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முதலீட்டாளர்- நடாடு சர்்ச்ச தீர்வு 
(ISDS) என்பது என்ன ?
முதலீட்டாளர்- நடாடு சர்்ச்ச தீர்வு அல்லது ‘ஐ.எஸ்.டி.எஸ்’ Investor-
-State Dispute Settlement (ISDS) என்பது வர்்ததக மற்றும் முதலீடடு 
ஒப்பநதஙகளில - இருதரபபு மற்றும் ்பனமுக ஒப்பநதஙகள் மற்றும் 
திட் ஒப்பநதஙகள் அல்லது அரசு மற்றும் ்பன்டாடடு நிறுவ்ஙகளு-
க்கி்்யி்லடா் புரிநதுணர்வு ஒப்பநதஙகளில (MOUs) ப்படாதுவடாகப 
்பயன்படு்ததப்படும் ஒரு பிரிவு ஆகும். இநத பிரிவு ்பஙகுதடாரர் 
அரசடாஙக்ததி்மிருநது முதலீட்டாளரின ‘முதலீட் ’் ்படாதுகடாக்கும் 
விதமடாக ஒரு வழி சர்்ச்ச தீர்வு ப்படாறிமு்ை்ய பகடாண்டுள்ளது 
என்ை கூைப்ப்்லடாம்.  இநத பிரிவு பவளிநடாடடு முதலீட்டாளர்களுக்கு, 
தஙகளின உண்்மயடா் அல்லது உணரப்பட், ் மலும் தற்்்படா்தய 
மற்றும் எதிர்கடா்ல இ்லடா்பஙகள் சம்்பநதமடாக தஙகளின முதலீடுக்ள 
அ்சசுறு்ததும் அரசடாஙக்ததின எநதபவடாரு ந்வடிக்்ககள், சட்ஙகள், 
ஒழுஙகுமு்ைகள் மற்றும் பகடாள்்ககளுக்கு நிதி இழபபீடு 
்கடாருவதற்கும் மற்றும் அரசடாஙக்ததின மீ்த வழக்கு்த பதடாடுக்கும் 
சலு்க்ய வழஙகுகிைது. மனித உரி்மகள், பதடாழி்லடாளர் 
உரி்மகள் மற்றும் சுற்று்சசூழ்்லப ்படாதுகடாக்க ் வண்டிய சட்ஙகள் 
மற்றும் பகடாள்்கக்ள நி்ை்வற்றும் கடாரண்ததிற்கடாக சர்வ்தச 
மற்றும் ப்பரும்்படாலும் இரகசிய தீர்ப்படாயஙகளில1, அரசடாஙக்ததிற்்க 
எதிரடாக வழக்கு்த பதடா்ர இநத பிரிவு நிறுவ்ஙகளுக்கு உதவியது.  
்மலும், ஒரு ஐ.எஸ்.டி.எஸ் வழக்கின அ்சசுறு்ததல பவளிநடாடடு 
முதலீட்டாளர்களுக்கு ஆதரவடாக சட்ஙக்ளயும் விதிக்ளயும் 
மடாற்ை ஒரு அரசடாஙக்த்த கட்டாயப்படு்ததும் விதமடாக ஐ.எஸ்.டி.எஸ் 
ஒரு சக்திவடாயநத ஆயுதமடாக மடாறியுள்ளது.

ஐஎஸ்்ிஎஸ் 
VS 
்பெண்கள் ம்னித உரிம்கள்

1: The Secret Threat That Makes Corpo-
rations More Powerful Than Countries 
(2016). Retrieved from https://www.
buzzfeednews.com/article/chrishamby/
the-billion-dollar-ultimatum

ததடாற்றம்
ஐ.எஸ்.டி.எஸ் என்பது கடா்லனி்ததுவ்ததின ஒரு மரபு, இதன மூ்லம் ்டாய்ச 
வஙகியின (Deutsche Bank) த்்லவரின த்்ல்மயி்லடா் ஐ்ரடாபபிய 
நிறுவ்ஙகள், ‘முதலீட்டாளர்களுக்கடா் ்மக்்டா கடார்்டா2’ (Magna Carta 
for Investors) என்ப்த வ்ரவு பசயத .்  1950 ஆண்டுகளின பிற்்பகு-
தியில அறிமுகப்படு்ததப்பட், ஐ.எஸ்.டி.எஸ், சுதநதிர்த்த்த பதடா்ர்நது 
முன்டாள் கடா்லனி்ததுவ அரசடாஙகஙகளுக்கும் மற்றும் சுதநதிரமடா் 
புதிய அரசடாஙகஙகளுக்கும் இ்்யி்லடா் ்ப்ல ஒப்பநதஙகளில ்பன்டா-
டடு நிறுவ்ஙகளின பசடா்ததுக்க்ள ்தசியமயமடாக்குவ்த்த தடுக்கும் 
வழிமு்ையடாக அ்மநதது.

