ஏற்றுக்ககொள்ளப்பட்ட பரிந்துரைகள்
கீ ழேயுள்ள

ஊடாடத்தக்க

முன்ம ாேியப்பட்ட

உரையாடல்

சிபாரிசுகள்

இலங்ரகயின் ஆதைரையும்
6.1. சிைில்

/

பட்டியலிடப்பட்ட

இலங்ரகயால்

பரிந்துரைகரள

ஆைாயப்பட்டழதாடு

மபற்றுள்ளது:

ற்றும் அைசியல் உரிர கள்

ீ தான சர்ைழதச உடன்படிக்ரகக்கு

இைண்டாம் ைிருப்ப மெறிமுரறக்கு ஒப்புதல் அளித்தல்,

ைண தண்டரனரய

ைத்து மசய்தல் (உருகுழை # 1);
6.2

சித்திைைரத

சீைேிவு

ற்றும்

முரறக்கு

பிற

மகாடூை ான,

அல்லது

னிதாபி ான ற்ற

தண்டரனக்கு

எதிைான

அல்லது

மபாருத்தரனயின்

ப்ழைாழடாகாரல(protocol) பின்னுறுதிப் படுத்தல் (ழபாலந்து # 3), (உருகுழை # 2),
(மடன் ார்க் # 3);
6.3

சித்திைைரத

சீைேிவு

ற்றும்

முரறக்கு

பிற

அல்லது

மகாடூை ான,
தண்டரனக்கு

னிதாபி ான ற்ற
எதிைான

அல்லது

மபாருத்தரனயின்

ப்ழைாழடாகாரல பின்னுறுதிப் படுத்தல் (மசனகல் # 1);
6.4.

சித்திைைரத

சீைேிவுக்கு

ற்றும்

முரறக்கு

பிற

அல்லது

மகாடூை ான,
தண்டரனக்கு

னிதாபி ான ற்ற
எதிைான

அல்லது

ாொட்டிற்கான

ைிருப்ப மெறிமுரறக்கு உட்பட்டது (ெியூசிலாந்து # 4);
6.5

சித்திைைரத

ற்றும்

சீைேிவு முரறக்கு அல்லது

பிற

மகாடூை ான,

தண்டரனக்கு எதிைான

மெறிமுரறரய ைிரைைில்

ாற்றுக (கானா # 1);

6.6.

பிற

சித்திைைரத

அல்லது
ாொட்டின்

ற்றும்

தை ிறக்குதல்
ஒப்புதலுடன்,

அல்லது

மகாடூை ான,

முரறக்கு
ைிருப்ப

(பிரிட்டனின் ஐக்கிய இைாச்சியம்
6.7 சித்திைைரத

அல்லது

அல்லது

ாொட்டிற்கு ைிருப்ப

னிதழெயத்திற்கு

எதிைான

தண்டரனக்கு

எதிைான

மெறிமுரறரய

மசயல்படுத்தவும்

ற்றும் ைடக்கு அயர்லாந்தின் # 1);

ற்றும் பிற மகாடூை ான,

தண்டரனக்கு

னிதாபி ான ற்ற

எதிைான

னிதாபி ான ற்ற முரறகளுக்கு

மபாருத்தரனயின்

பின்னுறுதிப் படுத்தல் (ஆப்கானிஸ்தான் # 1 )

ப்ழைாழடாகாரல

6.8

சித்திைைரத

தை ிறக்குதல்

ற்றும்
முரறக்கு

பிற

மகாடூை ான,

எதிைாக

னிதாபி ான ற்ற

அல்லது

அல்லது

தண்டரனக்கு

எதிைான

மபாருத்தரனயின் ப்ழைாழடாகாரல பின்னுறுதிப் படுத்தல் (Cote d’Ivoire #1);
6.9

சித்திைைரத

ற்றும்

பிற

மகாடூை ான,

னிதாபி ான ற்ற

தை ிறக்குதல் அல்லது தண்டரனழயா, அழதழபால்
உரிர கள் பற்றிய

ாொட்டின்

(குைாத்த ாலா # 1);

6.10.

சுயாதீன ான

மகாடூை ான,
பாதுகாப்ரப

ரகது

னிதாபி ான ற்ற

தண்டரனகளுக்கு

ற்றும்

அல்லது

உறுதிப்படுத்துதல்

னிதாபி ான ற்ற

ாற்று திறனாளிகளின்

ைிருப்ப ான மெறிமுரறகரள உடனடியாக

சரிமசய்யவும்
ஒவ்மைாரு

அல்லது

ற்றும்

அல்லது
எதிைான

சித்திைைரத

சீைேிைான

முரறக்கு

சித்திைைரத,

தை திப்பீட்டு

அல்லது

பிற

பிற

எதிைாக

மகாடூை ான,

முரறக்கு

அல்லது

ாொட்டிற்கு ைிருப்ப ான மெறிமுரறரய

உறுதிப்படுத்துக; (ழபார்த்துழகயம்# 1)
6.11

னித

உரிர கள்

சரபயின்

ைேிமுரற

ற்றும்

அதனுடன்

ஒத்துரேப்ரப ைலுப்படுத்தவும் ( ியான் ார் # 2);
6.12. சிறப்பு ெரடமுரறகள் கட்டரள ரைத்திருப்பைர்களின் ைருரகக்குரிய
ைிஜய ழகாரிக்ரககளுக்கு சாதக ாக பதிலளிக்கவும்
6.13

னித

உரிர கள்

ழ ம்பாட்டிற்கும்

(லாட்ைியா # 1);

பாதுகாப்புக்கும்

ைிரிைான

கட்டர ப்பிற்கும் அைசியலர ப்பு சீர்திருத்தத்ரத மதாடைவும். (ைியட்ொம் #
1);
6.14

ம ாத்த

னித

க்கள்

உரிர கள்

மசயல்படுத்துைதில்

மதாரகயின்

அடிப்பரட

திட்டத்தில்
முன்ழனாக்கி

உரிர கள்

திட்ட ிடப்பட்ட
ெகர்ைதற்கு

ற்றும்

ழதசிய

சீர்திருத்தங்கரள
அைசியலர ப்பு

சீர்திருத்தங்கரள உத்தைைாதம் மசய்யுங்கள்; (ம க்சிழகா # 2)
6.15 இலங்ரகயின்
ற்றும்

னித உரிர கள் ஆரணக்குழுைிற்கு ழபாது ான ெிதி

னிதைளத்ரத ழ ம்படுத்துதல்; (பிலிப்ரபன்ஸ் # 1)

6.16 பாரிஸ் ழகாட்பாடுகளுக்கு

இணங்க இலங்ரகயின்

னித உரிர கள்

ஆரணக்குழுைின் முழு ஒழுங்கர ப்ரப உறுதிப்படுத்துக;(ஆப்கானிஸ்தான் #
2)
6.17

ழதசிய

னித

மசயல்படுத்துைதற்கு

உரிர கள்
ழ லதிக

ெடைடிக்ரகத்
முயற்சிகரள

திட்டத்ரத

ழ ற்மகாள்ைரத

உறுதிப்படுத்தல்; ( ியான் ர் # 1)
6.18 ழதசிய

னித உரிர கள் ெடைடிக்ரகத் திட்டத்ரத அமுலாக்க அதன்

மசயற்பாடு முயற்சிகரளத் மதாடைவும் (பாகிஸ்தான் # 2);
6.19

ழதசிய

னித

உரிர கள்

ெடைடிக்ரகத்

திட்டத்ரத

மசயல்படுத்த

ழ ம்பாட்டு பங்காளிகளுடன் ழைரல மசய்தல்; (பிலிப்ரபன்ஸ் # 2)
6.20

ழபாது ான

ட்டத்தில்

ைளங்கரள

2017-2021

முதலீடு

னித

மசய்து

உரிர கள்

குறிப்பாக

ெடைடிக்ரக

ாகாண

திட்டத்ரத,

ெரடமுரறபடுத்தும் என்பரத உறுதி மசய்யவும் (சிங்கப்பூர் # 1);
6.21

ழதசிய

னித

அமுல்படுத்துைதற்கான
6.22.

அரனத்து

உரிர கள்

ழதசிய

ெிறுைனங்களும்
னித

முழுர யாக அறிந்திருப்பழதாடு
சமூகத்தில்

ிகவும்

2017-2021

குறிப்பிடப்பட்ட

திட்டத்ரத

பற்றி

க்கள் அரனைரின் ெலனுக்கும், குறிப்பாக
குழுக்களுக்கு

திறம்பட

(தாய்லாந்து # 2)

ழதசிய

அமுல்படுத்துைதற்கு

ற்றும்

உரிர களுக்கான

பாதிக்கப்படக்கூடிய

மசயல்படுத்தப்பட ழைண்டும்
6.23.

திட்டத்ரத

முயற்சிகரள மதாடைவும் (சூடான் # 1);

அைசாங்க

பங்குதைர்களும்

ெடைடிக்ரகத்

னித

னித

உரிர கள்

உரிர கள்

ட்டங்களிலானா அைசு ெிறுைனங்கள்

மசயல்திடடத்ரத

ஒருங்கிரணத்து

அரனத்து

ற்றும் அதன் மபாது மகாள்ரககரள

பலப்படுத்த ழைண்டும், (மைனிசுலா (மபாலிைாரியன் குடியைசு) # 1)
6.24
ஐ.ொ.

ழதசிய

னித

உரிர கள்

அர ப்புகளுடன்

(அஜர்ரபஜான் # 1)

ெடைடிக்ரகத்

மெருக்க ான

திட்டத்ரத

ஒத்துரேப்ரப

மசயல்படுத்த
மதாடைவும்;

6.25.

2017-2021

ழதசிய

னித

உரிர கள்

மதாடர்பான

மசயல்திடடத்ரத

அமுல்படுத்துதல் (கியூபா # 2);
6.26

ழதசிய

னித

உரிர கள்

ெடைடிக்ரககரள

அமுல்படுத்த;

மசய்ைரத உறுதிப்படுத்துக
6.27.

மசயல்திடத்தின்

புதிய மகாள்ரககள்

ழதரையான

கீ ழ்

திட்ட ிடப்பட்ட

ைளங்கரள

ஒதுக்கீ டு

(மபலாைஸ் # 1);
ற்றும் சட்டங்கள் மதாடர்பான ைிேிப்புணர்ரை

புல் ழைர் ெிரலக்கு உருைாக்குதல்

(எத்திழயாப்பியா # 2);

6.28. " னித உரிர கரள" கல்ைி பாடத்திட்டத்தில் உள்ளடக்கி, சமுதாயத்தில்
ெம்பிக்ரகரய

ைளர்த்து

ற்றும்

ெல்லிணக்கத்ரத எளிதாக்குதல்

கட்டிமயழுப்புைதன்

மூலம்

ழதசிய

(இந்தியா # 1);

6.29 ொட்டின் அரனத்து துரறகளுக்கும்

னித உரிர கள் கல்ைிரய ெீடிக்க

(புருண்டி # 1);
இலங்ரகயால்

6.30.

இணங்க

அரனத்து

ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட
பாகுபாடு

சட்டங்கள்

சர்ைழதச
ற்றும்

கடப்பாடுகளுக்கு
ெரடமுரறகரள

எதிர்மகாள்ளும் முயற்சிகள் மதாடைவும்; (எத்திழயாப்பியா # 1)
6.31.

