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அமர்  2: நிைலத்த தன்ைம ள்ள ன் , உண ப் பா காப் , 
வ ைம ஒ ப் க்கான ச க வளரச்்   

த ன் ல், னவ ச கத் ன்  ஒட் ெமாத்த 
நல்வாழ்க்ைகையச ் ட் வதாக ச க வளரச்்  இ க் ற . ச க 
வளரச்் ைய உ  ெசய்வதன் லம் நிைலத்த தன்ைம ள்ள, 
ெபா ப்பாரந்்த ன்வள ேமலாண்ைமைய எடட் ம். ச க 
வளரச்் ன் க் யமான அங்கமாக ச கப் பா காப்  உள்ள . 
இயற்ைக ேபரிடரக்ள், ன் ல் ஏற்ப ம் ெந க்க கள், ேகா ட ்19 
ேபான்ற ெப ந்ெதாற் களின் காலங்களில் க ம் க் யமான 
பா காப் கைள வழங் வதாக ம் ச கப் பா காப்  உள்ள . 
ச கத் ந்  லக்  ைவப்பைத கக் ைறந்த ஒன்றாக 
ஆக் ம் ச க வளரச்்  அ ைற, த ன்  
ேமலாண்ைம ல் உ ரச்் ழல் அ ைறைய அமலாக்கம் 
ெசய்வதற்  ஏற்ற ழ்நிைலைய உ வாக் ற .  சரியான ெகாள்ைக 
மற் ம் டட்த் ன் ன் லம் இ க் ம் என்றால்,  நிைலத்த 
தன்ைம ள்ள ன்  ெதா க் ம், உண ப் பா காப் க் ம், னவ 
ச கத் ன் மத் ல் வ ைமைய ஒ ப்பதற் ம் பங்களிப்  ெசய்வதாக 
அ   அைம ம்.  

உண ப் பா காப்  மற் ம் வ ைம ஒ ப் க்காக நிைலத்த த 
ன் ையப் பா காப்பதற்காக தன்னாரவ் வ காட் தல்களில் ( SSF 

வ காட் தல்களில்) ச க வளரச்் ன், ன்வ வன உடப்ட பல்ேவ  
லக்   அம்சங்கள் உள்ளடங் ள்ளன: (I) காதாரம், கல் , 

எ த்த , ட்டல் உல க் ள் லக்  ைவக்கா ப்ப  
ேபான்றவற்ைற உ வாக் வ ம், அதைன அ வைதச ்
சாத் யமாக் வ ம்;  ட்  வச , த்தம், நீர,் சக்  ஆ யைவ 
ைடப்ப  (ii) நீ  ைடப்பைத உ  ெசய்வ  (iii) கட ம், உள்நாட்  

நீரப்்பரப் களி ம் பா காப்  ைடப்ப ம், ேபர  ேமலாண்ைமக் க் 
கவனம் ெச த் வ ம் (iv) ைண ைறகளில் உள்ள அைனத் த் 
ெதா லாளரக் க் ம் ெகௗரவமான ேவைல அளிப்ப , ன் ல் 
னவ ச கம் ெச த் ம் உைழப் க்  ேபா மான  ைடக்கச ்

ெசய்வ , ன் ல் அவரக்ள் இடட் லதனத் க் ம், அவரக்ள் 
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ேமற்ெகாள் ம் ன் வள நிரவ்ாகத் க் ம்  நியாயமான பலன் 
ைடக்கச ்ெசய்வ .  

ச க வளரச்் ல் உள்ளடங் க் ம் ெகௗரவமான ேவைல ன் 
அம்சங்கள் : ( ைறயான மற் ம் ைறசாரா ைறகளில்) பலன் த ம் 
ேவைலவாய்ப் , ச க உத கள் உள்ளிடட் ச கப் பா காப் கைள 
அளித்தல். ச கப் பா காப்  என்ப ல் ன்வ ம் அம்சங்கள் 
உள்ளடங் க் ம் : ழந்ைதகள் மற் ம் ம்பப் பலன்கள், 
ேவைல ல் ஏற்ப ம் காயத் க்கான பலன்கள், சரவ்ேதச ெதா லாளர ்
அைமப்  (ILO) பரிந் ைரத் ள்ளப  இறந்தவைரச ்
சாரந்் ள்ளவரக் க்  (survivor) உரிய பலன்கள். த ன் ல் 
உள்ளவரக் க் ம் ச கப் பா காப்  ேவண் ம் என்   SSF 
வ காட் தல்கள் வ த் ன்றன.   (பத்  6.3). 