2: Standing, G. (2016). The 
Corruption of Capital-
ism: Why rentiers thrive 
and work does not pay. 
Biteback Publishing Ltd. 
Retrieved from https://
books.google.com.my/
books?id=qgX1DAAAQBA-
J&printsec=copyright&-
source=gbs_pub_info_
r#v=onepage&q&f=false

ஐ.எஸ்.டி.எஸ் : மனித உரி்ம களுக்கு எதிரடா்ன கருவி
பசப்ம்்பர் 2015 இல, ஐக்கிய நடாடுகளின மனித உரி்மகள் ்்பர்வயின சர்வ்தச ஒழுஙகு ்பற்றிய 
சுயடாதீ் நிபுணர் ஆலபிரட டி சயடாஸ் (Alfred de Zayas) அவர்கள் வர்்ததக ஒப்பநதஙகளில ஐ.எஸ்.
டி.எஸ்்ஸை ்சர்க்க கூ்டாது எனறு கடு்மயடாக வடாதிட்டார்.  அவர் த்து அறிக்்கயில, ஐ.எஸ்.
டி.எஸ் மனித உரி்மக் பகடாள்்ககளு்ன ப்படாருநதடாது, ஏப்னில இது நடாடுகளின ஒழுஙகுமு்ை 
இ்்த்த ஆக்கிரமிக்கிைது மற்றும் சுதநதிரம், பவளிப்ப்்்ததன்ம, ப்படாறுபபுக்கூைல மற்றும் 
முனகணிபபு உள்ளிட் அடிப்ப்் கு்ை்படாடுகளடால ்படாதிக்கப்படுகிைது எனறு குறிபபிட்டார். 
ஏபரல 2019 இல, ஏழு ஐ.நடா மனித உரி்மகள் கவுனசிலின சிைபபு ந்்மு்ைகள் ஆ்ண 
்வ்ததிருப்பவர்கள், ஐ.எஸ்.டி.எஸ் அ்மபபில இ்த ்்படானை அடிப்ப்் கு்ை்படாடுக்ளக் 
கண்்றிநது மு்ையடா் மடாற்ை்ததிற்கடாக வடாதிடும் பவளிப்ப்்  கடித்த்த பவளியிட்்ர்.

ஐ.எஸ்.டி.எஸ் உடபிரிவுகள் அ்ர நூற்ைடாண்டு கடா்லமடாக உள்ள ,் ்மலும் சமீ்ப்ததிய ஆண்டுகளில 
உ்லபகஙகிலும் நிறுவ்ஙகள் ஐ.எஸ்.டி.எஸ்்ஸை அதிகமடாகப ்பயன்படு்ததுகினை் என்ப்தக் 
கி்்க்கபப்பறும் ப்படாது்த தகவலகள் கடாடடுகினை .் 2018 ஆம் ஆண்டில மடடும், உ்லகளவில 71 
வழக்குகள் பதடா்ஙகப்பட் ,் அவற்றில ப்பரும்்படா்லடா்்வ வளரும் நடாடுகளுக்கு எதிரடா்்வ. 
ஒடடுபமடா்ததமடாக 2019 ஆண்டின இறுதி வ்ர, ஒப்பநத அடிப்ப்்யி்லடா் அறியப்பட் ஐ.எஸ்.
டி.எஸ் வழக்குகள் 1,023 உள்ள .்  ஆசியடா மற்றும் ்பசிபிக் பிரடாநதிய்ததில, 142 வழக்குகள் ்பதிவு 
பசயயப்படடுள்ள ,் அவற்றில சுமடார் 70 சதவீதம் 2010 முதல பதடா்ஙகப்பட்து.3. 

