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த!
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2007 அ ஐ.நா. ெபா$ சைப 62/149 எற பதிவ6ல கதி

கீ 9 ஒ; < கிய த% மானைத நிைறேவ=றிய, மரணதடைனக
நிைறேவ=றப

வ நிதிைவ கபட ேவ

& எ அத% மான&

ேகா?ய. மிக ெப?ய ெப;&பாைம@ட இத% மான&
நிைறேவறிய. ஆதரவாக 104 வா CகD&, எதிராக 54 வா CகD&
வ6EFதன. 29 ேப

வா கள கவ6!ைல.

த% மான& 62/149 எEதா க& இ. ச வேதச ெபாமன சைபயா!
தமிழி! ெமாழியா க& ெசHயபI

ள.

மரண தடைன ஒழி கபட ேவ

& எற க; உலக அளவ6!

ேமேலாKகிவ;வத=C இத% மான& ேமLெமா; ஆதார&. ஐ.நா.ெபா$
சைபய6! இMவ6வகார& கைடசியாக வ6வாதி கபIட 1999!தா.
அத ப6ன

எMவா மரண தடைன ஒழி C ஆதரவாக உலக

அளவ6! க;ேதாIட& நக Fவ;கிற எபைத ெசய!<ைறய6!
எ

 காI

வதாH இ அைமFள.

ெபா$ சைபேய,
ஐ.நா.மற சாசனதி! இட&ெப=ள ேநா கKக ம=& ெநறிகள

வழிகாI தLடN&, மனத உ?ைமகD கான உலக த% மானைத@&i
சிவ6! ம=& அரசிய! உ?ைமகைள பாகாபத=கான ச வேதச

1

ஒபFதைத@&i i CழFைதகள உ?ைமக Cறித ஒபFதைத@&i i i

நிைனOP F&,
மரண தடைன வ6வகார& Cறி மனத உ?ைமக ஆைணய& கடFத
ப ஆ

கள! அ

த

 நடதிய எ!லா

PIடKகளL&

நிைறேவ=றிய ப!ேவ த% மானKகைள நிைனOP F&, மரண
தடைனைய இN& ைவதி; C& நா

க அைன& சIட&

இய=றி அதைன <Eைமயாக ஒழி க ேவ
மரண தடைனக நிைறேவ=றப

& எ&, அத=C <

வைத நிதிைவ க ேவ

&

எ& மனத உ?ைமக ஆைணயதி கைடசி த% மானமான
2005/59i v வலி@திய6;பைத நிைனOP F&,
மரண தடைன ஒழி வ6வகார& ெதாட பாக <Fைதய மனத
உ?ைமக ஆைணய& கட ம=ற < கியமான <.Oக, மனத
உ?ைமக சைப இFத வ6வகாரதி! ெதாட F பKகா=ற ேவ
எற க;ேதா

அ ெத?வ6த <.Oகைள@& நிைனOP F&,

மரண தடைனைய பயப

வ மனதன மதிைப

எபைத@& மரண தடைன நிைறேவ=றப
நிதிைவ கப

&

Cைல C&

வ

&ேபா மனத உ?ைமக Qழ! ேம&ப

&

எபைத@&, மரண தடைன வழ கதி! இ;Fதா! அ தடைன
பய& காரணமாக C=ற$ெசய!க Cைற@& எபத=C வLவான
ஆதார& இ!ைல எபைத@&, தவதலாக மரண தடைன வ6தி
அ நிைறேவ=றபI

வ6Iடா!, ப6=பா

தடைனைய மா=றேவா,

தவைற ச?ெசHயேவா வழி கிைடயா எபைத@& க;தி! ெகா

&,

மரண தடைனகைள நிைறேவ=வைத நிதிைவபதாகO&
அதிக? C& எண6 ைகய6! நா

க எ

அ&<.வ6 ெதாட $சியாக பல நா

ள <.ைவ@&,

க மரண தடைனைய

ஒழிதைத@& வரேவ=&, ஐ.நா. மற ெபா$ சைபயான,
1.

மரண தடைன

ெதாட F& வழ கதி! இ;ப Cறி

ஆழமான கவைலைய ெவளப கிற.
2. மரண தடைனைய பயபாI.! உள நா
(அ)

க

மரண தடைனைய எதி ெகாபவ கள உ?ைமக
பாகா கப

வைத உதிெசHவத=கான ச வேதச தர

அளOேகாகைள மதி நட க ேவ
Cறிபாக

&, அதிL&

25 ேம 1984 ேததிய6Iட 1984/50 எற

எTைடய ெபா;ளாதார ம=& ச<தாய சைபய6
த% மானட வழKகபIட ேச

2

ைகய6! வ6ள கபI

ள

CைறFதபIச அளOேகாகைளயாவ மதி நட க
ேவ
(ஆ)

&.

மரண தடைனய6 பயபா

ெதாட பாகO& மரண

தடைனைய எதி ெகாேவா? உ?ைமக
பாகா கப

வைத உதிெசH@& ேநா கி!

கைடப6. கப

& வ6தி<ைறக Cறி& ஐ.நா.மற

தைலைம$ ெசயல; C தகவ! வழKக ேவ
(இ)

மரண தடைனைய பயப
Cைறபேதா

வைத

&.

ெமேமL&

, அதடைன வ6தி கபட P.ய

C=றKகள எண6 ைகைய@& Cைற க ேவ
(ஈ)

&.

மரண தடைனைய <=றாக ஒழி C& ேநா கி!
அதடைன நிைறேவ=றப
ேவ

&. எ& ேகI

வைத நிதிைவ க

ெகாகிற.

3. மரண தடைனைய ஒழிவ6Iட நா
அறி<கப

க அைத மW 

த Pடா எ ேகI

4. இFத த% மான& நைட<ைறப

&

ெகாகிற.

தப

வ Cறி ெபா$

சைபய6 அப Xறாவ PIடெதாட?! தைலைம$
ெசயல

வ6பரKக ெத?வ6 க ேவ

ெம ேகI

ெகாகிற.

5. இFத வ6வகாரைத தன அப Xறாவ PIடெதாட?!
ெதாட F ப?சீ லிபெதன ெபா$சைப த% மானள.

217 AI
( I I ).

i

த% மான எ

ii

காக த% மான எ

iii

ஐ கிய நா

iv

காக ெபா;ளாதார ம=& ச<தாய சைபய6 அLலகZ வ பதிOக,

2200 AX
( XI ), annex.
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