பிரிவு அல்்லது ஒரு நிறு்வைம் மொசயல்பைக்கூடும் அல்்லது ஒரு தனிப்பட்ை 
நிறு்வைம் சட்ைரீதியோை அல்்லது அரசிய்லதமப்பு அடிப்பதையில் மொசயல்படும். அத்வ நீதித்துத்ற சோர்ந்த அல்்லது 
சோரோதத்வயோக இருக்கக்கூடும். சி்ல தீர்வு முத்றகளில், போதிக்கப்பட்ை்வர்கள் ்நரடியோக தீர்வு ்்வண்டி இருப்போர்கள் 
அல்்லது அ்வர்கள் சோர்போக மற்ற்வர்கள் / இதைத்தரகர் மூ்லமோக,  உதோரணத்திறகு, நீதிமன்்றங்கள் (சிவில் மறறும் 
குற்றவியல்), மொதோழி்லோளர் தீர்ப்போயம், ்தசிய மனித உரிதம ஆதணயங்கள், மொபோருளோதோர ஒத்துதழப்பு மறறும் 
்மம்போட்டுக்கோை அதமப்பின் பன்ைோட்டு நிறு்வைங்களுக்கோை ்வழிகோட்டுதலின் கீழ் ்தசிய மொதோைர்பு தமயம், 
குத்றதீர்  அலு்வ்லகங்கள் ்போன்்ற்வர்கள் தீர்வு ்்வண்டி ்கோரு்வோர்கள்.

்வணிகம் சம்பந்தப்பட்ை மனித உரிதம மீ்றல்களுக்கு உண்ைோை தீர்வு மொபறு்வதத உறுதி மொசய்்வதறகு அரசு, 
மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏறபடுத்து்வது மறறும் அதன் மொசயல்போடுகதள புரிந்துமொகோள்்வதறகு உதவு்வது, அ்வறத்ற 
மொபறும் முத்ற மறறும் அ்வறறிறகோை உதவிகள் (நிதி அல்்லது நிபுணர்) ஆகிய்வறத்ற ஏறபடுத்தி தீர்வுமொப்ற உறுதி 
மொசய்்வதோகும்.

அரசு சோர்ந்த சட்ைரீதியோை அல்்லது சட்ைரீதி அல்்லோத குத்றதீர் ்வழிமுத்றகள், ஒரு பரந்த தீர்வு ஏறபடுத்து்வதறகு 
அடித்தளம் அதமக்க ்்வண்டும். இந்த மொசயல்போட்டு நித்ல, குத்றதீர்க்கும் அதமப்பிைோல், ஆரம்பநித்லயி்்ல்ய 
தீர்வுக்கோை ்வழிமுத்றதய மொப்ற முடியும். அரசு சோர்ந்த மறறும் மொசயல்முத்ற அளவில் குத்றதீர் ்வழிமுத்றகதள 
சர்்வ்தச மறறும் ்தசிய மனித உரிதம அதமப்புைன் ஒன்றிதைந்து, கூட்டு முயறசியுைன் மொசயல்படுத்த்லோம். ்மலும், 
இது மொதோைர்போை மொசயல்போடுகதள, ்வழிகோட்டு மொநறிமுத்றகள் 26 முதல் 31 ்வதர ்வழங்கப்பட்டுள்ளது.

விளக்கவுமர :

பயனுள்ள சட்ை ்வழிமுத்றகள் தீர்வு மொபறு்வதறக்கோை அடிப்பதை ்தத்வயோகும். ்வணிகம் சம்பந்தப்பட்ை மனித 
உரிதம மீ்றல்கதள அ்வர்களுதைய தி்றன் மொகோண்டு, சீரிய முத்றயில் ஆரோய்்வது என்பது, நடுநித்லதம, ்நர்தம 
மறறும் ்தத்வயோை நதைமுத்றகதள அ்வர்கள் ்மறமொகோள்ளும் விதம் சோர்ந்திருக்கும்.

போதிக்கப்பட்ை நபர்களுக்கு உரிய அல்்லது முத்றயோை தீர்வு மொப்ற, ்்வறு ்வழியில்்லோத நித்லயில்,  ்வழக்குகள் 
நீதிமன்்றத்தத நோடு்வதில் தோங்கள்  ததை ஏறபடுத்தவில்த்ல என்பதத அரசுகள் உறுதி மொசய்துக்மொகோள்ள 
்்வண்டும். ்மலும், அவ்்வழக்குகளில் சரியோை நீதி அளிப்பதத ்லஞ்சம் மூ்லம் தோங்கள் தடுக்கவில்த்ல என்பதத 
அவ்்வரசுகள் உறுதி மொசய்துக்மொகோள்ள ்்வண்டும். ்மலும் நீதிமன்்றங்கள், மற்ற அரசு நிறு்வைங்கள் அல்்லது ்வணிக  
நிறு்வைங்களிைமிருந்து ஏறபடும் மொபோருளோதோர மறறும் அரசியல் அழுத்தங்கள் ஏறபைோமல் இருப்பததயும், மனித 
உரிதம கோப்போளர்களின் நியோயமோை மறறும் அதமதியோை நை்வடிக்தககதள ததை மொசய்யோமல் இருப்பததயும் 
உறுதி மொசய்துக்மொகோள்ள ்்வண்டும்.
்வணிகம்   சம்பந்தப்பட்ை மனித உரிதம மீ்றல்களின் மீது விசோரிப்பதில் சட்ை ரீதியோை ததைகள் ஏறபைக்கூடிய 
சந்தர்ப்பங்களோ்வது,  உதோரணத்திறகு:

* உள்நோட்டு குற்றவியல் மறறும் சிவில் சட்ைங்கள் கீழ், ஒரு நிறு்வைத்தின் உறுப்பிைர்களுக்கு அளிக்கப்படும் சட்ை 
மொபோறுப்புக்கள் எவ்்வோறு போர்க்கப்படுகின்்ற்தோ அவ்்வோ்்ற மொபோறுப்புக்கதள சரியோக தீர்மோனிப்பதத தவிர்க்க 
முயறசிக்கும்்போது;

* உரிதம்கோருப்வர்க்கு தோய் நோட்டில் நீதி மறுக்கப்படும்்போதும் மறறும் தைது ்வோதத்தில் உண்தமத்தன்தம 
இருந்த்போதும், தோய் நோட்டில் நீதிமன்்றங்கதள அணுக முடியோத்போது;

விளக்கவுமர :
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வணிக  மற்றும் மனித உரிமமகளின் வழிகாட்டு கொகாள்மககள்

* பழங்குடி மக்கள் மறறும் பு்லம்மொபயர்ந்த்வர்கள் ்போன்்ற சி்ல குழுக்கள், அவ்்வரசின் மொபரும்போன்தமயிைருக்கு, 
மனித உரிதமகளில் அளிக்கப்படும் அ்த அளவு சட்ை போதுகோப்பு மொபறு்வதிலிருந்து வி்லக்கப்படும்்போது.
சட்ைத் தீர்வு கோண்பதில் நதைமுத்ற மறறும் மொசயல்முத்ற தைங்கல்கள் பின்்வரும் சமயங்களில் ஏறபைக்கூடும், 
உதோரணத்திறகு :

* தகுதியில்்லோத ்வழக்குகளில் ்கோரிக்தககளின் வித்ல, ஒரு மொபோருத்தமோை நித்லக்கு ்ம்்ல மொசன்று அததை 
அரசோங்கத்தின் துதணயுைன் சரியோை அளவிறகு குத்றக்க முடியோது, “சந்தத அடிப்பதை” மொசயல்முத்றகள் 
(்வழக்கிறகோை கோப்பீடு மறறும் சட்ை கட்ைண அதமப்பு ்போன்்றத்வ), அல்்லது மற்ற கோரணங்கள்;

* உரிதமக்்கோருப்வருக்கு, அறிவுதர ்வழங்கு்வதறகோை ்வசதிகள் அல்்லது ்வழக்கறிஞர்களுக்கு ஊக்கத்மொதோதக 
இல்்லோததோல், சட்ை பிரதிநிதித்து்வத்ததப் மொபறு்வதில் சிரமப்படுகி்றோர்;

* ்கோரிக்தககதள ஒன்றிதணப்பதறகு அல்்லது பிரதிநிதித்து்வ நை்வடிக்தககதள ்மறக்மொகோள்ள (ஒரு குழுவின் 
சோர்போக மொசயல்படும் தனிநபரோல் ்வழக்கு தோக்கல் மொசய்்வது அல்்லது மற்ற ஒருங்கிதணந்த நை்வடிக்தக 
்வழிமுத்றகள்) ்போதிய ்வோய்ப்புக்கள் இல்்லோதது, ்மலும் இதைோல் தனிநபர் உரிதமக்்கோருப்வர்க்கு பயனுள்ள 
தீர்ப்பு கிதைப்பதில் ததை;

* அரசு ்வழக்கறிஞர்களுக்கு ்தத்வயோை ஆதோரங்கள், நிபுணத்து்வம் மறறும் ஆதரவு இல்்லோமல் தனி நபர் மறறும் 
்வணிகத்தோல் ஏறபடும் மனித உரிதமகள் சம்பந்தப்பட்ை குற்றங்கதள விசோரித்து அரசின் கைதமதய கோப்போற்ற 
முடியோதது;