3: United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD (2020). Fact Sheet on Investor-State Dispute 
Settlement Cases in 2019.  International Investment Agreements (IIA) Issues Note (2). Retrieved from https://
unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcbinf2020d6.pdf

எண் 1 – 1987 ஆண்டு முதல 2019 வ்ர ஒப்பநத அடிப்ப்்யி்லடா்  அறியப்பட் ஐ.எஸ்.டி.எஸ் வழக்குகளின ்்படாக்கு :
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ஐ.எஸ்.டி.எஸ்: ெ்பணகளின மனித உரி்மகள் மீதடா்ன ெ்பருநிறுவ்ன  தடாக்குதலகள் :

ஐ.எஸ்.டி.எஸ் Vs ெ்படாது தச்வ –  ப்பண்கள் ப்படாது சமூக ்ச்வக்ள 
அதிகம் நம்பியிருக்கிைடார்கள், குறிப்படாக ஊதியம் ப்பைடாத ்பரடாமரி-
பபுப ்பணிகளின சு்ம ப்பண்கள் மீது விகிதடாசடாரமடாக தடாக்கப்ப-
டுகிைது.  உதடாரணமடாக, ஆசியடாவில, ப்பண்கள் ஆண்க்ள வி் 
நடானகு ம்ஙகு அதிக ‘ஊதியம் ப்பைடாத ்பரடாமரிபபு ் வ்்லகளில’ 
பச்லவிடுகிைடார்கள்4.  சு்ததம் பசயதல, ச்ம்ததல மற்றும் குடு-
ம்்ப்த்த-குழந்தகள், வயதடா்வர்கள் மற்றும் கு்ை்படாடுகள் 
உள்ளவர்க்ள கவனி்ததல ஆகிய்வ இனனும் ‘ப்பண்களின 
விவகடாரஙகளடாக’ கருதப்படுகிைது.  வீடடு்த பதடாழி்லடாளர்கள், 
அவர்களில ப்பரும்்படா்்லடார் ப்பண்கள், ப்படாதுவடாக கு்ைநத 
ஊதியம் ப்பறுகிைடார்கள் மற்றும் ஆ்ப்ததடா் ் வ்்ல நி்்ல்மக-
ளின கீழ் ் வ்்ல பசயகிைடார்கள்.  ப்படாது ் ச்வகளுக்கடா் அணு-
குமு்ை்ய ்மம்்படு்ததுதல மற்றும் உறுதி பசயதல சமூக்ததில 
சம்ததுவமின்ம்யக் கு்ைக்கும் ஆற்ை்்ல ப்பற்றுள்ளது.  ்மலும் 
தனியடார் து்ைக்கு சடாதகமடாகவும், சமூக்ததில ்பணக்கடாரர்களுக்கும் ஏ்ழ 
வகுபபி்ருக்கும் இ்்யி்லடா் இ்்பவளி்ய விரிவு்படு்ததும் சமூக மற்றும் ப்படாருளடாதடா-
ரக் பகடாள்்கக்ள அது எதிர்பகடாள்கிைது.  ஆயினும், மக்களின அடிப்ப்் மனித உரி்மக-
்ளப ்படாதுகடாப்பதற்கடாக ்மற்பகடாள்ளப்படடிருநதடாலும் கூ், ஐ.எஸ்.டி.எஸ் ஐப ்பயன்படு்ததும் 
நிறுவ்ஙகளடால ப்படாது ்ச்வக்ள தனியடார்மயமடாக்குவ்த்த திரும்்பப ப்பறுவதற்்கடா 
அல்லது ஒழுஙகு்படு்ததுவதற்்கடா அரசடாஙகஙகள் மீது வழக்கு்த பதடா்ரப்படடுள்ளது. ப்படாது 
்ச்வக்ள தனியடார்மயமடாக்குவ்த திரும்்பப ப்பறுவதற்கடா் அரசடாஙகஙகளின முடிவுக-
ளின வி்ளவடாக 2000 ஆம் ஆண்டிலிருநது, கு்ைநதது 20 ஐ.எஸ்.டி.எஸ் வழக்குகள் நிறுவ்-
ஙகளடால ்பதிவு பசயயப்படடுள்ள .்

4: International Labour 
Organization, ILO (2018). 
C a r e  w o r k  a n d  c a r e 
jobs  for  the future  of 
decent work.  Ginebra: 
O I T .  R e t r i e v e d  f r o m 
h t t p s : / / w w w . i l o . o r g /
w c m s p 5 / g r o u p s /
public/---dgreports/-
- - d c o m m / - - - p u b l /
documents/publication/
wcms_633135.pdf 

5 :  I n v e s t i g a t i n g  t h e 
i m p a c t  o f  c o r p o r a t e 
courts on the ground-
the truth is  out there. 
Retrieved from https://
www.globaljustice.org.uk/
sites/default/files/files/
resources/isds_f i les_
anglian_water_web.pdf