அரனத்து

ைித ான

பாகுபாடுகரளயும்

எதிர்த்துப்

ழபாைாட, ழ லும்

பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களில் கைனம் மசலுத்துதல் (மசனகல் # 2);
6.32. சமூகத்தில்
மபாது

ஓைங்கட்டப்பட்ட

உரிர கள்

பாதுகாக்க

ற்றும்
ற்றும்

பாதிக்கப்படக்கூடிய

ஊக்குைிப்பதற்கான

பிரிவுகளின்

முயற்சிகரள

மதாடைவும் (ழெபாளம் # 2);
6.33. ழதாற்றம், ையது

ற்றும் அரடயாளம் ழபான்றைற்றிக்கு அப்பால் ஒரு

குடி கன்/ அல்லது சமுதாயத்திற்கு ச த்துைம்
உரிர கரள

ழ ம்படுத்துைதற்கான

ற்றும் பாகுபாடு அல்லாத

ெடைடிக்ரககரளத்

மதாடைவும்

(மபாலிைியா (பலூரிெிதி அைசு) 1)
6.34

அரனத்து

ெடைடிக்ரககரள

ைித ான

பாகுபாடுகரளயும்

ழ ற்மகாள்ளுைழதாடு

மபண்கள்

அகற்றுைதற்கான
உட்பட

சிறுபான்ர

சமூகங்களுக்கு

எதிைான

ைன்முரற

மதாடர்பான

ெடைடிக்ரககளுக்கு

மபண்களுக்கு எதிைான பாகுபாட்ரட ெீக்குதல் பற்றிய குழுைின் ச ீ பத்திய
பரிந்துரைகரள மசயல்படுத்தவும் (ெியூசிலாந்து # 2);
6.35. இன, பாலினம், சாதி அல்லது ழைறு எந்த அடிப்பரடயிலும் சமூகத்தில்
சிறுபான்ர

குழுக்களுக்கு எதிைான அரனத்து ைித ான பாகுபாடுகரளயும்

ெீக்குைதற்கான

ழொக்கத்துடன்

சட்டக்

கட்டர ப்ரப

ைலுப்படுத்தும்

ெடைடிக்ரககரள எடுத்தல் (உருகுழை # 4)
6.36.

இனம்

ற்றும்

பாலியல்

சார்பு

அடிப்பரடயில்

எல்லா

ைித ான

பாகுபாடுகரளயும், குறிப்பாக எதிர்த்துப் ழபாைாடுதல் ழபான்றைற்ரற தடுத்தல்,
(இத்தாலி # 4)
6.37 LGBTI ெபர்களுக்கு எதிைாக பாகுபாடு
மதாடர்பாக

ைிசாைரண

சுதந்திைங்கள்,

ற்றும்

அடிப்பரட

ற்றும் ைன்முரற ெடைடிக்ரககள்

ஒப்புதல்

மூலம்

உரிர களுக்கு

ெபர்களின்

LGBTI

ரியாரத

காட்டுங்கள்,

(அர்மஜண்டினா # 2);
6.38.

எச்.ஐ.ைி

/

அர ப்புகளில்,

எய்ட்ஸ்
க்களுக்கு

ழதரைகளுக்கு குறிப்பான
6.39

மைறுக்கத்தக்க

உள்ளிட்ட
குறிப்பாக

சூேலில்
LGBTI

சுகாதாை

பாதுகாப்பு

ெபர்களுக்கு

குறிப்பிட்ட

கைனம் மசலுத்தவும் (ழபார்ச்சுகல் # 2)

ழபச்சு

ற்றும்

முழுர யான

சட்டத்ரத

ீ றுதல்

மைறுப்புக்கு தூண்டுதல் (சியைா லிழயான் # 2);
6.40 மைறுப்பு ழபச்சு எதிர்த்துப் ழபாைாட முயற்சிக்கவும்; (துனிசியா # 3)
6.41.

இன

ற்றும்

த

சிறுபான்ர யினருக்கு

எதிைான

ைன்முரறத்

தாக்குதல்கள், மைறுக்கத்தக்க ழபச்சு

ற்றும் தூண்டுதலின் குற்றைாளிகரளத்

தடுக்கும்

ழொக்க ாகக்

ற்றும்

தண்டிப்பரத

மகாண்ட

உறுதியான

ெடைடிக்ரககரள எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள் (ெ ிபியா # 3);
6.42.

த

உறுப்பினர்கள்,

தாக்குதல்கரளயும்

சிறுபான்ர யினர்

மைறுப்புணர்ச்சிரயத்

மதரிைிக்கவும்

ீ து

அரனத்துத்

குற்றைாளிகரள

தண்டித்தல்

ற்றும்

இரை

ீ ள்ெரடமபறாது

தடுக்க

ெடைடிக்ரக

எடுக்க

ழைண்டும் (ஆஸ்திழைலியா # 3);
6.43. ழைளாண்ர யில் ழைதிப்மபாருட்கரள தீைிை ாக பயன்படுத்துதல் பற்றி
பரிசீலித்தல் (ஈைாக் # 1);
க்கள்மதாரக

6.44.

காலெிரல

னித உரிர கள் பாதுகாப்பு

ாற்றம்

ைரைவு

ஏற்படலாம். இலங்ரகயின்
எதிர்மகாள்ளும்

ழொக்கம்

ற்றும்

ெிரலயான
மகாண்ட

ற்றும் ழ ம்பாட்டுக்கான

மசயல்பாட்டில்

அபிைிருத்தி

மகாள்ரககள்

முன்ழனற்றம்

ற்றும்
ற்றும்

சைால்கரள

மசயற்பாடுகள்

(ெிகைகுைா # 2);
னித உரிர கள் பாதுகாப்பு

6.45.

அதன் சுற்றுச்சூேல் மகாள்ரககள்

ற்றும் ஊக்குைிப்புகரள ஊக்குைித்தல்
ற்றும் ழபைேிவுகளுக்கு பதில் உத்திகரள

கண்டறிதல் (கியூபா # 1);
6.46.உலகில்

உள்ள

காலெிரல

ாற்றங்கள்

கருத்துக்கரள

ழதசிய

னித

உரிர கள் ெடைடிக்ரகத் திட்டத்ழதாடு ஒன்றிரணக்க (ைியட்ொம் # 2);
க்கள்

6.47.

மசயல்படுத்தும்

ட்டத்தில்

ெிரலழபறும்

அபிைிருத்தி

இலக்குகரள

முயற்சிகரள மதாடைவும் (பாக்கிஸ்தான் # 1);

6.48. ஐ.ொ. 2030 பூர்ைக
ீ அபிைிருத்தி ெிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் மூலம் முதலில்
மபாருளாதாை, சமூக
உள்ள

திட்டங்கரள

ற்றும்
அரடய

கலாச்சாை
முயற்சி

உரிர கள்
மசய்ய

ீ தான கட்டர ப்பில்

ழைண்டும்

(ஐக்கிய

அைபு

அ ீ ைகம் # 1);
6.49. ம ாத்த

க்கள் மதாரகக்கான ெிரலயான ைளர்ச்சி இலக்குகள் அரத

உறுதிப்படுத்துைதற்கான முயற்சிகரள மதாடைவும் (அல்ஜீரியா # 2);
6.50

பயங்கைைாதத்திற்கு

எதிைாக

ழபாைாட

னித

உரிர கள்

மகாள்ரக

அணுகுமுரற ைலியுறுத்துக (மபரு # 2);
6.51. சர்ைழதச தைெிரலகளுடன் பயங்கைைாத எதிர்ப்பு சட்டத்ரத பரிசீலரன
மசய்தல் (எஸ்ழடானியா # 2);

6.52.

ைண தண்டரனரய ைத்து மசய்ைரத கருத்தில் மகாள்க

(இத்தாலி # 1);

6.53.

ைண தண்டரனரய ைத்து மசய்ைரத கருத்தில் மகாள்க

(ரடழ ார்-

மலஸ்மட # 2);
6.54.

சித்திைைரத

ீ தான

பூச்சிய

சகிப்புத்தன்ர யின்

ெரடமுரறப்படுத்துைதற்கு ஒழுங்குமுரற
முடுக்கி,

அழத

ழபால்

மகாள்ரகரய

ற்றும் ெிறுைன கட்டர ப்ரப

சித்திைைரத

தடுப்பு

முகார த்துைத்ரத

ழ ம்படுத்துதல்;(இந்ழதாழனசியா # 3)
6.55.

சித்திைைரதகரளத்

தடுப்பதற்காக

ழ ற்மகாள்ளப்படும்

குறிப்பாக குற்ற ைிசாைரணகள் துரற, மபாலிஸ்

முயற்சிகள்,

ற்றும் இைாணுை முகைர்

மூலம் காைலில் ரைக்கப்படும் குற்றைாளிகளுக்கு மபாறுப்ழபற்றுக் மகாள்ள
ழைண்டும்.

(ஈைான் (இஸ்லா ிய குடியைசு) # 2);

6.56. மபாலிஸ்

ைன்முரறரயத்

ைிேிப்புணர்ரை

ைளர்ப்பரத

ற்றும்

அ லாக்க

ற்றும்

மகாடூை ான

தடுப்பதற்கு

தடுக்க

ற்றும்

ழொக்க ாகக்

அதிகாரிகளின்

மகாண்ட

திட்டங்கரள

னிதாபி ான ற்ற

அரனத்து

சித்திைைரதக்கு

பரடகள்

அறிமுகப்படுத்துைதற்கு

அல்லது

ெடைடிக்ரககரளயும்

மபாலிஸ்

எதிைான

சீைேிைான முரறகரள

எடுத்துக்

மகாள்ளுங்கள்,

(ஸ்ழலாைாகியா # 3);
6.57 எல்லா ைரகயான சித்திைைரத
மபாலிசாைால்

ழ ற்மகாள்ளப்ப்படும்

மபறுைதற்காக

ைிசாைரணகள்

ற்றும் ைன்முரற ைடிைங்கள்
ஒப்புதல்

மூலம்

ைாக்கு

தண்டிப்பதற்கும்

ற்றும்

மூலங்கரளப்
ஒரு

திட ான

சட்டைாக்க ைேிமுரறரய உருைாக்குக ( டகாஸ்கர் # 1);
6.58. ொட்டில் ஜனொயகம்

ற்றும் சட்ட ைிதிமுரறகரள ஒருங்கிரணப்பரத

மதாடைவும் (ழெபாளம் # 1);
6.59 சர்ைழதச

னித உரிர கள் கடர களுக்கு இணங்க சட்டம், ெீதி

சிரறச்சாரல அர ப்புகள்
உரிர கள்

ஆகியைற்றின்

ற்றும் ழதசிய

ற்றும்

சட்டங்களின்

ழ ம்படுத்துதல்;(ைஷ்ய கூட்டர ப்பு # 1)

ற்றும்

த சிறுபான்ர யினரின்

பயன்பாடு

ஆகியைற்ரற

6.60 ழதசிய சட்டமூலத்ரதச் சட்டபூர்ை ாக அகற்றுைதில் இருந்து அரனத்து
ெபர்களின் பாதுகாப்பிற்காக

ாொட்டின் அ ல்படுத்தப்பட்ட காணா ல்ழபாதல்

ஒரு

சட்டத்தில்

பதிவு

குற்றைியல்

குற்றங்கள்

பதிவுமசய்யப்படுத்தல்

(ஸ்மபயின் # 1);
6.61. ெரடமுரறயில்

காணா ற்ழபான

அரனத்து

ெபர்களுக்கும்

பாதுகாப்பு

சட்டத்தின் கீ ழ் ெரடமுரறப்படுத்தப்படும் சட்டத்ரத அ ல்படுத்த ழைண்டும்
(ஸ்ைடன்
ீ
# 1);
6.62

காணா ல்

ரைப்பதுடன்

ழபாழனாரின்
ற்றும்

ென்கு

அலுைலகத்ரத
தகுதி

மபற்ற

முழுர யாக
சுயாதீன

மசயல்பட

ஆரணயர்கரள

ெிய ிப்பழதாடு ழபாது ான ெிதி ஒதுக்கீ டு ைேங்கப்பட ழைண்டும் (மஜர் னி #
1);
6.63. காணா ல்

ழபாழனார்

அலுைலகத்ரத

ைேங்கவும்

ைளங்கள்

ற்றும்

அதிக தகுதியுள்ள உறுப்பினர்கள் அலுைலகத்ரத சித்தப்படுத்தி சுயாதீன ாக
ற்றும் திறம்பட அதன் பணிரய மசய்ய ழைண்டும் (மகாரியா குடியைசு # 1);
6.64.