இவ்்வதக இதையூறுகள், ்வணிகம் சம்பந்தப்பட்ை மனித உரிதம ்கோரிக்தககளில் ஏறபடும் சமநித்லயற்ற தன்தம, 
உதோரணத்திறகு, நிதி நித்லதம, தக்வல் மறறும் நிபுணத்து்வம் மொபறு்வது ்போன்்றத்வ,  இல்்லோத கோரணத்தோல் 
ஏறபடுகி்றது.  ்மலும், தீவிர போகுபோடு அல்்லது திட்ைமிைப்பைோத விதளவுகளோல் தயோரிக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படும் 
சட்ை மொசயல்போடுகள், ஒரு குழு அல்்லது மக்கள் மொதோதகயில் உள்ள தனி நபர்கள் அதிக போதிப்பிறகு அல்்லது 
ஒதுக்கப்பைக்கூடிய நித்லயில் அதிக க்லோச்சோர, சமூக, உைல் மறறும் நிதி சோர்ந்த இதையூறுகளிைோல், இந்த 
மொசயல்போடுகதள மொப்ற, பயன்படுத்த மறறும் பயன்மொப்ற முடியோதது. இவ்்வதக குழுக்கள் அல்்லது மக்கள் மொதோதகக்கு 
அ்வர்களது குறிப்பிட்ை ்தத்வகள் மறறும் உரிதமகளுக்கு சி்றப்பு க்வைம் மொசலுத்தி, சரி மொசய்யும் ஒவ்மொ்வோரு 
நித்லயிலும் அணுகல், மொநறிமுத்றகள் மறறும் ப்லன்கள் கிதைக்க மொசய்ய ்்வண்டும்.

அரசு அடிப்பம்டயிலாை 
நீதித்துமற அல்லா்த குமற 
தீர்க்கும் ெழிமுமறகள்

27. வணிகம் ெம்்பந்தப்்பட்்ட மனித உரி்லம 
மீ்றல்களுக்கு ஒருங்கி்லைக்கப்்பட்்ட 
அ்லமப்பிலைான கு்ல்ற தீர்க்கும் 
வழிமு்ல்றக்ல்ள, நீதித்து்ல்ற அல்லைாத 
நீதித்து்ல்ற ொர்ந்த வழிமு்ல்றகளு்டன், 
அரசுகள் ்பயனுள்்ள மற்றும் ச்பாருத்தமான 
வழிமு்ல்றக்ல்ள அளிக்க வவண்டும்.

நிர்்வோகம், சட்ைரீதியோை மறறும் நீதிக்கு பு்றம்போை 
மொசயல்முத்றகள், சட்ைரீதியோக மொசயல்படு்வதறகு 
முக்கிய பங்கு்வகிக்கி்றது. சட்ை மொசயல்போடுகள் 
பயனுள்ள மறறும் நல்்ல ்வளங்களுைன் கூடிய 
ஆதோரத்துைன் இருக்கும் இைங்களில் கூை, அ்வற்றோல் 
அதைத்து முத்ற்கடுகதளயும் சரி மொசய்யும் சுதமதய 
ஏறறுக்மொகோள்ள இய்லோது; எப்மொபோழுதும் சட்ைதி்லோை 
தீர்வு ்தத்வயில்த்ல, அல்்லது உரிதம்கோரும் 
அதை்வருக்கும் எப்மொபோழுதும் சோதகமோை 
அணுகுமுத்ற என்று கூ்ற முடியோது.

்வணிகம் சம்பந்தப்பட்ை மனித உரிதம மீ்றல்களுக்கு 
பரிகோரம் அளிப்பதில் உள்ள இதைமொ்வளிகதள, 
்தத்வயோை இைங்களில், தற்போது உள்ள சட்ை 
தீர்வு அல்்லோத மொசயல்போடுகள் மறறும் / அல்்லது 
புதிய மொசயல்போடுகதள விரிவுபடுத்தி சரி மொசய்ய 
முடியும். இத்வ மத்தியஸ்தம், தீர்ப்பு அல்்லது மற்ற 
க்லோச்சோரத்திறகு ஏற்ற மறறும் இணக்கமோை 
உரிதமகதளக் மொகோண்ைதோக இருக்க்லோம் அல்்லது 
இத்வ அதைத்தின் ்சர்தகயோகவும், பிரச்சதையின் 
தன்தமதயப் மொபோறுத்து, மொபோதுந்லன் கருதி மறறும் 
கட்சிகளின் ்தத்வதய மொபோறுத்து இருக்க்லோம். 
அத்வ சீரிய முத்றயில் மொசயல்பை மொகோள்தக 31 -ல் 
கூ்றப்பட்டுள்ள அளவு்கோல்கதள மொகோண்டிருக்க 
்்வண்டும்.

விளக்கவுமர :
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28. வணிக நிறுவனங்களு்டன் ெம்மந்தமான 
மனித உரி்லம மீ்றல்களுக்கு, அரசு ொரா 
கு்ல்றதீர்க்கும் வழிமு்ல்றக்ல்ள எளிதாக 
ச்பறுவதற்க்கு வத்லவயான வழிமு்ல்றக்ல்ள 
அரசுகள் ஏற்்படுத்த முயலை வவண்டும்.

29. கு்ல்றக்ல்ள வி்லரவில் க்ல்ளந்து, அதற்கான நிவாரைத்்லத வநரடியாக அளிப்்பதற்கு, 
வணிக நிறுவனங்கள் தங்க்ளது செயல்்பாட்்ட்ளவில், அதிகமாக ்பாதிக்கப்்படும் தனி ந்பர் அல்லைது 
குழுவிற்கு கு்ல்றதீர்க்கும் வழிமு்ல்றக்ல்ள அ்லமத்வதா அல்லைது ்பங்வகர்த்வதா வழிவகுக்க 
வவண்டும்.