6 :  Convent ion  on the 
Elimination of All Forms 
o f  D i s c r i m i n a t i o n 
against  Women.  New 
York, 18 December 1979. 
Retrieved from https://
w w w . o h c h r . o r g / e n /
profess iona l in terest/
pages/cedaw.aspx

7 :  h t t p s : / / w w w . f o e i .
o r g / w p - c o n t e n t /
uploads/2016/12/The-
hidden-costs-of-RCEP-
and-corporate-trade-
deals-in-Asia-FoEI.pdf

8: Provost Claire (2016). 
Taxes on trial: How trade 
deals threaten tax justice. 
Retrieved from https://
www.globaljustice.org.
uk/sites/default/f i les/
files/resources/taxes-on-
trial-how-trade-deals-
threaten-tax-just ice-
global-justice-now.pdf

ப்பண்களின மனித உரி்மகளில குறிபபி்்ததக்க ்படாதகமடா் தடாக்க்த்த ஏற்்படு்ததி, சட்ஙகள் மற்றும் ஒழுஙகுமு்ைக்ள தஙகளுக்கு சடாதகமடாக மடாற்றுமடாறு ஒரு 
அரசடாஙக்த்த்ய கட்டாயப்படு்ததும் விதமடாக பவளிநடாடடு நிறுவ்ஙகளுக்கு ஐ.எஸ்.டி.எஸ் நிரூபிக்கப்பட் மற்றும் சக்திவடாயநத ஆயுதமடாக மடாறியுள்ளது. 

அர்பஜெனடி்டா வழக்கு5: 2001-2002 ஆண்டில ஏற்்பட் ப்பரு்தத நிதி 
பநருக்கடியிலிருநது மீளும்்்படாது,   அதிகரி்தது வரும் ்பணவீ-
க்கம் மற்றும் ்வ்்லயின்மக்கு இ்்்ய கு்ைநத்படசம் 

தன குடிமக்களின அடிப்ப்் மனித உரி்மகள் மற்றும் ்த்வகளில 
சி்லவற்்ை பூர்்ததிபசயவ்த உறுதிப்படு்ததும் முயற்சியடாக, அர்பஜெ-
னடி்டா தன மக்கள் மீதடா் சு்ம்ய கு்ைக்க, தனியடார்மயமடாக்கப்பட் 
்ச்வக்ளப ்பயன்படு்ததுவதற்கடா் கட்ண விகிதஙக்ள மு்க்கி-
யது.  இதன பதடா்ர்சியடாக, பவளிநடாடடு முதலீட்டாளர்களடால பதடா்ர-
ப்பட் 40 க்கும் ்மற்்பட் ஐ.எஸ்.டி.எஸ் வழக்குகளடால அரசடாஙகம் ்படாதி-
க்கப்பட்து. ஒரு சநதர்ப்ப்ததில, புபவ்ஸ் எயர்ஸ் (Buenos Aires)  நகரம் 
அதிகப்படியடா் ்நட்ரடடு்ன கூடிய தண்ணீ்ர வழஙகுவது உட்ப் 
பதடா்ர்்சசியடா் ்ச்வ ்தடாலவிகளின கடாரணமடாக, ஆற்ைல மற்றும் நீர் 
நிறுவ்மடா் சூயஸு்்டா் (Suez) த்து ஒப்பநத்த்த ர்தது பசயதது.  
இதன வி்ளவடாக, அர்பஜெனடி்டா அரசடாஙக்ததின மீது வழக்கு்த பதடா்-
ரப்படடு 383 மிலலியன அபமரிக்க ்டா்லர்க்ள பசலு்ததும் நி்்லக்கு 
தள்ளப்பட்து.  முதலீடடு சர்்ச்சக்ள தீர்ப்பதற்கடா் உ்லக வஙகியின 
சர்வ்தச ்மயம், த்து தீர்பபில, முதலீட்டாளரின ந்லனக்ள வி் நீர் 
உரி்மக்கு முனனுரி்ம அளிக்கப்ப் ்வண்டும் எனை கரு்த்த நிரடா-
கரி்ததது.