காணா ல்

ழபானைர்கள்,

குறிப்பாக

காணா ற்ழபான ெபர்களின் புகார்கள்
அரனத்து

அறிக்ரககரளயும்

ஜனாதிபதி

ஆரணக்குழு

ற்றும் முந்ரதய ஆரணக்குழுக்களின்

ெரடமுரறப்படுத்தி

மைளியிடவும்

(PCICMP)

(சுைிட்சர்லாந்து # 1);
6.65.

காணா ல்

ழபான

ெிகழ்வுகரள

மபாறுப்பானைர்கரள ெீதிக்குமுன்

முழுர யாக

மகாண்டு

ைந்து ழதசிய

குற்றைியல் குற்ற ாக மசயற்படுத்தப்பட ழைண்டும்.
6.66.

சித்திைைரத,

தன்னிச்ரசயான

ைிசாைரண

காைல்,

சட்டத்தில்

ஒரு

(ஸ்ழலாைாகியா # 1);

ற்றும்

காணா ற்ழபாதல்

ஆகியைற்றின் அரனத்து குற்றச்சாட்டுகரளயும் உறுதிப்படுத்துங்கள்
ெரடமுரறப்படுத்தப்பட்ட பாைபட்ச ற்ற

ெடத்தி

ற்றும்

ற்றும் திறம்பட ஒரு சுயாதீன ான

அர ப்பு ைிசாரிக்க ழைண்டும் ;(இத்தாலி # 2)

6.67. பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் ரகது மசய்யப்பட்ட ெபர்களின் தகைரலப்
மபற

ழைண்டுழகாள்

ரகதிகளின்

மபயர்கள்

இடங்களின் தகைல்கள், மபற இட ளித்தல்
6.68

ழபார்க்குற்றங்கரள

பயிற்சியளிக்கவும்

ரகது

மசய்துள்ள

(பிைான்ஸ் # 1);

ைிசாரிப்பதற்கு

சர்ைழதச

ற்றும்

ற்றும்

உதைிகரளப்

னித

உரிர கள்

மபறவும்; (ஈைான்

(இஸ்லா ிய

குடியைசின்) # 1)
6.69

உள்ொட்டுப்

ழபாரின்ழபாது

மபாது க்கள் ீ து

ழ ற்மகாள்ளப்பட்ட

முரறழகடு மதாடர்பாக ெரடமபற்று ைரும் ைிசாைரணரய பூர்த்தி மசய்தல்
(பிைான்ஸ் # 2);
6.70.

ஆயுத

ழ ாதல்

ெடைடிக்ரககள்

இடம்

மதாடர்ந்து
மபறும்

ீ றல்கள்
என்பரத

ைேக்குகளுக்கு

ைிரிைான

உறுதிப்படுத்துக

முற்றிலும்

ைிசாரிக்கவும், ெீதி ைேங்கவும் உதவும் (சியைா லிழயான் # 3);
சுயாதீன ான

6.71.ஒரு

ற்றும்

மதாடரும் முரறயில், ழபார்
ீ றல்களுக்கு,
ெரடமபறாது

பாைபட்ச ற்ற

குற்றைாளிகரள

தண்டித்தல்

பாதிக்கப்பட்டைர்களுக்கு

உரிர

ீ றல்கள்

ைிசாைாரன

ற்றும் அதன் பின்னர் ெரடமபற்ற

உறுதிப்படுத்துதல் (பாலஸ்தீனம் # 1
6.72. னித

ைரகயில்
ற்றும்

சரியான

னிதகுல

இரை

ீ ள்

உத்தைைாதத்ரத

ாெிலம்);
ற்றும்

முரறழகடுகளுக்கு

மபாறுப்புள்ள

பாதுகாப்பு பரடகரளயும் அைசாங்க அதிகாரிகரளயும் மபாறுப்ழபற்க கூறுதல்
(ஐக்கிய அம ரிக்கா # 2);
6.73.

னித உரிர

ழபாரில்

ீ றல்களின் ைேக்குகள் குறித்து ைிசாைரண ெடத்துங்கள்

ஈடுபட்ட, குற்றைாளிகரள

தண்டித்து

பாதிக்கப்பட்டைர்களுக்கு

ழபாது ான இேப்பீடு ைேங்க ழைண்டும் (அர்மஜண்டினா # 1);
6.74. ழபாரினால் பாதிக்கப்பட்டைர்களுக்கு உளைியல் உதைிகரள அைர்களின்
ழதரைகளுக்ழகற்ப

ைேங்குைதற்கான

(இஸ்லா ிய குடியைசின்) # 3);

முயற்சிகரளத்

மதாடைவும்

(ஈைான்

6.75.

ெிரல ாற்றுக்கால

ெிரறழைற்றுைழதாடு,
ர யப்படுத்திய

ெீதி

ைேங்குைதற்கு

ெம்பக ான,

மபாறிமுரறரய

சுயாதீன ான

ற்றும்

அரனத்து

பாைபட்ச ற்ற,
சர்ைழதச

கடர கரளயும்

பாதிக்கப்பட்டைர்கரள

பயிற்சியாளர்கள்

ஆதைழைாடு

முரறயில்

ெிறுைப்பட்ட

பாைபட்ச ற்ற

காணா ற்ழபாழனார் அலுைலகம் முழுர யாக மசயல்படுத்துைதன் மூலமும்
உறுதிப்படுத்துக (ஸ்ழலாழைனியா # 1 );
6.76. இறுதியாக இரடகால ெீதி முரறர

உருைாக்கப்பட்டுள்ளதா என்பரத

உறுதிமசய்யவும் (பிைான்ஸ் # 3);
6.77.

இரடக்கால

ெீதி

ைேங்கரல

ற்றும்

ெல்லிணக்க

முயற்சிகரள

துரிதப்படுத்தி இதரன காணா ற்ழபாழனார் அலுைலகத்தின் மசயற்பாட்டின்
மூலம் புதிய எதிர் பயங்கைைாத சட்டத்தின் அமுலாக்கம்,
ைடக்கு

ற்றும்

கிேக்கு

ாகாணங்களில்

ற்றும் ொட்டின்

க்களுக்கு

ெிலங்கரள

ைிடுைிக்கவும் முயற்சிகள் மசய்க (தாய்லாந்து # 1);
6.78

சத்தியம்,

ஆகியைற்றின்
ெீதிக்கு

ெீதி

ற்றும்

ஒரு

ழதசிய

உத்தைைாதம்

ெடைடிக்ரககரள

ச ைசம்

ற்றும்

அர ப்ரப

ைேங்கும்

உள்ளடக்கிய

பாதிப்புக்கு

ஈடு

உருைாக்குைதுடன்,

ெீதி

ற்றும்

ெீதி

ஒரு

கட்டர ப்ரப

மசய்தல்

இரடக்கால

சாைாத(non-judicial)
உருைாக்குதல்

(மபல்ஜியம் # 1)
அர ப்ரப

ெிறுவுைதற்கான

மசயல்முரறரய

ழ ம்படுத்துதல், இதில் மபண்களின் ச

ான பங்களிப்பு,

ற்றும் பாலியல்

6.79.ஒரு

இரடகால

ைன்முரற
ெடத்துைதற்கு
அைர்களுரடய

ெீதி

ற்றும்

மபண்களுக்கு

பயிற்சி

மபற்ற

தீர்ப்புகள்

எதிைான

ைன்முரற

பணியாளர்கரள

ைேக்குகரள

ெம்பியுள்ளது

மைளிப்பரடயானதும்

ற்றும்

மபாது க்களுக்கு

அணுகக்கூடியதாகவும் காணப்பட ழைண்டும். (ம க்சிழகா # 1);
6.80

ழதசிய

ெல்லிணக்கத்திற்கான

முயற்சிகரள

அரனத்து

பங்குதாைர்களுடனும் முழுர யாக மதாடர்ந்து ஈடுபடுக (ஜப்பான் # 1);
6.81 ச ைசம்
இடம்மபயர்ந்த

ற்றும்

ழதசிய

க்களின்

ஒற்றுர ரய

ீ ள் குடிழயற்றம்,

ைலுப்படுத்துதல், உள்ொட்டில்

ற்றும் முன்னாள் ழபாைாளிகளின்

சமூக

றுசீைர ப்பு

ஆகியைற்ரறப்

ழபான்று

ழபாரின்

பின்

எழும்

பிைச்சரனகளுக்கு தீர்வு ைேங்கல் முயற்சிகரள மதாடர்க; (ெிக்கைாகுைா # 1)
6.82. ழதசிய ெல்லிணக்கத்திற்கு ைேிெடத்தும் முயற்சிகள் மதாடர்க (மபரு # 1);
6.83 ழதசிய

ெல்லிணக்கத்ரத

ைலுப்படுத்துைதற்கான

முயற்சிகள்

ற்றும்

இரடக்கால ெீதி ஆகியைற்ரற உறுதிப்படுத்துதல்; (கத்தார் # 1)
6.84

ழதசிய ய ாக்கலுக்கான

மபாறுப்புணர்வு

ற்றும்

ழதசிய

மகாள்ரகயின்

னித

உரிர கள்

மூலம்

ச ைசம்,

ஆகியைற்ரற

ழ ம்படுத்துைதற்கான முயற்சிகரள படிப்படியாக மதாடைவும், (பிழைசில் # 1);
6.85.

னித

உரிர க்

ஆரணயம்,

கவுன்சில்

ெீதித்துரற

ஆரணயத்தின்

தீர் ானம்

ைேிமுரற

ைிரைைான

உருைாக்கம்

30/1 இணங்க
ற்றும்

சத்தியத்திற்கான

றுதலிப்புக்கான

ஆகியைற்ரற

உறுதி

ஒரு
மசய்ய

ழதரையான ெடைடிக்ரககரள எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள்; (அயர்லாந்தின் # 2)
6.86. தீர் ானம்
ெீதித்துரற

30/1 இல்

ைேிமுரற

குறிப்பிட்டுள்ளபடி, சத்தியத்திற்கான
ற்றும்

றுதலிப்புக்கான

ஒரு

ஆரணயம்,

ஆரணக்குழுரை

ெிறுை ழதரையான சட்ட ெடைடிக்ரககரள ழ ற்மகாள்ளுங்கள்; (மஜர் னி # 2)
6.87.