30. மனித உரி்லம ெம்்பந்தப்்பட்்ட 
வகாட்்பாடுக்ல்ள மதிக்கும் சதாழில் து்ல்ற, ்பலை 
்பங்குதாரர்கள் மற்றும் இத்ற கூட்டு முயற்சிகள் 
ஆகிய்லவ அதற்குத் வத்லவயான சீரிய 
செயல்்பாடு வழிமு்ல்றகள் இருப்்ப்லத உறுதி 
செய்துக்சகாள்்ள வவண்டும்.

ஒரு ்வணிக  நிறு்வைத்தோல், அதிக அளவு போதிக்கப்படும் தனி நபர் அல்்லது குழுவிறகும் மொசயல்போட்ைளவில் 
குத்றதீர்க்கும் ்வழிமுத்றகதள ்நரடியோக மொப்ற முடியும். அ்வறத்ற நிறு்வைங்கள் தனியோக்்வோ அல்்லது 
மற்ற்வர்களுை்ைோ, குறிப்போக பங்குதோரர்களுைன், இதணந்்தோ மொசயல்படுத்துகி்றோர்கள். அ்வறத்ற பரஸ்பரம் 
ஒப்புக்மொகோண்ை மொ்வளியிலிருந்து மொசயல்படும் நிபுணர் அல்்லது நிறு்வைத்தின் உதவி மொபறறு மொசயல்படுத்த்லோம். 
புகோதர முதலில் மொகோண்டு ்வரும் நபர் மற்ற உதவிகதள நோை ்்வண்டிய அ்வசியம் இல்த்ல. அ்வர்கள் ்நரிதையோக 
அந்த ்வணிக  நிறு்வைத்தத அணுகி, பிரச்சதைகதள ஆரோய்ந்து அதறகோை தீர்வுகதள கண்ைறிய்லோம்.

்வணிக  நிறு்வைங்கள் மனித உரிதமகதள மதிக்க ்்வண்டிய மொபோறுப்பிறகு, மொசயல்போட்டு அளவி்லோை 
குத்றதீர்க்கும் ்வழிமுத்றகளில், இரண்டு முக்கிய மொசயல்கதள நிகழ்த்துகி்றது.

இவ்்வதக ்வழிமுத்றகளில், ஒரு புகோர் அல்்லது குத்ற என்பது அ்வறத்ற எடுத்துதரப்பதறகு முன்ை்ர மனித உரிதம 
மீ்றல்கள் நைந்திருக்க ்்வண்டும் என்பது அ்வசியமில்த்ல. தீவிரமோக போதிக்கப்பைக்கூடிய்வர்களின் முத்றயோை 
க்வத்லகதள அறி்வதறகு இத்வ குறிப்போக பயன்படுகி்றது. அவ்்வதக க்வத்லகதள அறிந்து அ்வறத்ற கதளய 
முய்லோவிட்ைோல், கோ்லப்்போக்கில் அத்வ ்மலும் தீவிர பிரச்சதைகளோக உருமோறி மனித உரிதம மீ்றல்கள் ்மலும் 
அதிகரிக்கும்.

குத்றதீர்க்கும் ்வழிமுத்றயின் மொசயல்போடுகள், சி்ல அளவு்கோல்கதள பிரதிபலிப்பதன் மூ்லம் நதைமுத்றயில் 
அ்வறத்ற சீரிய முத்றயில் மொசயல்படு்வதத உறுதி மொசய்துக்மொகோள்ள்லோம் (மொகோள்தக 31). இந்த அளவு்கோல்கதள, 
்கோரிக்தககளின் அளவு, ஆதோரம், துத்ற, க்லோச்சோரம் மறறும் மற்ற அளவுகளின் அடிப்பதையில், ப்லவிதமோை 
குத்றதீர்க்கும் ்வழிமுத்றகள் மூ்லம் அதைய முடியும்.

குத்றதீர்க்கும் ்வழிமுத்ற மொசயல்போடுகள், பரந்த அளவில் பங்குதோரர்கள் ஈடுபடு்வது மறறும் கூட்டு ்பரத்தில் 
ஈடுபடு்வது ஆகிய்வறறிறகு உறுதுதணயோக இருக்க்லோம்.  ஆைோல் அ்வறறிறகு மோற்றோக இருக்க இய்லோது. அ்வறத்ற, 
மொதோழி்லோளர்கள் பிரச்சதைகதள தீர்ப்பதில் ஈடுபடும் முத்றயோை மொதோழிற சங்கங்கதள இந்த மொசயல்போடுகள் 
குத்றத்து மதிப்பிைக்கூைோது. ்மலும், சட்ை ரீதியோை அல்்லது சட்ைரீதியல்்லோத குத்றதீர்க்கும் ்வழிமுத்றகதள இத்வ 
தவிர்க்கக்கூைோது.

