IOM உடன் இணைந்து TIP Office செயற்திட்டத்திணை ஆரம்பித்துணைத்தல்.
திரு. ெரத் டடஷ் அைர்கடே, உங்கள் அறிமுக உணரக்கும், IOM இன் தணைணை அதிகாாியாக
நீங்கள் டைற்சகாள்ளும் பைிகளுக்கும் நன்றி. டைஜர் சஜைரல் குைதுங்க அைர்களுக்கும் டதெிய
ஆட்கடத்தல் தடுப்பு செயைைியின் உறுப்பிைர்களுக்கும், IOM இல் பைியாற்றும் எைது
ெகாக்களுக்கும், இன்று இந்நிகழ்ைில் கைந்து சகாண்டிருக்கும் எைது ெகாக்கள் ைற்றும்
நண்பர்களுக்கும் எைது ைாழ்த்துக்கணேத் சதாிைித்துக் சகாள்கிடறன்.
இைங்ணகயில்
ஆட்கடத்தலுக்கு
எதிராக
டைற்சகாள்ேப்படும்
முயற்ெிகளுக்கு
உதைிசெய்ைதற்காை, இைங்ணக ைற்றும் ெர்ைடதெ பங்காேர்களுடைாை ஒத்துணைப்பு ைற்றும்
பங்காண்ணையின் அடிப்பணடயில் கட்டணைக்கப்பட்டுள்ே அசைாிக்க அரெின் உறுதிப்பாட்ணட
இன்ணறய ஆரம்பம் அடிக்டகாடிட்டுக் காட்டுைணத எண்ைி நான் ைிகவும் ைகிழ்ச்ெியணடகிடறன்.
ஏணையைர்கேின் ைாழ்க்ணகணய டைம்படுத்தும் ஒரு சபாதுைாை குறிக்டகாேிற்கு தம்ணை
அர்ப்பைித்த சதாைில்ைல்லுநர்கள் நிணறந்த ஒரு அணறயிணைப் பார்ப்பது ஊக்கைேிக்கிறது.
நீங்கள் ஒரு அரொங்கத் தகுதியில் பைியாற்றிைாலும், ெர்ைடதெ நிறுைைத்தில் பைியாற்றிைாலும்
அல்ைது ஒரு ெிைில் ெமூகக் குழுைில் அடிைட்ட முயற்ெிகளுக்கு உதைிசெய்தாலும், உங்கள்
முயற்ெிகள் அணைத்தும் ஒரு IMPACT இணை ஏற்படுத்த உதவும் - இதுடை இன்ணறய
செயற்திட்டத்திணைத் சதாடங்கிணைப்பதன் இைக்காகும்.
இந்த செயற்திட்டத்திணை ைடிைணைப்பதில் உள்ேீடுகணே ைைங்கியணைக்காக டதெிய
ஆட்கடத்தல் தடுப்பு செயைைிக்கு நான் பாராட்டிணைத் சதாிைிக்க டைண்டும் எை
சைாஷிங்டைில் உள்ே எைது அலுைைகங்கள் டகட்டுக் சகாண்டை. ஆட்கடத்தணை எதிர்த்துப்
டபாராடுைதில் எைது பங்காண்ணையிணை டைம்படுத்துைதற்காை உங்கள் உறுதிப்பாட்டிணை
அைர்கள் சகௌரைிக்கிறார்கள்.
டதெிய ஆட்கடத்தல் தடுப்பு செயைைியின் ஒருங்கிணைப்பு முயற்ெிகணே முன்ைின்று
ைைிநடாத்திய திருைதி ையூாி சபடரராைின் முயற்ெிகணேப் பாராட்டுைதற்காக ஒருகைத்திணை
ஒதுக்க நான் ைிரும்புகிடறன். பல்டைறு அலுைைகங்கணே ஒன்றுதிரட்டுைதற்கும், ெிைில்
ெமூகத்துடன் இணைந்து இந்த முயற்ெிகணே ஒழுங்கணைப்பதற்கும் அைர் டைற்சகாண்ட
முயற்ெிகள், IMPACT செயற்திட்டத்திணைத் சதாடங்கிணைப்பதற்காை தயாராதல் பைிகேில்
முக்கிய பங்கிணை ஆற்றியது.