னித உரிர கள் கவுன்சிலால் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட தீர் ானம் 30/1க்கு

இணங்க அதன் ெல்லிணக்க

ற்றும் சீர்திருத்த ழைரலத்திட்டத்தில் சரியான

ழெைத்தில் மதாடர்ச்சியான முன்ழனற்றத்ரத மதாடைவும்; (ெியூசிலாந்து # 1)
6.88.

னித உரிர கள் சரபயின் தீர் ானம் 30/1 இல் ஒப்புக் மகாள்ளப்பட்ட

கடர கரள முழுர யாக ெிரறழைற்றவும்; (ஐக்கிய அம ரிக்கா # 1)
6.89. ழதசிய ஒருங்கிரணப்பு, ெல்லிணக்கம்
அதிகாைப்பூர்ை

ம ாேிகள்

மசயற்திட்டத்ரத

ஆகியைற்றின்

மசயல்படுத்துைதில்

ற்றும், ழபச்சுைார்த்ரத
மூலம்

ழதசிய

முன்ழனற்றத்ரத

ற்றும்

ெல்லிணக்க
மதாடைவும்;

(மைனிசுலா (மபாலிைாரியன் குடியைசு) # 2
6.90.

ஆயுத

சச்சைைின்

பின்ைிரளவுகளுக்கு

ழதசிய

ெல்லிணக்கத்ரத

உறுதிப்படுத்துைதற்கான முயற்சிகள் மதாடைவும்; (அல்ஜீரியா # 1)

6.91.

த சிறுபான்ர யினருக்கு எதிைான ைன்முரற

தடுத்தல்,

ற்றும்

குற்றைாளிகளுக்கு

ற்றும் அச்சுறுத்தரலத்

தண்டரனரய

ைேங்குைதன்

மூலம்

ழதசிய ெல்லிணக்கத்ரத ஊக்குைிக்கவும் முயற்சிகரள மதாடைவும் (புனித
நூல் # 3);
6.92.

குற்றங்கள்

உரிர கள்

சாட்சி

ைேங்களினால்

பாதிக்கப்பட்டைர்களுக்கு

ற்றும் இேப்பீடுகரள ழ ம்படுத்துதல்; (எகிப்து # 1)

6.93 சாட்சியம்
பிரிைின்

ற்றும்

ற்றும் பாதிக்கப்பட்டைர்களுக்கான பாதுகாப்பிற்கான அதிகாைப்

சுதந்திைம்

ற்றும்

ஒருங்கிரணப்பிற்கு

2018

ைைவு

மசலவுத்

திட்டத்தில் ழபாது ான ெிதி ஒதுக்கீ டு ைேங்கப்படல்; (மஜர் னி # 3)
த

6.94.

சுதந்திைத்ரதப்

பாதுகாப்பதற்கும்,

த

சார்பற்ற

உரையாடரல

ஊக்குைிப்பதற்கும் முயற்சிகரள ழ ற்மகாள்ளுங்கள்; (இத்தாலி # 3)
6.95.

த சுதந்திைம்

ற்றும்

உத்தைைாத ளிக்கப்பட்ட

திக்கப்பட ழைண்டும் என்பரத உறுதிமசய்யவும் ( டகாஸ்கர் # 2);

6.96. சிைில்
கீ ழ்

ற்றும் ெம்பிக்ரகக்கான உரிர

ற்றும் அைசியல் உரிர கள்

த சுதந்திைம்

உத்தைைாதம்

ீ தான சர்ைழதச உடன்படிக்ரகயின்

ற்றும் அதன் கடர கரளப் மபாறுத்து ெம்பிக்ரகக்கு

ற்றும் பாதுகாப்பதற்கான முயற்சிகரள அதிகரிக்க; (மபல்ஜியம்

# 2)
6.97

பல்ழைறு

த

குழுக்களுக்கிரடயில்

ைன்முரறகரளத் தடுக்கவும்,

த

உரையாடரல

மைறுப்புகரள

பைப்பவும்

ஊக்குைிக்கவும்,
உரையாடரல

உற்சாகப்படுத்துங்கள் (மெதர்லாந்து # 3)
6.98

த சுதந்திைம்

ெம்பிக்ரக, குறிப்பாக

ற்றும் அரனத்து குடி க்கள், குடியிருப்பாளர்களுக்கான
தரீதியாக ஊக்குைிக்கப்பட்ட ைன்முரற மதாடர்பான

அரனத்து ைேக்குகரளயும் தண்டித்தல் ஆகியைற்றிற்கான உத்தைைாதத்ரத
ெரடமுரறப்படுத்தும் சட்டங்கரள ஊக்குைித்தல் (ழபாலந்து # 1)

த

6.99.

சிறுபான்ர யினர்

மதாந்தைவு

ற்றும்

சமூகங்களின்

ைன்முரற

உறுப்பினர்களுக்கு

மதாடர்பான

குற்றைாளிகரள

எதிைாக

சட்டத்தின்

முன் ெிறுத்துங்கள் (அம ரிக்கா # 3);
தச்சார்பின்ர

6.100.

ைன்முரறக்கும்
அரனத்து

உறுப்பினர்கள்

எதிைான

அரனத்து

குற்றைாளிகரளயும்

அரனைருக்கும்
மசயல்களுக்கும்

தா த ின்றி

அச்சுறுத்தலுக்கும்

கண்டம்

ெீதிக்கு

மதரிைித்து

மகாண்டு

ைருதல்

(மெதர்லாந்து # 2);
சிைில்

6.101.

பாதுகாப்ரப

சமுதாய
உறுதி

பங்காளர்ககள்

மசய்ய

எடுத்துக் மகாள்ளவும்

ழதரையான

ற்றும்

பத்திரிரகயாளர்களின்

அரனத்து

ெடைடிக்ரககரளயும்

ற்றும் அைர்களுக்கு எதிைான அச்சுறுத்தல்கள்

தாக்குதல்கரள ைிசாரிக்கவும்; (பாலஸ்தீனம் # 2
6.102. சிைில் சமூகம்
பாதுகாப்பான

ற்றும்

ற்றும்

ாெிலம்)

னித உரிர கள் பாதுகாைலர்களுக்கு ஒரு

ற்றும் மசயல்படக்கூடிய சூேரல உறுதிமசய்யவும்; (ழொர்ழை

# 5)
6.103. மபண்
உரிர கள்,

னித உரிர கள் பாதுகாைலர்கரள பாதுகாக்க சர்ைழதச
மபாலிஸ்

சமுதாயத்தில்
ற்றும்

னித

துன்புறுத்தல்

பயப்படா ல்

உரிர கள்

அல்லது

பயிற்சி

ைன்முரறக்கு

உட்பட

னித

-

அைர்கள்

உட்படாத

ைண்ணம்

முழுர யாக பங்ழகற்ககூடிய சூேரல

உருைாக்கல்

(ஃபின்லாந்து # 2)
6.104.

னித உரிர கள் பாதுகாைலர்கரள பாதுகாக்க ெடைடிக்ரக எடுக்கவும்,

குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட

தாக்குதல்களுக்கு

முரறயான

ைிசாைரணரய

உறுதிமசய்து குற்றங்களுக்கு மபாறுப்பான குற்றைாளிகரள சட்டத்தின் முன்
ெிறுத்துதல் (அயர்லாந்து # 1);
6.105.

னித

கடத்தல்

மதாடர்பான

ெரடமுரறப்படுத்துைதற்கு

ைிடயத்தில்

ற்றும்

மூழலாபாயத்

அரனத்து

ைேங்குைதற்கான முயற்சிகரள மதாடைவும்; (கத்தார் # 2)

திட்டத்ரத

ழதரைகரள

6.106.

தனிெபர்கள்

கடத்தப்படுைதற்கு

எதிைாக

மூழலாபாயத்

திட்டத்ரத

மசயல்படுத்தும் முயற்சிகரளத் மதாடைவும் (சூடான் # 2);
6.107. இலங்ரகயின் ழதசிய மசயற்பாட்டுத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக
கடத்தல்

தடுக்க

ைிெிழயாக

உறுதிப்படுத்துைதற்கான
அறிக்ரகயிட

ழைண்டும்.

மதாடரின்

முயற்சிகரள
(ஐக்கிய

னித

மைளிப்பரடத்தன்ர ரய

மபாது க்களிடம்

இைாச்சியத்தின்

மபரிய

பகிைங்க ாக
பிரித்தானியா

ற்றும் ைடக்கு அயர்லாந்தின் # 3)
6.108.

இேப்பீடு

ற்றும்

றுைாழ்வு

உள்ளிட்ட

பயனுள்ள

தீர்வுகரள

பாதிக்கப்பட்டைர்களுக்கு ைேங்க ெடைடிக்ரக எடுக்கவும்; (ஆர் ீ னியா # 2)
6.109. மபாருளாதாை, சமூக

ற்றும் கலாச்சாை உரிர கள் முழுர யாைரத

இலக்காகக் மகாண்ட ெடைடிக்ரககரள ைலுப்படுத்துதல்; (மதன்னாபிரிக்கா # 3)
6.110. மபாருளாதாை, சமூக

ற்றும் கலாசாை உரிர கள் பற்றிய குழுைினால்

முன்ரைக்கப்பட்ட பரிந்துரைகளுக்ழகற்ப, ைர்த்தக
ெடைடிக்ரககளில்

இைாணுை

ஈடுபாட்ரட

ற்றும் பிற மபாது க்கள்

முடிவுக்கு

மகாண்டுைறுதல்.

(ஆஸ்ட்ழைலியா # 4)
6.111. மபாருளாதாை

ற்றும் சமூக ெிரலயான அபிைிருத்தி

குரறப்பு ஊக்குைிக்க, அதன்

க்கள் அரனத்து

ற்றும் ைறுர

னித உரிர கள் அனுபைிக்க

ஒரு திட அடித்தளத்ரத அர த்தல் (சீனா # 1);

6.112

ிகவும் பின்தங்கிய

ற்றும் பாதிக்கப்பட்ட குழுக்கள் உட்பட அரனத்து

ெபர்கரளயும் உள்ளடக்கிய சமூக பாதுகாப்பு முரறர ரய ைலுப்படுத்தவும்
சீர்திருத்தவும் மதாடைவும். ( ாரலதீவு #2)
6.113 ெிரல ழபண் ைளர்ச்சி இலக்குகள் கட்டர ப்பிற்குள் தீைிை ைறுர ரய
எதிர்ப்பதற்கான முயற்சிகரளத் மதாடைவும். (ம ாழைாக்ழகா #1)
6.114 ைறுர ரயக் குரறப்பதற்கு ழதரையான எல்லா ெடைடிக்ரககரளயும்
எடுக்கவும். (சவுதி அழைபியா #1)

ைறுர

6.115

ஒேிப்பு

முயற்சிகள்

அதிகரிக்கவும்,

பிைாந்திய

ஏற்றத்தாழ்வுகரள தீர்க்கவும், ைிஷன் 2025 ஐ முழுர யாக மசயல்படுத்தவும்,
கிைா சக்தி

க்கள் இயக்கம் ழபான்ற திட்டங்கரள ைிரிைாக்கவும், அல்லது

ழதரைப்படும் புதிய முயற்சிகரள ெிறுைவும். (சிங்கப்பூர் #2)
6.116

அறிக்ரகயின்

ைறுர ரய

பந்தி

படி

87

ஒேிப்பதற்கான

2030

ஆம்

மபாருத்த ான

ஆண்டில்

இலங்ரகயில்

மகாள்ரககரள

மதாடர்ந்து

கரடபிடிக்கவும். (ஐக்கிய அைபு ொடுகள் #2)
6.117

குறிப்பாக

க்களுரடய
ழபாைாட்டத்தில்

ிகவும்

பாதிக்கக்கூடிய

ைாழ்க்ரக
அதன்

தைத்ரத

துரறகரள

அதிகரிக்க,

மைற்றிகை ான

சமூக

சார்ந்த

ைறுர க்கு

மகாள்ரககரள

அதன்
எதிைான

மதாடர்ந்து

மதாடைவும். (மைன ீஸ்ஊமைல #3)
6.118 சுகாதாை, கல்ைி, ைட்டுைசதி
ீ
திட்டங்கள் மூலம் ைறுர ரய ஒேிப்பதில்
அதன் முயற்சிகரளத் மதாடைவும்,
னித

உரிர கரள

உறுதிப்படுத்த

ற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களின்
சட்டம்

இயற்றுைரத

ழ ம்படுத்தவும்.