அரசு ொரா குமறதீர்க்கும் ெழிமுமறகள் :

விளக்கவுமர :

விளக்கவுமர :
விளக்கவுமர :

* முதலில், நிறு்வைம் ்மறமொகோள்ளும் மனித உரிதம 
மீது மொதோைர் கண்கோணிப்பில் இத்வ போதகமோை 
மனித உரிதம போதிப்புக்கதள கண்ைறிய உதவுகி்றது. 
்வணிக  நிறு்வைத்தின் மொசயல்போடுகளிைோல் 
்நரடியோக போதிக்கப்பட்ை்வர்களுக்கு, தோங்கள் அவ்்வோறு 
போதிக்கப்பட்ைதோக்்வோ அல்்லது போதிக்கப்பைக்கூடும் 
என்்்றோ அ்வர்கள் நிதைக்கும்்போது, ஒரு ்வழி 
ஏறபடுத்தி மொகோடுப்பதில் இத்வ உறுதுதணயோக 
நிறகின்்றை. புகோர்களில் உள்ள ்போக்குகதள 
ஆரோய்ந்து, மொதோைர்ச்சியோக ஏறபைக்கூடிய 
பிரச்சதைகதள ்வணிக  நிறு்வைங்கள் ஆரோய்ந்து 
அதற்கற்றோற்போல் அ்வர்களது மொசயல்போடுகதள 
அதமத்துக்மொகோள்ள்லோம்;

* இரண்ைோ்வது, இந்த மொசயல்முத்றகள் மூ்லம் 
புகோர்கதள மொதரிந்துமொகோண்டுவிட்ைோல், அ்வறத்ற சரி 
மொசய்்வது மறறும் போதகமோை விதளவுகதள சீக்கிரமோக 
்நரடியோக ்வணிக நிறு்வைங்கள் சரி மொசய்்வதன் மூ்லம் 
போதிப்புகள் மறறும் குத்றகள் அதிகரிப்பதத தடுக்க்லோம்.

அரசு சோரோ  குத்றதீர்ப்பு ்வழிமுத்றகளின் ஒன்்றோ்வது, 
்வணிக நிறு்வைத்திைோல் மட்டு்மோ   அல்்லது 
பங்குதோரர்களோ்்லோ, ஒரு மொதோழில் சங்கம் அல்்லது ப்ல 
பங்குதோரர் குழு்வோல் நிர்்வகிக்கப்படு்வது ஆகும். அத்வ 
சட்ைரீதியோைதல்்ல, ஆைோல் தீர்ப்பு, ்பச்சு்வோர்த்தத 
அடிப்பதையில் அல்்லது மற்ற க்லோச்சோர ரீதியோக 
சரியோை மறறும் இணக்கமோை உரிதமகள் மூ்லம் 

மனித உரிதம சம்பந்தப்பட்ை ்கோட்போடுகள் அதிகமோக 
்வணிக  நிறு்வைங்கள், ப்ல பங்குதோரர்கள் மறறும் 
இத்ற கூட்டு முயறசிகள் ஆகிய்வறறின் அர்ப்பணிப்பில் 
மொதரியும். அ்வறறின் நைத்தத விதிகள், மொசயல்தி்றன் 
தரங்கள், மொதோழிற சங்கங்கள் மறறும் சர்்வ்தச 
நிறு்வைங்களிதை்ய ஏறபடுத்தப்படும் சர்்வ்தச 
கட்ைதமப்பு ஒப்பந்தங்கள் மறறும் அ்வறத்றப்்போ்ல 
பி்ற முயறசிகள் ஆகிய்வறறின் மூ்லம் அதன் தரங்கதள 
அறிய்லோம்.

அவ்்வதக கூட்டு முயறசிகளில், போதிக்கப்பட்ை நபர்கள் 
அல்்லது அ்வர்களுதைய முத்றயோை பிரதிநிதிகள், 
தங்களது ்கள்விகளில் உள்ள நியோயங்கள் சரியோக 
சீரதமக்கப்பைவில்த்ல என்று நிதைக்கும்்போது, 
அ்வறறிறகு எதிரோக குரல் மொகோடுக்கும் உரிதமதய 
அ்வர்களுக்கு அளிப்பதறகு ்தத்வயோை ்வழிமுத்றகள் 
இருப்பதத உறுதி மொசய்துமொகோள்ள ்்வண்டும். 
இத்ததகய ்வழிமுத்றகள் இல்த்லமொயன்்றோல், அவ்்வதக 
முயறசிகளின் நம்பகத்தன்தம ்கள்விக்குறியோகிவிடும். 
இந்த ்வழிமுத்றகள், கூட்டு முயறசியில் இருக்கும் 
தனி நபர்கள் அல்்லது ்வணிக நிறு்வைங்களோகவும் 
இருக்க்லோம். இந்த ்வழிமுத்றகள் மொபோறுப்புக்கதள 
ஏறபடுத்தி, மனித உரிதம மீ்றல்களுக்கு நி்வோரணம் 
அளிக்க உத்வ ்்வண்டும்.