இன்ணறய நிகழ்வு ஒரு ெிறப்பு முக்கியத்துைம் சபறுகிறது. ஏசைைில் ைருடாந்தம் ஜூணை 30ஆம்
டததி அனுஷ்டிக்கப்படும் ஆட்கடத்தலுக்கு எதிராை உைக திைத்ணத அனுஷ்டிப்பதற்கு நாம்
தயாராகிக் சகாண்டிருக்கும் டைணேயில் இது இடம்சபறுகிறது.
ஆட்கடத்தைாைது உைகம் முழுைதும் உள்ே ைக்கணேப் பாதிக்கிறது. உண்ணையில், உைகேைில்
கருதப்படும் எந்தசைாரு டநரத்திலும் 25 ைில்லியன் டபர் ஆட்கடத்தலிைால் பாதிக்கப்படுைதாக
ைதிப்பிடப்பட்டுள்ேது. கடத்தல்காரர்கள் அணைத்து ையது, பின்ைைி ைற்றும் டதெிய இைத்ணதச்
டெர்ந்த சபாியைர்கள் ைற்றும் பிள்ணேகணே ஆட்கடத்தலுக்கு இணரயாக்கி, அைர்கணே தங்கள்
சுயைாபத்திற்காக சுரண்டுகிறார்கள். அசைாிக்கா ைற்றும் இைங்ணக உட்பட உைகில் உள்ே
அணைத்து நாடுகளும் இந்தக் குற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ேை.

IOM இல் உள்ே எைது பங்காேர்கள், ஆட்கடத்தல் சகாடுணையிணை எதிர்த்துப் டபாராடுைதற்காக
டெவ் த ெில்ட்ரன் ைற்றும் இைங்ணகயின் 11 ைாைட்டங்கேில் உள்ே நான்கு ெிைில் ெமூக
அணைப்புகள்
ஆகியைற்றின்
தீைிர
பங்டகற்பிணை
உள்ேடக்கிய
ஒரு
உறுதியாை
செயற்திட்டத்திணை
ைடிைணைத்துள்ேைர்.
இந்த
நாட்டில்
ஆட்கடத்தலுக்கு
எதிராக
டைற்சகாள்ேப்படும் முயற்ெிகணே முன்டைாக்கி நகர்த்துைதற்குத் டதணையாை பை டநாக்கங்கணே
இந்த செயற்திட்டம் பூர்த்தி செய்யும். இந்த செயற்திட்டம் கீடை குறிப்பிடப்பட்டது டபான்ற
ைிஷயங்கணே உள்ேடக்கும்:
•

•
•
•

•
•

ஆதாரங்கணேப் பாதுகாப்பதற்கும், பாிடொதணைகணே நடத்துைதற்கும், ைற்றும்
குற்றங்கணே ைிொரணை செய்ைதற்கும் டதணையாை சதாைில்நுட்ப உதைியிணை CID
ைற்றும் குடிைரவு குடியகல்வு பிாிைிைருக்கு ைைங்குதல்.
ெட்ட அமுைாக்கல் அதிகாரெணபகளுக்காை SOPகணே ைிருத்தி செய்தல்.
பாதிப்பிற்குள்ோைைர்கணே கண்டுபிடிப்பதற்காை ெிறந்த உைகோைிய தராதரங்கள்
சதாடர்பாக பாதுகாப்புப் பணடகளுக்கு பயிற்ெியேித்தல்.
ஆட்கடத்தணை முறியடிக்கும் ஒரு முழுடநர உடைடியாக அணைக்கக்கூடிய சதாணைடபெி
இைக்கம் ைற்றும் பிற டெணைகளுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு ைலுைாை சபாதுைக்களுக்குத்
தகைல்கணே ைைங்கும் பிரச்ொரத்திணை முன்சைடுத்தல்.
ஆட்கடத்தணை
ைிணைத்திறனுடன்
இைங்காைவும்,
அறிக்ணகயிடவும்
ஊடகைியைாேர்களுக்குப் பயிற்ெியேித்தல்.
கடத்தலுக்குள்ோடைாருக்காை ஒரு தங்குைிடத்தில் பைிபுாிைதற்காக ஊைியர்கணேப்
பயிற்றுைித்தல் ைற்றும் தங்குைிட உபகரைங்கணே ைைங்குதல்.