ஐ.எஸ்.டி.எஸ் Vs இ் ஒதுக்கீடு  (உறுதியடா்ன ந்வடிக்்கக்) – ப்பண்க-
ளுக்கு எதிரடா் ்படாகு்படாட்்  முடிவுக்குக் பகடாண்டுவருவதற்கும் 
ப்பண்களின மனித உரி்மக்ள ்மம்்படு்ததுவதற்கும் CEDAW6 இன 
(ப்பண்களுக்கு எதிரடா் அ்்்தது வ்கயடா் ்படாகு்படாடுக்ளயும் 
அகற்றுவதற்கடா் மடாநடாடு) கீழ் இ் ஒதுக்கீடு அல்லது தற்கடாலிக சிைபபு 
ந்வடிக்்கக்ளப ்பயன்படு்தத அரசடாஙகஙகள் ஊக்குவிக்கப்படுகி-
னை .்  இருபபினும், முதலீடடிற்கு அல்லது எதிர்கடா்ல இ்லடா்பஙகளுக்கு 
தீஙகு வி்ளவிப்பதடாகக் கடாணப்படும்்்படாது இ்தத்கய இ் ஒதுக்கீடுக் 
(உறுதியடா் ந்வடிக்்கக்) பகடாள்்கக்ள எதிர்பகடாள்ள ஐ.எஸ்.டி.எஸ் 
்பயன்படு்ததப்படுகிைது.

ஐ.எஸ்.டி.எஸ் Vs வரி நீதி – ப்பண்கள் தஙகள் இ்ம் மற்றும் வர்க்க்ததின அடிப்ப்்யில அனு்ப-
விக்கும் மு்ைப்படு்ததப்பட் மற்றும் குறுக்குபவடடு ்படாகு்படாடுக்ள நிவர்்ததி பசயயும் திை்் 
வரிவிதிபபு (taxation)  மூ்லம் பசலவ்த்த மறு்பகிர்வு பசயயும் பசயல பகடாண்டுள்ளது.  ்பன்டாடடு 
நிறுவ்ஙகள் வரிக் பகடாள்்கக்ள துஷ்பிர்யடாகம் பசயது, அரசடாஙகஙகளி்மிருநது ப்பரிய வரி-
வி்லக்குக்ளப ப்பறும்்்படாது, மிகவும் கடு்மயடாக ்படாதிக்கப்படு்பவர்கள் ப்பண்க்ள.  உ்லந்லம் 
முதல கலவி, நீர் மற்றும் ்்படாக்குவர்தது வ்ரயி்லடா் ப்படாது ்ச்வகள், அரசடாஙக்ததடால நிதியளி-
க்கப்படும்்்படாது,   ப்பண்க்ள சக்தி வடாயநதவர்களடாக உருவடாக்குவதற்கும், ்மலும் ஏற்ை்ததடாழ்வுகள், 
அவர்களுக்கு எதிரடா் வனமு்ை மற்றும் அவர்களின ஊதியம் ப்பைடாத ்பரடாமரிபபுப ்பணிக்ளக் 
கு்ைப்பதற்குமடா் ஆற்ை்்ல பகடாண்டுள்ள .்  இருபபினும், ஐ.எஸ்.டி.எஸ் இன கீழ், ஒரு அரசடா-
ஙக்தது்ன முதலீட்டாளர் உ்ன்படிக்்க பகடாண்் நிறுவ்ஙகள், வரி்ச சட்ஙக்ள மடாற்ை, வரி-

ஃ்பலிப ்மடாரிஸ் Vs ஆஸ்தி்ரலியடா7:  2011 ஆம் ஆண்டில ஆஸ்தி-
்ரலியடா,   பு்கப்பழக்க்த்த தடுக்கவும், சுகடாதடார நி்்ல்மக-
ளின அ்நக அ்படாய்த்தக் கு்ைக்கவும் அ்்்தது பு்கயி்்ல 