இருக்க்லோம்.  இந்த மொசயல்முத்றகள், அணுகுமுத்ற 
மறறும் நி்வோரணம் மொபறு்வதில் விதர்வோகவும், குத்றந்த 
மொச்லவு மறறும் / அல்்லது நோடு கைந்த அணுகல் 
முத்றயி்லோை நன்தமகதள தரக்கூடும்

மறமொ்றோரு ்வதக, பிரோந்திய மறறும் சர்்வ்தச மனித 
உரிதம ஆதணயங்களோ்வை.  மொபரும்போலும், இத்வ 
மனித உரிதம கைதமகளில் அரசுகளின் விதிமீ்றல்கதள 
விசோரிக்கின்்றை.  ஆைோல், இ்வறறில் சி்ல ்வணிக  
நிறு்வைங்களின் மனித உரிதமகள் மீ்றல்கள்மீது அரசு 
நை்வடிக்தக எடுக்க த்வறியதத விசோரிக்கின்்றை.

அரசுகள், விழிப்புணர்வு ஏறபடுத்து்வதிலும், அல்்லது 
நீதி மொபறு்வதறகோை சு்லபமோை ்வழிமுத்றகதளயும் 
எடுத்துத்றத்து உத்வ்லோம்.
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வணிக  மற்றும் மனித உரிமமகளின் வழிகாட்டு கொகாள்மககள்

31. நீதித்து்ல்ற அல்லைாத அரசு ொர்ந்த மற்றும் அரசு ொராத கு்ல்றதீர்க்கும் வழிமு்ல்றகள் 
அவற்றின் செயல்தி்றன் சீரிய மு்ல்றயில் இருப்்பதற்கு;

நீதித்துமற ொரா்த குமறதீர்க்கும் ெழிமுமறகளுக்கு 
செயல்திறன் அளவுகோகால்

(a) சட்ைப்படியோை: அ்வறத்ற 
பயன்படுத்தப்்போகும் 
பங்குதோரர்களிைம் நம்பிக்தக 
்மம்படுத்து்வது மறறும் 
்நர்தமயோை முத்றயில் குத்றதீர்க்க 
மொபோறுப்்பறபது;

(b) அணுகக்கூடிய: அ்வறத்ற 
பயன்படுத்தப்்போகும் 
அதணத்து பங்குதோரர்களுக்கு 
மொதரியப்படுத்து்வது மறறும் 
அ்வறத்ற அணுகு்வதறகு 
சிரமப்படும் நபர்களுக்கு 
்தத்வயோை உதவிகதள அளிப்பது;

(c) கணிக்கக்கூடியது: ஒவ்மொ்வோரு 
நித்லயிலும் ஏறபைக்கூடிய 
கோ்ல அ்வகோசத்தத குறிப்பிட்டு, 
மொதளி்வோை, அறிந்த ்வழிமுத்றகதள 
ஏறபடுத்து்வது மறறும் மொசயல்போட்டு 
முத்றகள், இருக்கும் விதளவுகள் 
மறறும் கண்கோணிக்கும் முத்றகதள 
மொசயல்படுத்துதல் ஆகிய்வறறில் 
மொதளி்வோை, அறிந்த நதைமுத்றதய 
்வழங்கு்வது;

(d) போரபட்சமற்ற / சமமோை: 
போதிக்கப்பட்ை நபர்களுக்கு, 
்நர்தமயோை தக்வல் அறிந்த 
மறறும் மதிப்புைன் குத்ற தீர்க்கும் 
மொசயல்போடுகதள நைத்து்வதறகு 
்தத்வயோை தக்வல்கதள 
மொபறு்வதறகு, ஆ்்லோசதை மறறும் 
நிபுணத்து்வம் கிதைப்பதத உறுதி 
மொசய்துமொகோள்்வது;

(e) மொ்வளிப்பதையோை: ஒரு 
குத்றயில் சம்பந்தப்பட்ை 
நபர்களுக்கு அதன் முன்்ைற்றத்தத 
மொ்வளிப்தையோக மொதரிவிப்பது மறறும் 
மொசயல்போடுகளின் மொசயல்தி்றனில் 
நம்பிக்தக ஏறபடு்வதறகு அதன் 
மொசய்லோக்கத்ததப் பறறிய 
்தத்வயோை தக்வல்கள் அளிப்பது 
மறறும் போதிப்பு அதையக்கூடிய எந்த 
மொபோது ந்லதையும் சரி மொசய்்வது;

(f) இணக்கமோை உரிதமகள்: 
விதளவுகள் மறறும் தீர்வுகள் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ை சர்்வ்தச மனித 
உரிதமகளின்படி இருப்பது;

(g) மொதோைர்ச்சியோக கறபதறகோை 
ஆதோரம்: மொசயல்போடுகதள 
மொமரு்கறறி எதிர்கோ்ல குத்றகள் 
மறறும் ஆபத்துக்கதள தடுப்பதறகும், 
மறறும் அதன் மொசயல்போடுகதள 
்மம்படுத்து்வதறக்கும், ஏற்ற 
்தத்வயோை ்வழிமுத்றகதள 
கண்ைறி்வது;