இந்த செயற்திட்டம் நிணறடைற்றும் எை நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய பை முக்கியைாை
செயற்பாடுகணே என்ைால் பட்டியலிட முடியும். இந்த செயற்திட்டத்திணை ைிருத்திசெய்ைதில்
IOM அணைப்பாைது டநரடியாக அரொங்க பங்குதாரர்களுடன் இணைந்து பைியாற்றியது.
அைர்கள் பல்டைறு அணைச்சுகேில் இருந்து எட்டு ைலுைாை ஆதரவுக் கடிதங்கணே ைைங்கிைர்.
இந்த செயற்திட்டத்தின் சைற்றிக்கு அரசு பங்காேர்கேின் இந்த ஆதரவு இன்றியணையாததாக
இருக்கும்.
பை ஆண்டுகோக, எைது தூதரகைாைது Development Partners என்ற குழுவுடன் பங்டகற்று,
ஆட்கடத்தல் எதிர்ப்பு முயற்ெிகேில் பைியாற்றுைதற்காக இன்று இந்த அணறயில் இருக்கும் பை
அணைப்புகளுடன் காைாண்டு அடிப்பணடயில் பை ஆண்டுகோக ெந்தித்துள்ேது. சைற்றி என்பது
ஒடர இரைில் நடக்கும் நிகழ்வு அல்ை, டைலும் ஒவ்சைாரு அதிகாிக்கும் முயற்ெியும் ைணைணய
நகர்த்த உதவுகிறது. இந்த ஆண்டு, அரொங்கத்தின் செயைைி ஒரு ெிை Development Partner
கூட்டங்கேிலும் கைந்துசகாண்டதுடன் ஒத்துணைப்பதற்கும் ஆர்ைைாக உள்ேது.
இந்த பிரச்ெிணைகள் சதாடர்பாை எைது பங்காண்ணை ைிகமுக்கியைாைது - டைலும் இது
சபறுடபறுகணே ைைங்குைதற்காக அரொைது அரசு ொரா அணைப்புகளுடன் இணைந்து
செயற்படுைதில் சைற்றிணயக் காட்டிய ஒரு பரப்பாகும். நாம் டதணையற்ற டைணைணயக்
குணறப்பது ைட்டுைல்ைாைல், இந்த ஒத்துணைப்பாைது எைது முயற்ெிகணே ஒருங்கிணைக்கிறது.
இந்தக் குற்றத்ணதச் ெைாேிப்பதற்காை ஒத்துணைப்பின் உைர்ணை இன்ணறய இந்த ஆரம்பம்
சதாடர்ந்து முன்சைடுத்துச் செல்கிறது. கடந்த ைாரம், அசைாிக்க இராஜாங்கத் திணைக்கேத்தின்
ஆட்கடத்தணைக் கண்காைிப்பதற்கும் எதிர்த்துப் டபாராடுைதற்குைாை அலுைைகைாைது

ைருடாந்த ஆட்கடத்தல் அறிக்ணகயிணை (TIP Report) சைேியிட்டது. கடந்த ஆண்டு
ஆட்கடத்தணை
எதிர்த்துப்
டபாராடுைதற்காக
அரொங்கம்
டைற்சகாண்ட
அதிகாித்த
முயற்ெிகளுக்காக நாங்கள் அரொங்கத்ணதப் பாராட்டுகிடறாம். இதன் ைிணேைாக மூன்று
ஆண்டுகோக அவ்ைறிக்ணகயின் Tier 2 Watchlist நிணையில் இருந்த இைங்ணக மூன்று
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்த ஆண்டு TIP அறிக்ணகயில் Tier 2 நிணைக்கு தரமுயர்த்தப்பட்டுள்ேது.
ஆட்கடத்தல்
ைிொரணைகணே
பைப்படுத்துைதற்காகவும்,
ஆட்கடத்தைால்
பாதிக்கப்பட்டைர்கேில் இன்னும் அதிகைாடைாணரக் கண்டறிைதற்காகவும், ைற்றும் அரெ
முகைரணைப்புகேிணடடய ஒருங்கிணைப்ணப அதிகாிப்பதற்காகவும் ஒரு ைிடெட பிாிணை
நிறுவுைதற்காை அரொங்கத்தின் முயற்ெிகணே நாங்கள் பாராட்டுகிடறாம். எவ்ைாறாயினும்,
இன்னும் ஆற்ற டைண்டிய பைிகள் அதிகம் உள்ேை. ைற்றும் எதிர்ைரும் ைருடத்தில்
கடத்தல்காரர்கள் அைர்கேது குற்றங்களுக்காகப் சபாறுப்புக்கூறலுக்கு உள்ோக்கப்படுதல்,
ைற்றும் பாதிக்கப்பட்டைர்கணேப் பாதுகாக்கும் செயற்பாடு சதாடர்ந்தும் அதிகாித்தல், குறிப்பாக
ைக்கள்சதாணகயில் ைிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய ைக்கணேப் பாதுகாத்தல் டபான்றைற்ணற
உறுதிசெய்யும்
ைணகயில்
அம்முயற்ெிகேில்
சதாடர்ச்ெியாை
முன்டைற்றத்ணத
நாம்
எதிர்பார்க்கிடறாம்.