ப்படாருடகளுக்கும் பவற்று ் ்பக்்கஜிங அறிமுகப்படு்ததிய்்படாது, ஃபிலிப 
்மடாரிஸ், ஆஸ்தி்ரலியடா மீது ஒரு நடுவர் தீர்ப்படாய்ததின முன வழக்கு்த 
பதடா்ர்நதடார்.  ஃபிலிப ்மடாரிஸ் ஆஸ்தி்ரலியடா (சுவிடசர்்லடாந்த 
தளமடாகக் பகடாண்்து), ஃபிலிப ்மடாரிஸ் இன்ர்்நஷ்லுக்கு பசடாநத-
மடா்து என்பதடாலும், ்மலும் ஆஸ்தி்ரலியடாவுக்கு சுவிடசர்்லடாநது்ன 
முதலீடடு ஒப்பநதம் இல்்ல என்பதடாலும், ஆஸ்தி்ரலியடா-ஹடாஙகடாங 
முதலீடடு ஒப்பநததில ்சர்க்கப்பட் ஐ.எஸ்.டி.எஸ் ப்படாறிமு்ை்யப 
அனுகூ்லமடாக ்பயன்படு்ததிக் பகடாள்ள ஃபிலிப ் மடாரிஸ் ஆசியடா, ஆஸ்தி-
்ரலியடாவில ்பஙகுக்ள வடாஙகி்டார்.  தீர்ப்படாயம் த்து டிசம்்பர் 2015 
யின தீர்மடா்்ததில ஃபிலிப ்மடாரிஸ் ஆசியடா, ஹடாஙகடாங்க சடார்நத ஒரு 
நிறுவ்்த்தப ்பயன்படு்ததி 2011 இல பசடா்ததுக்க்ள வடாஙகியதற்கு 
முக்கிய கடாரணம், சட்பபூர்வ உரி்ம்கடார்்லக் பகடாண்டுவருவதடாகும் 
என்ப்த உறுதி பசயதது.  பவற்று ்்பக்்கஜிங, நியடாயமடா் மு்ையில 
எதிர்்படார்க்கப்ப்வில்்ல எனை நிறுவ்்ததின கூற்்ையும் தீர்ப்படாயம் 
நிரடாகரி்ததது. எ்்வ, சட் அடிப்ப்்யில மடடு்ம எனைடாலும் கூ் 
வழக்கு தள்ளு்படி பசயயப்பட்து.  ஆயினும்கூ், ஆஸ்தி்ரலியடா சட் 
பச்லவு சம்்பநதமடாக AU$ 24 மிலலிய்் பச்லவழி்ததது, அ்த ் நர்ததில 
ஃபிலிப ்மடாரிஸ் ்படாதி்ய மடடு்ம பசலு்ததி, ஆஸ்தி்ரலிய வரி பசலு-
்தது்வடார் மற்ை ்படாதி்ய பசலு்ததும்்படி பசயதடார்.
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்சசலு்கக்ளக் கு்ைக்க அல்லது ப்பருநிறுவ் வருமடா் வரி மற்றும் பிை வ்க வரிக்ள 
அதிகரிப்பதற்கடாக அரசடாஙக்ததிற்கு எதிரடாக வழக்கு்த பதடா்ர்லடாம்.  வரி சம்்பநதமடா் சர்்ச்சக-
ளின கடாரண்ததிற்கடாக, இநதியடா மற்றும் ரு்மனியடா8 உள்ளிட் கு்ைநதது 24 நடாடுகள் மீது ஐ.எஸ்.
டி.எஸின கீழ் வழக்கு பதடா்ரப்படடுள்ளது.

  ் வடா்்்படான Vs இநதியடா9 : ் கமன தீவுகளில ்பதிவுபசயயப்பட் பதடா்ர்்சசியடா் பவளிநடாடடு 
இருபபுக்க்ளப ்பயன்படு்ததி, இநதியடாவின முக்கிய பதடா்்ல்த பதடா்ர்பு நிறுவ்ஙக்ள 
்வடா்்்படான எடு்ததுக் பகடாண்்து.  இநதியடா அவர்களுக்கு 2 பிலலியன அபமரிக்க ் டா்லர் வரி 
ம்சடாதடா்வக் பகடாடு்தத்்படாது,  அவவடாறு வழஙகப்பட் மூ்லத் ஆதடாய வரி ம்சடாதடா்வ 

பசலு்ததுவ்த்த தவிர்க்க,   ் வடா்்்படான இநதியடாவுக்கு எதிரடாக ஒரு ஐ.எஸ்.டி.எஸ் வழக்்கக் பகடாண்டு-
வநதது. இது பவற்றிகரமடாக அ்மநதடால, அது இநதியர்களுக்கு பிலலியன கணக்கடா் வருவடா்ய 
கி்்க்க ப்பைடாமல பசயயும்.