(பூட்டான் #1)
6.119 2030 ல் ொட்டில் ைறுர
மகாள்ள

ைறுர

ஒேிப்பதற்கான அதன் இலக்குகரள உணர்ந்து

ஒேிப்பு

பற்றிய

அதன்

ழதசிய

மகாள்ரககள்

மசயல்படுத்தப்படுைரத ஊக்கப்படுத்தவும். (ப்ருமனய் தருசழலம் #2)
6.120

முக்கிய ாக

ைாய்ப்புகரள

கிைா ப்புறங்களில்

உருைாக்க

உருைாக்குதல். (ம
6.121

மபண்கள்

இடம்மபயர்ந்த

சீைான

ஒரு

மபண்களுக்கு

குறிப்பிட்ட

ைரு ான

ழைரலத்திட்டத்ரத

ாண்டூைஸ் #4)
தரலர யிலான
ெபர்கள்,

ைாழ்ைாதாை உதைி
மபற, ெலன்புரி

ைசிக்கும்

இலக்கு

குடும்பங்கள்
ரைக்கப்பட்ட

ற்றும் ைட்டுக்கு
ீ
ழபாது ான

ற்றும்

ீ ள்குடிழயற்றக்

மகாள்ரக

முரறயில் பயன்படுத்தப்பட மபண்கள்

ற்றும்

உள்ொட்டில்

உளைியல்

ற்றும்

ற்றும் ெீடித்த அணுகல்
ற்றும்

திட்டங்களில்

தரலைர்களிரடழய ஒரு

சிரதந்த தைவுத்தளத்ரத உருைாக்குதல். (பின்லாந்து #1)

6.122

கல்ைி,

சுகாதாைம்,

ஆகியைற்றிற்கு,

அதன்

ழைரலைாய்ப்பு,
க்கள்

ைட்டுைசதி
ீ

உரிர கரள

ற்றும்

சிறப்பாக

உணவு

பாதுகாக்க

ெல்ல

ெடைடிக்ரககள் எடுக்க மதாடைவும். (சீனா #2)
6.123 உள்கட்டர ப்பு ழ ம்பாடு
ருத்துை

ழசரை

ற்றும் திறன் கட்டிடம், குறிப்பாக சுகாதாைம்,

ஆகியைற்றில்

ஊக்குைிப்பதற்கான

ெடைடிக்ரககரள

மதாடர்ந்து மசயல்படுத்தவும். (யப்பான் #3)
6.124 ழதாட்டக்கரலகளில்
உயர்த்துைதற்கான

சுகாதாை

ழபாது ான

ற்றும்

ைளங்கரள

கல்ைிச்
ஒதுக்கீ டு

ழசரைகரள
மசய்ய

தைம்

ெடைடிக்ரக

எடுக்க ழைண்டும். (இைான் #4)
6.125

மபய்ஜிங்

இனப்மபருக்க

ாொட்டின்

மசயல்

சுகாதாைத்திற்கான

மபற்றுக்மகாள்ள 2030

க்களின்

ற்றும்

கல்ைிக்கு

பாலியல்

அணுகல்

ெிகழ்ச்சிெிைல் படி அரனத்து சட்ட

குேந்ரதகள்

பலைன
ீ
ான

படி,

உலகளாைிய

ெடைடிக்ரககரள அமுல்படுத்தல். (ம
6.126 மபண்கள்,

திட்டத்தின்

ற்றும்

உத்தைைாதம்

ற்றும்

அைசியல்

ாண்டூைஸ் #2)
குரறபாடுகள்
ச

ான

உள்ளைர்கள்

அணுகரல

உட்பட

ைேங்குதல்.

(லாழைாஸ் #2)
6.127 பாதுகாப்புத்
குறிப்பாக

துரறயின்

குடி க்கள்,

ஜனொயகக்

அைர்களின்

கட்டுப்பாட்ரட

ைலுப்படுத்துதல்,

ைாழ்ைாதாைங்களின்

உத்தைைாதத்ரத

உத்தைைாதம் மசய்ைதற்காக, ஆயுதப் பரடகளின் உறுப்பினர்கள் மபாருளாதாை
ெடைடிக்ரககளில் ஈடுபடுைரத தடுத்தல். (சுைிட்சலாந்து #3)
6.128 இைாணுைத்தால் பறிமுதல் மசய்யப்படும் ெிலங்கரள

றுசீைர க்கவும்,

திருப்திகை ான இேப்பீட்டு முரறரய அர க்கவும். (பிைான்ஸ் #4)
6.129 உள்ொட்டில்

இடம்மபயர்ந்த

மசய்ைதற்காக ெிலச் சட்டங்கரள

ெபர்களின்

உடனடி

ழதரைகரள

பூர்த்தி

ீ ளாய்வு மசய்தல். (ழஜார்ஜியா #2)

6.130 ஆக்கிை ித்துள்ள தனியார் ெிலத்ரத அைர்களின் உரிர யாளர்களுக்கு
திருப்பிச் மசலுத்தும் மசயல்முரறரய கணிச ாக அதிகரிக்க ழதரையான

அரனத்து ெடைடிக்ரககரளயும் எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள், ெில அபகரிப்பின்
குற்றச்சாட்டுகரள எதிர்மகாள்ளும் ழொக்கத்துடன். (கயட்டி #3)
6.131

மபண்கள்

உரிர கள்

பாதுகாப்பு

ற்றும்

ழ ம்பாட்டுக்கான

உண்ர யான மகாள்ரகரய அர த்தல். (பிைான்ஸ் #5)
6. 132 இரளஞர்களின்
ற்றும்

சட்டபூர்ை

அரனத்து

மதாேில்சார்

சீர்திருத்தம்,

பயிற்சி

ற்றும்

அத்துடன்

ஆட்சி

ெீதிக்கான

அணுகல்

ற்றும்

மகாள்ரக

ட்டங்களிலும் பாலின அக்கரறரய மசயல்படுத்துதல் ழபான்ற

ெடைடிக்ரககள்

உட்பட,

மபண்களின்

உரிர ரய

முன்ழனற்றுைிக்க

ெடைடிக்ரககரள தீைிைப்படுத்துதல். (இந்ழதாழனஷியா #2)
6.133 மபண்கள் அதிகாைம்

ற்றும் மபண்களுக்கு எதிைான பாகுபாடு

ற்றும்

ைன்முரறகரள அகற்றுைதற்கான முயற்சிகரளத் மதாடைவும். (டியூன ீரை
#1)
6. 134 ஸ்ரீலங்காைின் உள்ொட்டு முரறயில் மபண்களுக்கு எதிைான அரனத்து
ைித ான

பாகுபாடுகரளயும்
அகற்றுைதற்கான
முழுர யாக உள்ளடக்குதல். (ழொர்ழை #2)

மபாருத்தரனரய

6.135 ழதசிய சட்டத்ரத ஒரு முழுர யான ஆய்வு மூலம் ஆண்கள்

ற்றும்

மபண்களுக்கு இரடழய ச த்துைம் உத்தைைாதம். (கூைாத ாலா #5)
6.136 அதன்

ைிதிகரள

உள்ொட்டுச்

சட்டத்தில்

ீ ளாய்வு மசய்யவும்

6.137 முஸ்லீம்

சட்டத்தின்

எதிைான

பாைபட்ச ான

ற்றும் திரும்பவும் மசய்யவும். (லத்ைியா #2)

கீ ழ்

இல்லாத ெிரலயில், ஆண்கள்

மபண்களுக்கு

திரு ணத்திற்கான

குரறந்தபட்ச

ையது

ற்றும் மபண்களுக்கு இரடழய ச த்துைம்

உத்தைைாத ளிக்கும் ைரகயில் உள்ொட்டு சட்டங்கரள ஆய்வு மசய்ைரத
கருத்தில் மகாள்ளுங்கள். (கானா #2)
6.138 பைம்பரை உரிர கள்

ற்றும் ெில உரிர கள் மதாடர்பாக மபண்களுக்கு

எதிைான பாகுபாடான ெரடமுரறகரள அகற்றவும். (ஸ்மபயின்

#2)

மபண்களுக்கும்,

6.139

அடுத்தடுத்து

ைரும்

ஆண்களுக்கும்
உரிர கரள,

இரடழய

அரசயாச்

ச த்துைம்,
மசாத்திரன

குறிப்பாக
அகற்றுைது

ற்றும் திரு ணத்திற்கான குரறந்தபட்ச ையரத ெிறுவுதல். (ழபார்டுகள் #5)
6.140

ெிலம்

அனு தி

ற்றும்

ானியங்களுக்கான

அரசயாச் மசாத்திரன அகற்றுைது
மபாது ைாழ்ைில் மபண்களுக்கு ச
உட்பட

மபண்களுக்கு

எதிைான

உரிர கள்

ற்றும்

ற்றும் அைசியல், மபாருளாதாை

ற்றும்

ாக பங்களிப்பு மசய்ைதற்கான தரடகள்
பாகுபாடு

உள்ள

உள்ொட்டுச்

சட்டத்ரத

ீ றவும். (ெ ீ பியா #1)
6.141 மபண்களுக்கு

எதிைான

பாகுபாடு

ற்றும்

பாலின

அடிப்பரடயிலான

ைன்முரறரய எதிர்த்து ழபாைாட முயற்சிகரளத் மதாடைவும். (லாழைாஸ் #1)
6.142 மபண்களுக்கு எதிைான ைன்முரறகரள அகற்றுைதற்கான முயற்சிகரள
ைலுப்படுத்துதல். (ழஜார்ஜியா #1)
பாலின

6.143

அடிப்பரடயிலான

ைன்முரறக்கு

எதிைான

அரனத்து

முயற்சிகரளயும் பின்பற்றுங்கள். (சவுதி அழைபியா #2)
6.144 ழதசிய
ற்றும்

னித

பாலின

பாலியல்

உரிர கள்

மசயல்திட்டத்தின்

அடிப்பரடயிலான

ைன்முரறகரள

உரையாற்றுைதற்கான
அடிப்பரடயிலான

ழதசியத்

ைன்முரற

தடுத்தல்
திட்டம்

ைன்முரறகரளத்

6.145

மகாடூை ான

தடுக்க

ைன்முரறக்கு

ைன்முரறகரள

எதிைாகத்

ற்றும்

ழ ாதல்களில்
பிைகடனத்ரத

பாலியல்

ற்றும்

உத்திகரள

ைடிைர த்தல்

பாலின

ற்றும் ைடக்கு அயர்லாந்து #2)