தல் இலக்கான 14ையக் கவனத் ல் ெகாள் வ  நல்ல : 
ெப ங்கடல்கள், கடல்கள், கடல் சார ்வள ஆதாரங்கைள நிைலத்த 
வளரச்் க்காகப் ேப வைத ம் நிைலத்த வைக ல் 
பயன்ப த் வைத ம் ேமற்ெகாள் ங்கள். ச க வளரச்் ன் பல்ேவ  
அம்சங்கள் நிைலத்த வளரச்்  இலக் களின் எல்ைலக் ள்தான் 
இ க் ன்றன. அவற் ன் ன்வ வன ம் அடங் ம் : இலக்  1: 
வ ைமைய அதன் அைனத்  வ வங்களி ம் எல்லா இடங்களி ம் 
ஒ த் ங்கள். (ேத ய அள ற்  ெபா த்தமான, அைனவ க் மான 
ச கப் பா காப்  கடட்ைமப் , அைனவ க் மான நடவ க்ைககள் 
என்ற  (Target) 1.3ைய ம் இ  உள்ளடக் யதா ம் ; இலக்  2: 
பட் னிக்   கட் ங்கள், நிைலத்த வசாயத்ைத 
ேமம்ப த் ங்கள் ; இலக்  3: அைனவ ம் எல்லா வய ப் ரி ன ம் 
ஆேராக் யமான நல்வாழ்க்ைக வாழ்வைத உ  ெசய் ங்கள் ; இலக்  
4: யாைர ம் லக்  ைவக்காத, சரிநிகரான, தரமான கல் ைய உ  
ெசய் ங்கள், அைனவ ம் வாழ்க்ைக வ ம் கற்பதற்கான வாய்ப்  
அளித்தல் ; இலக்  5: பா ன் சமத் வத்ைத எட் ங்கள். அைனத்  
ெபண்க க் ம், க க் ம் அ காரம் அளி ங்கள் ; இலக்  8: 
நிைலத்தத் தன்ைம ள்ள, அைனவைர ம் உள்ளடக் ய ெபா ளாதார 
வளரச்் ைய ன்ென ங்கள், அைனவ க் ம் ைமயான, பலன் 
த ன்ற ெகௗரவமான ேவைலகைள அளி ங்கள் ;இலக்  13: 
ப வநிைல மாற்றத்ைத ம் அதன் தாக்கங்கைள ம் எ ரத்்  
நிற்பதற்கான அவசர நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள் ங்கள். 
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 வாதத் க்கான ேகள் கள்  
 

1. உங்க ைடய ேத ய அள ல் அல்ல  உள் ர ்மடட்த் ல் 
ெபண்கள், ஆண்கள், றாரக்ள் உள்ளிடட் த ன் ல் 
உள்ள அைனவ க் ம், ெசல  க்கனமான, ேபா மான காதார 
ேசைவகள், கல் ச ்ேசைவகள், ட் வச , ப் ர , நீர,் சக்   
மற் ம் ேசைவகள் மற்ற மக்கேளா  ஒப் ம் வைக ல் 
ைடக் றதா? இந்த வச கைள ம் ேசைவகைள ம் எவ்வா  

ேமம்ப த்தலாம்? னவ ச க அைமப் க க் ம் ன்வள 
நிரவ்ாகத் க் ம் என்ன பாத் ரம்?  

2.  ைற அள ம், ேத ய மடட்த் ம்,  த ன்  
ச கங்கைளச ்ேசரந்்தவரக் க் ம் அைனத் த் 
ெதா லாளரக் க் ம் ச க உத  அல்ல  ச கக் காப்  என்ற 
வ வத் ல் ச கப் பா காப்  ைடக் றதா? ெபண்கள், 
லம்ெபயர ்ெதா லாளரக்ள் ேபான்ற எந்தெவா  ரி க் ம் 

இந்தத் டட்ங்களின் அமலாக்கத் ன்ேபா  பாரபடச்ம் 
காடட்ப்ப றதா?  
 

3. ன்  ெதாடரப்ாக கட ல் அல்ல  நன்னீர ்நிைலகளில் 
அ கரித்த அள லான பத் கள் ஏற்ப ன்றனவா? அ ர 
ப வநிைல நிகழ் கள், ப வநிைல மாற்றம் காரணமாக 
ெப ங்கடல் சார ்மற் ம் உள்நாட்  ன் ல் பா காப்  
ரசச்ைனகள் எ ந் ள்ளனவா? இந்த அச் த்தல்களின் 

மத் ல் ஒட் ெமாத்த ன்  ெசயல்பா கைள எவ்வா  
ேமம்ப த் வ ?  
 