ஐ.எஸ்.டி.எஸ் Vs கடாலநி்ல நீதி – கடா்லநி்்ல மடாற்ை்ததின கடு்மயடா் தடாக்க்த்த ப்பண்கள் 
விகிதடாசடாரமடாக தடாஙகுகிைடார்கள். ப்பண்கள் தீவிர கடா்லநி்்ல நிகழ்வுகளுக்கு ்பலியடாகி, அதில 
சிக்கப்படடு, கடா்லநி்்ல ்்பரழிவுக்குப பிைகு ஏற்்படும் வனமு்ை்ய அனு்பவிக்க வடாயபபு-
ள்ளது.  வைடசி, பவள்ளம், ்பயிர் மற்றும் கடாலந்் இழபபு மற்றும் நீர் கி்்க்கடாததடால அவர்க-
ளின வடாழ்க்்க அதிகம் ்படாதிக்கப்படுகினைது.  நி்லம், எரிசக்தி, பதடாழில, கடடி்ஙகள், ்்படாக்குவ-
ர்தது மற்றும் நகரஙகளில வி்ரவடா ,் அவசர மற்றும் நியடாயமடா் மடாற்ைஙகளின ்த்வ்ய 
தற்்்படா்தய கடா்லநி்்ல பநருக்கடி மீண்டும் எடு்ததுக்கடாடடுகிைது.  ஆயினும்கூ், கடா்லநி்்ல 
பநருக்கடி்ய்ச சமடாளிப்பதற்கும், தீர்வு கடாண்்பதற்கும் மற்றும் சுற்று்சசூழ்்லப ்படாதுகடாப்பத-
ற்கும் சட்ஙகள் மற்றும் பகடாள்்கக்ள அறிமுகப்படு்ததியதன கடாரண்ததிற்கடாக அரசடாஙகஙகள் 
மீது வழக்கு்த பதடா்ரப்படடுள்ளது.  புள்ளிவிவரப்படி, பிரடாநதிய விரிவடா் ப்படாருளடாதடார கூடடு 
்பஙகடான்ம (ஆர்.சி.இ.பி.) [Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)] நடாடுகளுக்கு10 

எதிரடா் வழக்குகளில 36 சதவீதம் சுற்று்சசூழலு்ன பதடா்ர்பு்்ய து்ைக்ளப ்பற்றியது ஆகும்.

சர்்சசில சுரஙகம் Vs இந்தடா்்சியடா :  2012 
ஆம் ஆண்டில, சர்்சசில சுரஙகமடா்து,  
்்படாலியடா்தடாக கருதப்பட் சுரஙக உரிம-

ஙக்ள ர்தது பசயவது பதடா்ர்்படாக இந்தடா்்சி-
யடாவிற்கு எதிரடாக ஒரு நடுவர் உரி்மக் ் கடார்்ல்த 
பதடா்ஙகியது. நிறுவ்ஙகள் 40 மிலலியன 
அபமரிக்க ்டா்லர்க்ள மடடு்ம முதலீடு பசயதி-
ருநதடாலும் 1.3 பிலலியன அபமரிக்க ்டா்லர் இழபபீ-
்டாக ்கடாரி .்  நிறுவ்ம் வழஙகிய ஆவணஙகள் 
்்படாலியடா்்வ என்ப்த 2016 ஆண்டு டிசம்்ப-
ரில தீர்ப்படாயம் உறுதிப்படு்ததியது. ஏபரல 2017 இல, 
சர்்சசில ்மனிங இநத முடி்வ ர்தது பசயய 
்கடாரியது, ஆ்டால மடார்்ச 2019 இல, வழக்கு ந்வ-
டிக்்ககள் தீர்ப்படாய்ததடால தள்ளு்படி பசயயப்ப-
ட் .்  இநத நடுவர் தீர்ப்படாய்ததிற்கடாக இந்தடா் -்
சியடா அரசடாஙகம் தடாஙக ்வண்டிய பச்லவுகள் 10 
மிலலியன அபமரிக்க ்டா்லர்க்ள எடடியுள்ளதடாக 
மதிபபி்ப்படடுள்ளது.

ஐ.எஸ்.டி.எஸ் Vs ெ்பண ெதடாழிளடார்கள் உரி்மகள் – ஆசியடா மற்றும் ்பசிபிக் ப்பண்கள் சரடா-
சரியடாக ஆண்கள் சம்்படாதிப்பதில 80 முதல 90 சதவீதம் வ்ர சம்்படாதிக்கிைடார்கள். மு்ைசடாரடா, 
ஆ்ப்ததடா் மற்றும் ்படாதுகடாப்பற்ை பதடாழி்லடாளர் து்ைகளில ப்பண்கள் விகிதடாசடாரமடாக குவிநது-
ள்ள்ர், எ்்வ, ஆண்களு்ன ஒபபிடும்்்படாது கு்ைநத ஊதிய ்வ்்லக்ள ்மற்பகடாள்வத-
ற்கடா் வடாயபபுகள் அதிகம் எனறு கருதப்படுகிைது.  கு்ைநத்படச ஊதிய்ததில அதிகரிபபு பசயயும் 