(h) ஈடுபோடு மறறும் ்பச்சு்வோர்த்ததகள் 
மூ்லம்: பயன்படுத்தப்்போகும் 
பங்குதோரர்களிைம் மொசயல்முத்றகளின் 
்வடி்வதமப்பு மறறும் அதன் தி்றன் 
பறறி ஆ்்லோசிப்பது, மறறும் 
குத்றகதள கண்ைறிந்து அ்வறத்ற 
கதளய ்பச்சு்வோர்த்ததகளில் 
ஈடுபடு்வது;

செயல்்பாட்டு அ்ளவு 
செயல்மு்ல்றகளில் வமலும் 
இருக்க வவண்டியது:

ஒரு குத்றதீர்க்கும் ்வழிமுத்றயோ்வது, அததைப் பயன்படுத்துப்வருக்கு அ்வறத்ற பறறி அறிந்து, நம்பிக்தக 
மொகோண்டு பயன்படுத்த முடிந்தோல் மட்டு்ம அதன் ்நோக்கம் நித்ற்்வறும். இந்த தரவுகள், அ்வறத்ற ்வடி்வதமக்க, 
திருத்தம் மொசய்ய மறறும் சட்ைரீதியல்்லோத குத்றதீர்க்கும் ்வழிமுத்றகள், நதைமுத்றயில் பயனுள்ளதோக இருப்பதத 
உறுதி மொசய்்வதறகு / மதிப்பீை அளவு்கோல் அளிக்கி்றது. சுமோரோக ்வடி்வதமக்கப்பட்ை அல்்லது மொசயல்படுத்தப்பட்ை 
குத்றதீர் ்வழிமுத்றகளிைோல், போதிக்கப்பட்ை நபர்களின் உரிதமகள் பறிக்கப்படு்வது மறறும் அ்வர்கதள 
அ்வமரியோதத மொசய்்வது ஆகிய குத்றகதள அ்வர்களுக்கு அதிகரிக்க மொசய்யும்.

முதல் ஏழு அளவு்கோள்கள், அரசு சோர்ந்த அல்்லது சோரோத தீர்ப்பு மறறும் ்பச்சு்வோர்த்தத முத்றகளுக்கு 
மொபோருந்தும் .எட்ைோ்வது அளவு்கோல், ்வணிக  நிறு்வைங்கள் நதைமுத்றப்படுத்த உதவும் குறிப்பிட்ை மொசயல்போட்டு 
்வழிமுத்றகளுக்கு மொபோருந்தும்.

விளக்கவுமர :

“குத்றதீர் ்வழிமுத்றகள்” என்பது இங்்க ஒரு கத்லயோக பயன்படுத்தப்படுகி்றது. இந்த ்வோர்த்தத எப்மொபோழுதும், சி்ல 
குறிப்பிட்ை மொசயல்முத்றகளுக்கு உகந்ததோக்்வோ அல்்லது உதவியோக்்வோ இல்்லோத்போதும், அத்வ மொசயல்தி்றன் 
மோ்றோமல் இருக்கும். ஆைோல் அதன் மொசயல்தி்றன் அளவு்கோல் மோ்றோமல் இருக்கும். குறிப்பிட்ை அளவு்கோல் என்பதன் 
விளக்கவுதர பின் ்வருமோறு :

(a) ஒரு மொசயல்முத்றதய பயன்படுத்த விரும்பிைோல், 
அதன் பயனீட்ைோளர்கள் அந்த முத்றதய நம்ப 
்்வண்டும். குத்ற தீர்க்கும் நதைமுத்றயில் 
சம்பந்தப்பட்ை தரப்பிைர், அது ்நர்தமயோக 
நதைமொபறு்வதில் தத்லயிைோமல் இருப்பதத உறுதி 
மொசய்யும் மொபோறுப்பு என்பது, பயணீட்ைோளர்களுக்கு அந்த 
நதைமுத்றயில் நம்பிக்தக அளிக்கும் ஒரு ்வழியோகும்;

(b) அததை அதை்வதில் ததைகள் என்பது, அந்த 
மொசயல்போட்டிதை பறறிய விழிப்புணர்வின்தம, மொமோழி, 
எழுத்தறிவு, மொச்லவுகள், இருப்பிைம், மறறும் பழி்வோங்கள் 
பயம் ஆகியத்வ;

(c) ஒரு மொசயல்போட்டிதை நம்பி பயன்படுத்து்வதறகு, 
அதன் மொசயன்முத்றகதள பறறிய மொ்வளிப்பதையோை 
தக்வல்கள் ்தத்வ. முடிந்த அளவு ஒவ்மொ்வோரு 
நித்லயிலும் சமயத்திற்கற்ற மொநகிழ்வுத்தன்தமயும் 
்தத்வப்படும் என்பதோல் அதறக்கோை கோ்ல அளத்வ 
கதைபிடிக்க ்்வண்டும். 