குற்ற ாக்குதல்

தடுக்கவும்

மூழலாபாயத்ரத பின்பற்றவும். (ம

ற்றும் பாலியல்

பற்றிய

படி

ற்றும் ெரடமுரறப்படுத்துதல். (பிரித்தான்

படி,

ழபாைாடவும்

ற்றும்
ஒரு

பாலியல்
ைிரிைான

ாண்டூைஸ் #1)

6.146 பாலின அடிப்பரடயிலான ைன்முரறக்குத் தீர்வு காண்பதற்கான ழதசிய
மசயல்திட்டத்தின்

மதாடர்ச்சியான

ற்றும்

திறர யான

மசயல்பாட்ரட

உறுதிப்படுத்துைதற்கு ழபாது ான ஆதாைங்கரள ஒதுக்குங்கள். ( ழலஷியா #1)

பாலின

6.147

அடிப்பரடயிலான

ரகயாள்ைதற்கு

அதிகாரிகள்

ைன்முரற

மதாடர்ந்து

ெிகழ்வுகரள

பாலின

உணர்தல்

பயிற்சிகரள ைேங்குதல். ( ழலஷியா #2)
6.148

பாதுகாப்புப் பரடகளால் பாலியல் ைன்முரற குற்றச்சாட்டுகரள

ைிசாரிப்பதற்கான
குற்றைாளிகள்

முயற்சிகரள

தீைிைப்படுத்துதல்

தண்டிக்கப்படுதல்

ற்றும்

ற்றும்

தண்டிக்கப்படுைரத

உறுதிப்படுத்துதல். (டிழ ா மலசுழட #3)
மபண்களின்

6.149

உரிர கரள

பாதுகாக்கவும்,

ஊக்குைிக்கவும்,

ழ ாதலில் பாலியல் ைன்முரறகரள முடிவுக்கு மகாண்டு, அத்தரகய
குற்றங்களுக்கு தண்டரன மகாடுக்கா லிருப்பரத தரட மசய்யவும்.
(ஈகிப்ட் #2)
6.150

மபண்களுக்கும்

மபண்களின்

ழ ரச,

அதிகாரிகளின்

ெீதி

ைேங்குைரத

தனியார்

ழபாது ான

உறுதிப்படுத்துைதன்

அரறகள்

எண்ணிக்ரகயிலான

ற்றும்

மபண்

மபாலிஸ்

மூலம்
ழபாலீஸ்

ெிரலயங்கரள

அர த்தல். (கயட்டி #2)
6.151

மபாது

அதிகரித்தல்

ற்றும்
ற்றும்

அைசியல்

ைாழ்ைில்

மபண்களுக்கு

எதிைான

மபண்களின்

பங்களிப்ரப

சட்டங்கரள

சீர்திருத்தம்

மசய்தல். (ஈைாக் #2)

6.152 முடிமைடுக்கும் மசயல்முரறயில் மபண்களின் பங்களிப்பு

அதிகாை ளித்தல் ஆகியைற்ரற ழ ம்படுத்துதல்
ற்றும்

சமுதாயத்தில்

அைர்களுக்கு

எதிைாக

ற்றும்

ற்றும் குடும்பத்தில்
பாகுபாடு

காட்டுைரத

தரட மசய்தல். (ழலபியா #1)
6.153

மபண்களின்

அைர்களின்

உரிர கரள

அைசியல்

பங்களிப்ரப

ழ ம்படுத்துைதற்கும்,
ழ ம்படுத்தும்

பாதுகாப்பதற்கும்,

ழொக்கில்

ஏற்கனழை

ழ ற்மகாள்ளப்பட்ட

ெடைடிக்ரககரள

ைலுப்படுத்தும்

முயற்சிகரளத்

மதாடைவும். (ம ாழைாக்ழகா #2)
6.154 அைசாங்கத்தின் அரனத்து
முழு

ற்றும்

ச

ட்டங்களிலும் முடிமைடுப்பதில் மபண்களின்

பங்களிப்ரப

ஊக்குைிப்பரத

ழொக்க ாகக்

மகாண்ட

மதாடர்ச்சியான மகாள்ரககரள பின்பற்றவும். (ழொர்ழை #1)
முடிமைடுக்கும்

6.155

மசயல்முரறகளின்

அரனத்து

அம்சங்களிலும்

மபண்களுக்கு பயனுள்ள பங்களிப்ரப ைேங்குைதற்காக மபண்கள், ச ாதானம்
ற்றும்

பாதுகாப்பு

பற்றிய

ெிகழ்ச்சித்திட்டத்ரத

மசயல்படுத்துைதில்

பணிபுரிதல். (ஸ்மபயின் #3)
6.156

அைசியல்

ழ ம்படுத்துதல்

ற்றும்

மபாது

ைாழ்ைில்

மபண்களால்

பங்ழகற்பரத

ற்றும் மபண்கள் சமூகத்தின் மபாருளாதாை ெிரலர கரள

முன்ழனற்றுைதற்காக

ழைரலைாய்ப்பு

ற்றும்

ழசரைகரள

அணுகுைதில்

மபண்கள் தரலைர்களுக்கான உதைி அதிகரித்தல். (பாழைன் #1)
6.157 குேந்ரதகளுக்கு எதிைான அரனத்து ைித

ஒேிப்பதற்கான

உறுதியான

ழ ம்படுத்துதல்
6.158

முயற்சிகள்,

ான பாகுபாடுகரளயும்

அைர்களின்

உரிர கரள

ற்றும் ஒழுங்கர த்தல். (ஏகுைழடார் #1)

சிறுைர்கள்

ழபான்ற

குறிப்பாக

பாதிக்கப்படும்

சூழ்ெிரலகளில்

உள்ளைர்கள், ெீதி முரறயிலும் பிற புகார் ெரடமுரறகளிலும் அர்த்தமுள்ள
அணுகரல

உறுதி

மசய்ய

சிறப்பு

ெடைடிக்ரககரள ஏற்றுக்மகாள்ளுதல்.

(பாழைன் #2)
6.159

அைர்களின்

ெிரலர களின்

இன

ரீதியிலான

அடிப்பரடயில்

அல்லது

குேந்ரதகளுக்கு

மபாருளாதாை

எதிைான

பாகுபாடு

காட்டுதல். (ஈைாக் #3)
6.160 திறம்பட மபண்கள், குேந்ரதகள், சிறுபான்ர யினரின் உரிர கரள
பாதுகாப்பதற்கான

முயற்சிகரளத்

மதாடைவும்,

அைர்கள்

பாகுபாடுகரளயும் எதிர்த்து ழபாைாடவும். (மபாலான்ந்து #2)

எதிர்மகாள்ளும்

6.161 ைட்டில்
ீ

உள்ளிட்ட அரனத்து அர ப்புகளிலும் குேந்ரதகளின் உடல்

ரீதியான தண்டரனரயத் தரடமசய்யவும். (ம ான்மடெீகிழைா
குேந்ரதகரள

6.162

பாதுகாப்பதற்கும்,

குேந்ரதத்

#2)

மதாேிலாளர்கரள

எதிர்ப்பதற்கும் அதன் முயற்சிகள் மதாடர்கின்றன. (ட்யூனிசியா #2)
6.163

கல்ைி,

ழைரலைாய்ப்பு,

மபாது

ழபாக்குைைத்து,

சுகாதாைம்

ற்றும்

அைசியல் பங்ழகற்பு ஆகியைற்றுக்கு குரறபாடுகள் உள்ள ெபர்கரள அணுகல்
ற்றும்

பாகுபடுத்திய

சட்டங்கள்

ற்றும்

ைிதிகரள

தரட

மசய்தல்.

(ம க்ைிழகா #3)
6.164

குரறபாடுகள்

உள்ளைர்களுக்கு

ஆதைவு

ைேங்கும்

ெலன்புரி

திட்டங்களுக்கு ழபாது ான ெிதி ஒதுக்கீ டு மதாடைவும். (அஜர்ரபஜான் #3)
6.165 மபாது ழசரையில்

ழைரல மசய்யும் குரறபாடுகள் உள்ள ெபர்களின்

எண்ணிக்ரகரய அதிகரிப்பதற்கான முயற்சிகளுடன் மதாடைவும். (ப்ரூழனய்
தாருைலம் #1)
6.166

குரறபாடுகள்

உள்ளைர்களுக்கான

கல்ைி

ற்றும்

சுகாதாை

அர ப்புகளுக்கு ழ ாச ான அணுகல் ழபான்ற பிைச்சிரனகரளத் திறம்பட
மதாடைவும். (யப்பான் #2)
6. 167 த

ிழ்

க்களுரடய பாதுகாப்புத் திட்டங்கள்

மதாடைவும்,

இதன்

மூலம்

மபாருளாதாை, சமூக

ற்றும்

அைர்களது
கலாச்சாை

ற்றும் மகாள்ரககள்

உரிர கள்,

உரிர கரள

குறிப்பாக

முழுர யாக

அனுபைிக்க முடியும். (மபரு #3)
6.168 முடிமைடுக்கும் மசயல்முரறயில் சிறுபான்ர யினரின் திறர யான
பங்களிப்புடன்,
ைேங்குதல்,
முழுர யாக

ச

ான

ொட்டின்

மபாருளாதாை

பேங்குடி,

ற்றும்

ம ாேியியல்

சமூக
ற்றும்

ஒருங்கிரணக்கப்படுைதற்கு

ெிறுைனங்கரளயும் உருைாக்குதல். (குைாத்த ாலா

ைாய்ப்புகரள
த

ழைறுபாடு

ெரடமுரறகரளயும்
#6)

6.169

புலம்மபயர்ந்த

அரனத்து

புலம்

மபயர்ந்த

உறுப்பினர்களின்
இணங்க

மதாேிலாளர்கள்

மதாேிலாளர்கள்

உரிர கள்

இலங்ரகயின்

ற்றும்

அைர்களது
ற்றும்

பாதுகாப்பிற்கான

ழைரலைாய்ப்பு

குடும்பங்கள்

அைர்களது

சர்ைழதச

குடிய ர்வு

குடும்ப

ாொட்டிற்கு

அதிகாைசரபயின்

சட்டத்ரத ெிரறழைற்றுைரத துரிதப்படுத்துதல். (இந்ழதாழனசியா #1)
6.170 ஒழுங்கற்ற குடிழயறியைர்கரள, குறிப்பாக

குேந்ரதகள்

ஆகிழயாரைக்

குடும்பங்கள்

காப்பாற்றுைதற்கான

ாற்று

ற்றும்

ைேிகரளப்

பயன்படுத்துங்கள். (ழபார்த்துக்கல் #3)
புகலிடம்

6.171

கிரடக்கக்கூடிய

ழகாருழைார்
கல்ைி

ைலுப்படுத்துதல். (ழ

ற்றும்

ழசரைகரள

அகதிகளுக்கு

அணுகுைதற்கான

அளைில்

மகாள்ரககரள

ாலி சி #4)

ீ தமுள்ள உள்ொட்டில் இடம்மபயர்ந்ழதாரின்

6.172

ழதசிய

ீ ள்குடிழயற்றுைதற்கான

உறுதிப்படுத்தல்

ீ ள்குடிழயற்றம்

முயற்சிகரள

ற்றும்

ழ ற்மகாள்ளல்.