ஒவ்சைாரு ஆண்டும், TIP அறிக்ணகயாைது அடுத்த ஆண்டில் ஆட்கடத்தலுக்கு எதிராை தைது
முயற்ெிகணே டைலும் அதிகாிப்பதற்காக அரொங்கங்களுக்காை முன்னுாிணைப் பாிந்துணரகேின்
பட்டியணை உள்ேடக்கியிருக்கும். இந்த புதிய செயற்திட்டத்ணத நாங்கள் ஆரம்பித்து
ணைக்கும்டபாது, பாதிக்கப்பட்டைர்கணே
முன்கூட்டிடய
இைங்காணுதல், கடத்தப்பட்ட
நபர்களுக்காை டெணைகணே டைம்படுத்துதல் ைற்றும் குைந்ணத பாலியல் சுற்றுப்பயைங்கணே
முறியடிப்பதற்காை முயற்ெிகணே பைப்படுத்துதல் ஆகியணை உட்பட்ட 2022 TIP அறிக்ணகயின்
பை முக்கிய பாிந்துணரகணே நணடமுணறப்படுத்துைதற்கு இச்செயற்திட்டம் உதைிசெய்யும் என்பது
எைக்கு ஊக்கைேிக்கிறது. இது பாதுகாப்பாை ைற்றும் ெட்டப்பூர்ை குடிடயற்றத்ணத ஊக்குைிக்கும்,
ைற்றும் ஆட்கடத்தல் குற்றங்கணே முழுணையாக நிைர்த்தி செய்ைதற்காக நீடித்த அரொங்க
ஒருங்கிணைப்ணப எேிதாக்கவும் உதவும்.
இந்தப் பாிந்துணரகணே நிணறடைற்றுைது எேிதாக இருக்காது; எவ்ைாறாயினும், ஆட்கடத்தணைக்
ணகயாள்ைதற்காக நாம் இணைந்து செயற்படுணகயில் அசைாிக்கா உதை தயாராக உள்ேது
என்பணத நான் உங்களுக்கு உறுதிப்படுத்த ைிரும்புகிடறன். அசைாிக்கத் தூதரகத்தில், இைங்ணக
அரெில் ைற்றும் ெிைில் ெமூகத்தின் ைத்தியில் நாம் ஆற்றுகின்ற பைியாைது பாதிக்கப்பட்ட எைரும்
எைது பார்ணைக்குத் சதாியாைல் இருப்பணதத் தைிர்ப்பதுடன், எந்தசைாரு கடத்தல்காரரும்
பாதிக்கப்படக்கூடிய ைக்கள் அல்ைது ெமூகங்கணே தைக்குச் ொதகைாகப் பயன்படுத்த முடியாது
என்பணதயும் உறுதிசெய்யும்.
நாம் முன்டைாக்கிச் செல்லும்டபாது, கடத்தல்காரர்களுக்கு எதிராக ைைக்குத்சதாடுப்பது எவ்ைாறு,
பாதிக்கப்பட்டைர்கணேப் பாதுகாப்பது எவ்ைாறு ைற்றும் முதலில் குற்றத்ணத நிகைாைல் தடுப்பது
எவ்ைாறு ஆகிய ைிடயங்கணேப்பற்றி ைட்டுைன்றி – பாதிப்பிற்குள்ோகும் ொத்தியமுணடய
நபர்கணேப் பாதுகாப்பதற்கும், தப்பிப்பிணைத்தைர்களுக்கு உதைிசெய்ைதற்கும் ெமூகத்தில்
அைெியைாை ெமூகக் கட்டணைப்ணப எவ்ைாறு உருைாக்குைது டபான்ற ைிடயங்கணேயும் கருத்திற்
சகாள்ைது முக்கியைாைதாகும். பை தொப்தங்கேில் இல்ைாத அேைிற்கு ைிகப்சபாிய
சபாருோதார சநருக்கடிக்கு இைங்ணக உள்ோகியுள்ே இச்ெந்தர்ப்பத்தில் இவ்ைிடயம்
முன்சைப்டபாணதயும் ைிட முக்கியைாைதாக அணையும்.