(d) ்வணிக நிறு்வைங்கள் மறறும் போதிக்கப்பட்ை 
நபர்களிதை்ய ஏறபடும் குத்றகள் மறறும் 
்மோதல்களில், மொபரும்போலும் போதிக்கப்பட்ை்வர்களுக்கு, 
அ்வர்களோல் அதிக பணம் மொச்ல்வழிக்க முடியோததோல், 
தக்வல்கதள அறியும் ்வோய்ப்பு மறறும் நிபுணர்கதள 
நோடும் ்வோய்ப்பு குத்ற்வோக இருக்கும். இந்த 
ஏற்றத்தோழ்த்வ சரி மொசய்யோவிடின், ஒரு ்நர்தமயோை 
அணுகுமுத்றயின் பயன் மறறும் மொசயத்ல குத்றத்து, 
மறறும் நீண்ை கோ்ல தீர்வு மொபறு்வது கடிைமோகும்.

(e) சம்பந்தப்பட்ை கட்சிகளுைன் தனி நபரின் 
குத்றகளில் ஏறபடும் முன்்ைற்றத்தத மொதோைர்ந்து 
கருத்து பரிமோற்றம் மொசய்்வது, அந்த நதைமுத்றயில் 
நம்பிக்தகதய நித்லநிறுத்த உதவும். மொசயல்முத்றயின் 
மொசயல்போடுகதள பறறிய மொ்வளிப்பதைத்தன்தமதய 
அதிக பயணீட்ைோளர்களுக்கு, புள்ளி வி்வரம், ்வழக்கு 
ஆய்வுகள் அல்்லது சி்ல ்வழக்குகதள தகயோளு்வததப் 
பறறிய விரி்வோை தக்வல்கள் மூ்லம் மொதரிவித்து அதன் 
உண்தமத்தன்தமதய உணர்த்தி, அதிக நம்பிக்தக 
ஏறபடுத்து்வதில் முக்கிய பங்கோறறும். அ்த சமயம், 
சம்பந்தப்பட்ை கட்சிகளுைைோை உதரயோைல்கள் மறறும் 
தனி நபர் அதையோளங்களின் ரகசியம் ்தத்வயோை 
இைங்களில் கோக்கப்பை ்்வண்டும்;

(f) மொபோது்வோக மனித உரிதமகள் அடிப்பதையில் 
குத்றகள் மொதரிவிக்கப்படு்வதில்த்ல மறறும் ப்லரும் 
ஆரம்ப கட்ைத்தில் மனித உரிதம மீ்றல் பறறிய பயத்தத 
மொ்வளிப்படுத்து்வதில்த்ல. அதன் விதளவுகளில் மனித 

உரிதமகள் தோக்கம் சம்பந்தப்பட்டிருந்தோல், அத்வ 
சர்்வ்தச அங்கீகரிக்கப்பட்ை மனித உரிதமகளின்படி 
இருப்பதத உறுதி மொசய்துக்மொகோள்ள ்்வண்டும்;

(g) குத்றகள் நைக்கும் கோ்ல அளவு, முத்றகள் 
மறறும் கோரணங்கதள மொதோைர்ந்து ஆரோய்்வதன் 
மூ்லம் மொசயல்போடுகதள நதைமுத்றப்படுத்தும் 
நிறு்வைத்திைோல் அ்வறத்ற அறிந்து, மொகோள்தககள், 
மொசயல்முத்றகள் மறறும் நதைமுத்றகளில் அதன் 
தோக்கத்தத புகுத்தி எதிர்கோ்லத்தில் தீங்கு ்நரோ 
்வண்ணம் மோற்ற முடியும்;

(h) குத்ற தீர்க்கும் ்வழிமுத்ற மொசயல்போடுகளுக்கோக, 
அ்வறறின் ்வடி்வம் மறறும் மொசயல்தி்றதை 
தீர்மோனிப்பதில் போதிக்கப்பட்ை நபர்கள் குழுத்வ 
ஈடுபடுத்து்வதன் மூ்லம் அ்வர்களின் ்தத்வகதள 
நித்ற்்வற்ற, நதைமுத்றயில் அ்வர்கள் அததை 
பயன்படுத்த மறறும் அ்வறறின் மொ்வறறியில் ஒரு 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ை ஆர்்வம் இருப்பதத உறுதி 
மொசய்ய முடியும்.  சட்ைத்திறகு உட்பட்டு, ஒரு ்வணிக 
நிறு்வைத்தோல், ஒ்ர சமயத்தில் குத்றகளின் 
கோரணமோகவும், அ்த சமயம் தன்னிச்தசயோகவும் 
அதன் தோக்கத்தத தீர்மோனிக்கவும் முடியோது என்பதோல், 
இந்த மொசயல்முத்றகள் ்பச்சு்வோர்த்ததகள் மூ்லம் தீர்வு 
கோணும் குறிக்்கோ்ளோடு மொசயல்பை ்்வண்டும். தீர்ப்பு 
்தத்வப்படும் இைங்களில், அ்வறத்ற முத்றயோை, 
தனிப்பட்ை மூன்்றோம் தரப்பிைர் முத்ற மூ்லம் அளிக்க 
்்வண்டும்.
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