(அஸ்ைரபஜன் #2)
6.173 பாதிக்கப்பட்ட
ழதரைகரள

க்கள்

பூர்த்தி

ற்றும் ழ ாதல் மூலம் இடம்மபயர்ந்த

மசய்ைதற்கான

ெடைடிக்ரககரள

க்களின்

ைலுப்படுத்துதல்

ற்றும் அைர்களது இடப்மபயர்ச்சிக்கு ெீடித்த தீர்வுகரள ழதடுங்கள். (ஈகிப்ட்
#3)
6.174

ைாழ்க்ரக

உரிர

ற்றும்

எந்த

தைப்பில்

பாகுபாடு

அல்லாத

உரிர க்கும் உத்தைைாதம் அளிக்க ஒரு புதிய சட்ட உரிர ரயக் கருத்தில்
மகாள்ைது உட்பட அைசியலர ப்பு

சீர்திருத்தங்கரளத்

மதாடைவும்.

(சவுத்

ஆப்பிரிக்கா #1)
6.175

காணா ற் ழபாழனார் அலுைலகம், உண்ர ரயக் ழகாரும் ஆரண,

ற்றும்

றுைாழ்ைின் அலுைலகம்

ஒரு ெீதி முரறர

ற்றும் ஒரு ைிழசட ஆழலாசரனயுடன்

உட்பட ஒரு முழுர யான இரடெிரல ெீதி அர ப்ரப

ெிறுவுதல். (சவுத் ஆப்பிரிக்கா #2)

னித

6.176

உரிர க்

கவுன்சில்

தீர் ானம்

30/1 கீ ழ்

தனது

கடர கரள

முழுர யாக மசயல்படுத்துதல். (ஆஸ்திழைலியா #1)
மபண்களுக்கு

6.177

எதிைான

அரனத்து

ைித ான

ைன்முரறகரளயும்

முடிவுக்கு மகாண்டு, ைட்டு
ீ
ைன்முரறத் தடுப்பு சட்டத்தின் திருத்தங்கரள
இறுதி மசய்ய துரித ெடைடிக்ரக எடுக்க. ( ாரலத்தீவு

#1)

குறிப்பிடப்பட்ட பரிந்துரைகள்
7.1

சிைில்

ற்றும்

உடன்படிக்ரகக்கு
ைண

அைசியல்

இைண்டாம்

தண்டரனரய

உரிர கள்

மதாடர்பான

ைிருப்ப

மெறிமுரறரய

மசய்ய

ழைண்டும்.

ைத்து

இைத்து

சர்ைழதச
மசய்யவும்,

(ம ாண்டிெீகிழைா

#1)

(ஸ்மபயின் #4)
7.2

சிைில்

ற்றும்

உடன்படிக்ரகக்கு

அைசியல்
இைண்டாைது

இைட்டிப்படுத்துதல். (ழபாலந்து
7.3

சிைில்

ற்றும்

உரிர கள்

பற்றிய

ைிருப்ப

சர்ைழதச

மெறிமுரறரய

#4)

அைசியல்

உரிர கள்

ீ தான

சர்ைழதச

உடன்படிக்ரகக்கான இைண்டாைது ைிருப்ப மெறிமுரறயின் ஒப்புதல் உட்பட,
அரனத்து

சூழ்ெிரலகளிலும்

ைண

தண்டரனரய

பயன்படுத்துைரத

ெிறுத்தவும். (ெியூ ைிலாந்து #3)
7.4 அகதிகளின் ெிரலர
மபாருத்தரனரய

ழைட்

ற்றும் அதன் 1967 மெறிமுரற மதாடர்பான 1951
மசய்ைரத

கருத்தில்

மகாள்ளுங்கள்.

(ழகாழட

மடைாழைாவுர் #1)
7.5 சர்ைழதச குற்றைியல் ெீதி ன்றத்தின் ழைாம் சட்டத்ரதயும், சித்திைைரத
ற்றும் பிற மகாடூை ான,

னிதாபி ான ற்ற அல்லது தை திப்பீட்டு சிகிச்ரச

அல்லது தண்டரனக்கு எதிைான மபாருத்தரனக்கான ைிருப்ப மெறிமுரறரய
ற்றும் ஒரு ழதசிய சித்திைைரத தடுப்பு இயந்திைத்ரத இைத்து மசய்யவும்.
(அவுஸ்திரியா #1)

7.6 தகைல் மதாடர்பாடல் முரறர யில் குேந்ரதகளின் உரிர கள் பற்றிய
மபாருத்தரனக்கான
உரிர கள்

ைிருப்ப

பற்றிய

மெறிமுரறகரள, குரறபாடுரடய

மபாருத்தரன

ற்றும்

ெபர்களின்

மபாருளாதாை, சமூக

ற்றும்

கலாச்சாை உரிர கள் பற்றிய சர்ைழதச உடன்படிக்ரகரய இைத்து மசய்யவும்.
(ஸ்ழலாைாகிய #4)
7.7 குரறபாடுகள் மகாண்டைர்களின் உரிர கள் பற்றிய மபாருத்தரனக்கான
ைிருப்ப மெறிமுரறரய

ாற்றியர த்தல். (புருண்டி

#2)

7.8 ஆயுத ைர்த்தக ஒப்பந்தத்திற்கு ழதசிய சட்டத்ரத கரடபிடிக்கவும், அணு
ஆயுதங்கரள

தரட

(குைாத்த ாலா

#4)

மசய்ைதற்கான

7.9 அகதிகளின் ெிரலர

ஒப்பந்தத்தில்

ரகமயழுத்திடவும்.

ற்றும் அதன் 1967 மெறிமுரற மதாடர்பான 1951

ாொட்ரட இைத்து மசய்யவும். (ழபார்த்துக்கல் #4)
7.10 அகதிகளின் ெிரலர

பற்றிய 1951 மபாருத்தரனரயயும் அதன் 1967

மெறிமுரறரயயும் இைத்து மசய்யவும். (சியைா லிழயான்

#1)

7.11 சர்ைழதச குற்றைியல் ெீதி ன்றத்தின் ழைாம் சட்டத்ரத இைத்து மசய்யவும்.
(திழ ார் மலசுழட #1)
7.12 சர்ைழதச குற்றைியல் ெீதி ன்றத்தின் ழைாம் சட்டத்ரத இைத்து மசய்யவும்.
(எஸ்ழதானியா #3)
7.13

ழைாம்

சட்டத்துடன்

அதன்

ழதசியச்

சட்டத்ரத

கரடபிடிக்கவும்,

ஏற்றுக்மகாள்ளவும். (குைாத்த ாலா #3)
7.14 சர்ைழதச குற்றைியல் ெீதி ன்றத்தின் ழைாம் சட்டத்ரத இைத்து மசய்து,
அதன் சட்டத்ரத ழைாம் சட்டத்தின் கீ ழ் உள்ள அரனத்து கடர கரளயும்
சீைாக்குதல். (லத்ைியா
7.15 ஐ.எல்.ஓ.ைின்
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#3)
ஆம்

இலக்க

உள்ொட்டு

ற்றும்

மபாருத்தரனரய இைத்து மசய்யவும். (கூைாத ாலா #2)

பேங்குடி

க்கள்

7.16

ழபார்க்குற்றங்கள்

ஆகியைற்றிற்கு

ெியதிச்சட்ட

மபாருத்தரனரய
புதிய

7.17

ற்றும்

னிதகுலத்திற்கு

ைைம்புகள்

எதிைான

அல்லாத

குற்றங்கள்

பயன்பாட்டின்

ீ தான

ாற்றியர த்தல். (ஆர்ழ னியா #1)
அைசியலர ப்ரப

உருைாக்கும்

அைசியலர ப்பினரும், அதிகாைத்ரத
மதளிைாகவும்

மைளிப்பரடயாகவும்

ெிலுரைகரள

ெிறுவுதல்

ற்றும்

பிரிப்பதன்

ழபாது,

அடிப்பரடக்

உணர்ந்து,

அரனத்து
ழகாட்பாட்ரட

காழசாரலகரள

ெீதித்துரற

ற்றும்

ற்றும்

ெீதி ன்றங்களின்

சுயாதீனத்ரத உத்தைைாதம் மசய்தல். (கயட்டி #1)
7.18 2016

ல்

அபிைிருத்தி

மசயற்திட்டம்

2017-2021

மசய்யப்படும்

புதிய

ழதசிய

அமுல்படுத்தப்படுைதற்கான

னித

உரிர கள்

அர ச்சு

ஒன்ரற

உருைாக்குதல். (ழகாழட மடைாழைாவுர் #2)
7.19

அைசியலர ப்புச்

பாதுகாப்புகள்,

சீர்திருத்தங்கள்

உரிர கள்

ற்றும்

அரனத்து

சிகிச்ரச

ெபர்களுக்கும்

ஆகியைற்ரற

ச

ான

உத்தைைாதம்

மசய்தல். (கனடா #1)
7.20 மபண்களுக்கு எதிைான பாகுபாடு

ற்றும் சட்டப்பூர்ை ாக ஒழை பாலின

ெடத்ரத ெிர்ணயிக்கும் அதன் சட்டங்கரள திருத்தவும். (அவுஸ்திழைலியா #1)
7.21 ச ாதான ாக

ஒழை

பாலின

ெடத்ரத

ற்றும்

ெிர்ணயிக்கும் ைித ாக தண்டரன ைிதிகரள 365

அன்பின்

காட்சிகரள

ற்றும் 365A ஆகியைற்ரற

திருத்தவும். (மெதர்லாந்து #1)
7.22 ஒழை பாலின உறவுகரளத் தீர்த்து ரைத்தல்
எதிைான

பாகுபாடு

ற்றும்

ைன்முரறகரள

எதிர்த்துப்

உறுதியான ெடைடிக்ரககரள எடுத்தல். (பிழைசில்
7.23 தண்டரன

ைிதிகளின்

365

ற்றும்

ற்றும் LGBTI சமூகத்திற்கு
ழபாைாடுைதற்கான

#2)

365A பிரிவுகரளத்

திருப்பி, ஒழை

பாலின ெடத்ரதத் தீர்ப்பது. (கனடா #4)
7.24 ஒழை

பாலின

ெடத்ரத

தீர்ப்பதற்கு குறிப்பாக

பிரிவு

# 2)
திருத்தவும். (சுைடன்
ீ

ற்றும்
365

அன்பின்

ற்றும்

காட்சிகள்

ஆகியைற்ரறத்

365 A குற்றைியல்

சட்டத்ரத

7.25 ஒழை பாலின ெபர்களுக்கிரடயில் உள்ள இணக்க ான பாலியல் ெடத்ரத
ஒழுங்கர க்க,

பயன்படுத்தக்கூடிய

இேிந்த

மசாற்கரளழய ஒேிக்க, மபாலிஸ் அதிகாரிகளால் துஷ்பிைழயாகம்

ற்றும்

துன்புறுத்தல்

LGBTI

சமூகத்திற்கு

ஆகியைற்ரற

எதிைாக

தைிர்க்கவும்

குற்றைியல்

குறியீட்ரட

ாற்றவும். (உருகுழை # 3)
7.26 ஒழை பாலினுடனான உடன்பாட்டு உறவுகரளத் தீர்த்தல், பாலியல் சார்பு
அல்லது
ற்றும்