IMPACT செயற்திட்டம் அணதச் செய்யும் - ஒரு தாக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் - ைற்றும் நம்பிக்ணகணய
ைைங்கும் எை நாம் நம்புகிடறாம். இந்த நாட்டில் ஆட்கடத்தணை எதிர்த்துப் டபாராடுைதற்காை
அரெிைதும் ைற்றும் ெிைில் ெமூகத்திைதும் திறணை பைப்படுத்துைதற்காை இைங்ணகயின்
முயற்ெிகளுக்கு
அசைாிக்கா
எப்டபாதும்
உதைிசெய்யும்.
இந்நிகழ்ச்ெித்
திட்டத்ணத
சதாடங்கிணைப்பதன் மூைம், அந்த நடைடிக்ணககேின் டைகத்ணத கடந்த ைருடத்திலிருந்து அடுத்த
ைருடத்திற்கு நாம் சகாண்டு செல்ை முடியும்.
இந்த டபாராட்டத்தில் எங்களுடன் இணைந்ததற்கு ைீண்டும் ஒருமுணற நன்றி கூறுகிடறன்;
ைரைிருக்கும் பை ைருடங்களுக்கு ஆட்கடத்தணை எதிர்த்துப் டபாராடுைதற்காை எங்கள்
பங்காண்ணையிணைத்
சதாடர
நாங்கள்
எதிர்பார்க்கிடறாம்.
கடத்தல்
ெமூகங்கணே
ெீர்குணைக்கிறது, சபாருோதாரத்ணத பைவீைப்படுத்துகிறது, அது சதாைிைாேர்களுக்கு தீங்கு
ைிணேைிக்கிறது, அைர்கணே சுரண்டுபைர்கணே ைேப்படுத்துகிறது, ெட்டாீதியாை ைைிகத்ணத
ெீர்குணைக்கிறது ைற்றும் ைிக முக்கியைாக அது ைிகக்கடுணையாை தைறாகவும் உள்ேது என்பதால்,
அசைாிக்கா அணத எதிர்த்துப் டபாராட உறுதிபூண்டுள்ேது.
இந்தக் சகாள்ணககள், நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் ைற்றும் செயற்பாடுகள் அணைத்திற்கும் பின்ைால்,
நாம் உண்ணையிடைடய பாதிக்கப்பட்டைர்கள், உண்ணையாை ைைிதர்கணேப் பற்றி டபசுகிடறாம்
என்பணத நிணைைில் சகாள்ேவும். இைர்கள் எைது ெடகாதாிகள், எைது ைகன்கள், எைது
தாய்ைார்கள் ைற்றும் ைாைாக்கள். அைர்கேின் கண்ைியத்ணத ைீட்சடடுக்க நாம் உதவும்டபாது,
நம்பிக்ணகணய ைீண்டும் சகாண்டு ைர நாம் உதவுகிடறாம்.
இந்த ஆண்டிற்காை TIP அறிக்ணக சைௌியீட்டு ைிைாைில் “ஆட்கடத்தல் செயற்பாடாைது
அணைத்து ைக்களும் சுதந்திரைாக இருப்பதற்காை அைர்கேது உாிணைகணே ைீறுகிறது: தாம்
ைிரும்பியணதச் செய்ைதற்காை சுதந்திரம், தாம் ைிரும்பியைராக இருப்பதற்காை சுதந்திரம், தாம்
ைிரும்பும் ைாழ்க்ணகணய உருைாக்குைதற்காை சுதந்திரம்.” எை செயைாேர் பிேிங்கன் கூறிைார்.
ஒவ்சைாரு தைிநபருக்கும் இந்த உாிணைகள் ைற்றும் சுதந்திம் இருப்பணத உறுதி செய்ைதற்கு நாம்
அணைைரும் கடுணையாக உணைப்டபாம்.