பாலின

அரடயாளம்

ைன்முரறகரள

ெடைடிக்ரககரளயும்

ஆகியைற்றின்

எதிர்த்துப்

பின்பற்ற,

ழபாைாட

ற்றும்

அடிப்பரடயில்
ழதரையான

சுகாதாை

ற்றும்

ைன்முரறக்கு

அரனத்து

ழசரைகளுக்கு

க்கரள அணுகுைரத உத்தைைாதம் மசய்யவும். (ழ
7.27 மைறுப்பு

பாகுபாடு
LGBTI

ாண்டுைாஸ் # 3)

தூண்டுதல்படுத்தும்

குற்றைாளிகரள

# 3)
சர்ைழதச சட்டத்திற்கு இணங்க ெீதிக்கு மகாண்டு ைை ழைண்டும். (சுைடன்
ீ
7.28 பயங்கைைாத

தடுப்பு

சட்டத்ரத

ீ றுதல், அதன்

உடனடி தடுப்புச் சட்டத்ரத அ ல்படுத்த
எதிர்ப்பு

சட்டத்ரத

சர்ைழதச

னித

ழைண்டும்,

உரிர கள்

பயன்பாட்டில்
ற்றும்

ஒரு

பயங்கைைாத

தைங்களுடன்

ஒத்துப்

ழபாைதாக உறுதிப்படுத்துதல். (கனடா # 2)
7.29
7.30

ைண தண்டரனரய ைத்து மசய்யவும். (ஆஸ்திழைலியா # 4)

ைண தண்டரனரய ஒேிப்பதற்கு உறுதியான ெடைடிக்ரககரள

எடுங்கள். (ொர்ழை # 4)
7.31

ைண

தண்டரனரயப்

பயன்படுத்துைதில்

தற்காலிக ெடுைர் உறுதியான ஒேிப்ghf
7.32

ைண

தண்டரனரய

khw;Wjy;. (ழபார்ச்சுகல்

ைத்துமசய்து,

ைணதண்டரனயிலும் ஒரு தடுப்பு

(ழ

ைண தண்டரனரய ைத்து மசய்தல்
ாலி சி #1)

ெிலுரையிலுள்ள

உள்ள

# 6)
அரனத்து

ழசாதாரை ெிறுைி, அரனத்து

தண்டரனரயயும் சிரற தண்டரனக்கு
7.33

ெரடமுரறயில்

ைண

ாற்றுங்கள். (ஸ்ழலாைாக்கியா # 2)
ற்றும் சிரற தண்டரன ைிதித்தல்.

1975

7.34

ஆம்

ஆண்டு

ெிரறழைற்றப்பட்டர க்கு

முதல்

ெீதித்துரற

ைணதண்டரன

ைணதண்டரன

ைிதிக்கப்பட்டு

ைண

தண்டரனரய ைத்து மசய்ய ழைண்டும். (ெ ிபியா # 2)
7.35 சட்டம்
இருந்ழத

ற்றும்

ெரடமுரறயில், அரனத்து

அடிப்பரட

சட்டப்பூர்ை

உறுதிப்படுத்தவும். (ழ

பாதுகாப்ரப

ரகதிகளும்

ஆைம்பத்தில்

ைேங்கியுள்ளனர்

என்பரத

ாலி சி #2)

7.36 காணா ல் ழபான ெபர்களின் ஒருங்கிரணந்த பட்டியரல மைளியிடுக.
(சுைிட்சர்லாந்து # 2)
7.37 உள்ொட்டு
ற்றும்

ழ ாதல்களில்

பிற

னித

தண்டரனரய

உரிர

ீ றல்கள்

முடிவுக்கு

ைிசாைரணக்கு

ஈடுபட்டதாகக்
மகாண்டு

கூறப்படும்

ழபார்க்குற்றங்கள்

ைிசாைரணக்கு

உட்படுத்தப்பட்டு,

ைருைதற்கான

உட்படுத்தப்படுைரத

ழொக்கத்துடன்

உறுதிப்படுத்த

ைிரிைான

ெடைடிக்ரககரள எடுத்தல். (எஸ்ழடானியா # 1)
7.38 ெடந்துமகாண்டிருக்கும் மசயல்முரறரயத் தூண்டிைிட்டு உண்ர யான
னித

உரிர

உண்ர க்
அலுைலகம்

ீ றல்களின்

ழகாரிக்ரகக்
ற்றும்

குற்றச்சாட்டுகரள

க ிஷன்

ஒரு

சிறப்பு

ைிசாரிப்பதற்கு

ற்றும்

றுஆய்வு

ெீதி ன்றத்ரத

ெிறுை

பற்றிய
ஒரு

ஒரு
ஒரு

மதளிைான

காலக்மகடுரை ெிறுவுதல். (மகாரிய குடியைசு # 2)
7.39 ழதசிய
மகாண்டு

ைைவு-மசலவுத்
உறுதியான

கட்டரளகளுடன்

திட்டத்தில்

ெடைடிக்ரககளுடன்

ெிபுணர்கரள

ைேிமுரறகரளயும்

உறுதியான

ெிய ிக்கவும்-

ெகர்த்துைதற்கு. (முன்னாள்

ெிதி

ஆதாைங்கரளக்

ெகர்த்தவும்,
ொன்கு

கான்கிரீட்

இரடெிரல

யூழகாஸ்லாைிய

ெீதி

குடியைசு

ாசிழடானியா # 2)
7.40

னித

உரிர கள்

சரபயின்

30/1

தீர் ானத்தின்

கீ ழ்

ஸ்ரீலங்காைின்

கடர கரள முழுர யாக ெிரறழைற்றுைதற்கான மதளிைான காலக்மகடு
ற்றும் ைரையரறகரள அபிைிருத்தி மசய்தல். (மஜர் னி # 4)

7.41

னித

உரிர கள்

சரபயின்

ெிரறழைற்றத்திற்கான

ஒரு

தீர் ானம்

30/1 அதன்

மதளிைான

முழுர யான

காலைரிரச

ற்றும்

ைரையரறகரள உருைாக்குதல். (ழொர்ழை # 3)
7.42

னித

உரிர க்

கவுன்சில்

தீர் ானம்

30/1

கீ ழ்

தனது

கடர கரள

முழுர யாக ெிரறழைற்றுைதற்காக ஒரு கண்காணிப்பு கட்டர

ழசர்ந்து

ஒரு

மதளிைற்ற

யூழகாஸ்லாைிய குடியைசு

காலைரிரசரய

ப்ழபாடு

உருைாக்கவும். (முன்னாள்

ாசிழடானியா # 1)

7.43 இரடெிரல ெீதி ைேிமுரறகரள ெிறுவுைதற்கும், இந்த முடிவுக்கு ஒரு
மதளிைான
கவுன்சில்

காலெிரலரய
தீர் ானம்

உருைாக்குைதற்கும்
அதன்

30/1

உட்பட

மபாறுப்புக்கரள

னித

உரிர

மசயல்படுத்துதல்.

(ஆஸ்திரியா # 3)

னித

7.44

உரிர கள்

மசயல்படுத்தலுக்கு ஒரு

சரபயின்

தீர் ானம்

மதளிைான காலக்மகடு

30/1

முழுர யான

ற்றும் ைரையரறகரள

உருைாக்குதல். (மடன் ார்க் # 1)
7.45

னித

உரிர கள்

ஊடாக, காணா ற்ழபான
மசயற்பாடுகளில்

ஆட்கரளத்

இைாணுை

உரிர யாளர்களுக்கு
புலனாய்ைாளர்கள்,

சரபயின்

தீர் ானத்ரத

30/1

மதாடங்குைதன்

ஈடுபாட்ரட

ெிலங்கரளத்
ைேக்கறிஞர்கள்

முடிவுக்கு

திருப்பிக்
ற்றும்

துரிதப்படுத்தியதன்
மூலம், மபாது க்கள்
மகாண்டு,

மகாண்டு,
ெீதிபதிகள்

சிைிலிய

மைளிொட்டு
ஆகிழயாருடன்

கலந்துரையாடுைதன் மூலம் ஒரு ெீதி அர ப்புமுரறரய ெிறுவுதல். (கனடா
# 3)
7.46

அத்தரகய

குற்றைாளிகரள
ற்றும்

மசயல்களின்
தண்டிப்பரத

மசயல்திறன் ிக்க
உறுதி

மசய்ைதற்கு

ைிசாைரண

ற்றும்

பத்திரிரகயாளர்கள்

னித உரிர கள் பாதுகாப்பாளர்களின் பாதுகாப்பிற்காக ஒரு ழதசிய

மகாள்ரகரய ஏற்றுக்மகாள்ளுங்கள். (ஆஸ்திரியா # 2)

7.47

ொட்டிலுள்ள

பயன்பாட்டிற்கான

ைடக்கு
ஒரு

ற்றும்

மபரிய

கிேக்கு

ாகாணங்களில்

அளைிலான

மபாது க்கள்

இட ாற்றத்ரத

கருத்தில்

மகாள்ளுங்கள். (கானா # 3)
7.48

சர்ைழதச

சட்ட

ைிதிகரள

இடம்மபயர்ந்த ெபர்கள்

முன்னிட்டு,

ெீண்டகால

உள்ொட்டில்

ற்றும் அகதிகளுக்கு சட்டரீதியான உரிர ரயயும்

ீ ளர ப்ரபயும் உறுதிப்படுத்துைதற்கான தனது முயற்சிகரளத் மதாடைவும்.
(ழ

ாலி சி #5)

7.49 அைசியலர ப்பின் 16 ைது சட்டத்ரத திருத்து அல்லது அகற்றுைழதாடு,
மபண்களுக்கு

எதிைான

பாகுபாடு

ஏற்பாடுகரள

அகற்றுைழதாடு, அைசியல்

மசயல்பாட்டில் ஈடுபடுைதற்கான தரடகரளயும் அகற்றுைதற்கான அரனத்து
சட்டங்கரளயும் திருத்தவும். (கனடா # 5)
7.50

மபண்களுக்கு

எதிைான

அரனத்து

ைித ான

ைன்முரறகரளயும்

ெீக்குைதற்கான ெடைடிக்ரககரள ைலுப்படுத்துதல். (மபல்ஜியம் # 3)
7.51 ைட்டு
ீ

ைன்முரற உட்பட, உள்ொட்டு ைன்முரற,

கடுர யான அ லாக்கம்

ற்றும் அதன்

ற்றும் அ லாக்கத்ரத உறுதி மசய்ைரத

மைளிப்பரடயாகத் தரடமசய்யும் குறிப்பிட்ட சட்டத்ரத ஏற்றுக்மகாள்.
(ஸ்ழலாழைனியா # 3)
7.52

கற்பேிப்பு,

incest

கருக்கரலப்புகரள
ெடைடிக்ரககரளயும்

ற்றும்

கடுர யான

ெிறுத்துைது

கருச்சிரதவு

மதாடர்பான

தீர்ப்பதற்கான

ற்றும்

ஆகியைற்றில்

அரனத்து
ெீக்குைதற்கான

தண்டரன
தண்டரன

ைிதிகரள திருத்தவும். (மடன் ார்க் # 2)
7.53 அகதி அந்தஸ்ரத ெிர்ணயிப்பதற்கு ஒரு ழதசிய ெரடமுரற ஒன்ரற
அர ப்பதற்கான ழதரையான ெடைடிக்ரககரள எடுங்கள். (அர்மஜண்டினா #
3)