்படச்ததில, அது ப்பரும்்படான்மயடா் ப்பண்களுக்கு ் நரடியடாக ்பய்ளிக்கும்.  அரசடாஙகஙகளின 
தரபபில நிதி மற்றும் பதடாழி்லடாளர் பகடாள்்கக்ள அமல்படு்ததுவதன மூ்லம் மடடு்ம ஆண்-
ப்பண் இரு ்படா்லரின ஊதிய இ்்பவளி்ய முடிவுக்கு பகடாண்டுவரமுடியும் எனைடாலும்11, இவவடாறு, 
ஊதியம் வழஙகுவது பதடா்ர்்படாக, ஆண்-ப்பண் இரு ்படா்லரின ஊதிய இ்்பவளி்ய கு்ைக்கும் 
்நடாக்கில சி்ல அரசடாஙகஙகளடால புதிய சட்ஙக்ள அறிமுகப்படு்தத முடியடாத வ்கயில ஐ.எஸ்.
டி.எஸ் விதிமு்ை உள்ளது.  நடாடடில கு்ைநத்படச ஊதிய்த்த உயர்்ததுவதற்கு புதிய சட்ஙக்ள 
அறிமுகப்படு்ததியதற்கடாக அரசடாஙகஙகள் மீது ஐ.எஸ்.டி.எஸின கீழ் வழக்கு பதடா்ரப்படடுள்ளது.

வி்யடாலியடா Vs எகிபது : 2012 ஆம் ஆண்டில 
வி்யடாலியடா, புதிய பதடாழி்லடாளர் சட்ஙகளின கீழ் 
நடாடடின கு்ைநத்படச ஊதிய்த்த அதிகரிப்ப்த 
எதிர்்தது, அத்டால தஙகளின முதலீடுகள் ்சத-

ம்்நதுள்ள் எனறு வடாதிடடு, அதற்கு இழபபீடு ்கடாரி 
எகிபது மீது வழக்கு பதடா்ர்நதது. இநத வழக்கு இப்்படாது 
தள்ளு்படி பசயயப்படடுள்ள நி்்லயில, இநத வழக்்க பவனை 
்்படாதிலும், இநத வழக்கின ஆறு ஆண்டுகளில, எகிபதிய 
அரசடாஙகம் நடுவர் மற்றும் சட் கட்ண பச்லவுகளுக்கடாக ்ப்ல 
மிலலியன ்டா்லர்க்ள இழநததற்கு இது ஒரு எடு்ததுக்கடாடடு.

ஐ.எஸ்.டி.எஸ் Vs ெ்பணகளின உரி்மகளுக்கடா்ன நிதி – ஐ.எஸ்.டி.எஸ் வழக்குகளின சட் 
பச்லவுகள் மற்றும் ்சதஙகளுக்கு பிலலியன கணக்கடா் அபமரிக்க ்டா்லர்கள் வ்ர பச்லவடாகும் 
எனறு அறியப்படுகிைது.  ஒரு ஐ.எஸ்.டி.எஸ் வழக்குக்கடா் சட் பச்லவுகள் சரடாசரியடாக 8 மிலலியன 
அபமரிக்க ்டா்லர்கள் மற்றும் சி்ல சநதர்ப்பஙகளில 30 மிலலியன அபமரிக்க ்டா்லர்கள் வ்ர 
பசல்ல்லடாம். அ்த ்நர்ததில, இநத வழக்குக்ள ்கயடாளும் வழக்கறிஞர்களுக்கு ஒரு வழக்கறி-
ஞருக்கு, ஒரு மணி ்நர்ததிற்கு சரடாசரியடாக 1,000 அபமரிக்க ்டா்லர் வழஙகப்படுகிைது, வழக்கமடாக 
ஒவபவடாரு வழக்்கயும் ஒரு முழு வக்கீல குழுவி்ரடால ்கயடாளப்படுகிைது. இநத பச்லவுகள் 
வரி பசலு்தது்வடாரடால பசலு்ததப்படுகினை் மற்றும் உள்நடாடடு வளஙகளிலிருநது எடுக்கப்படு-
கினை .்  இத்் ப்படாது ்ச்வகளுக்கு நிதியளிப்பதற்கும், ப்பண்களின மனித உரி்மக்ள 
்மம்்படு்ததுவதற்கும் ்பயன்படு்தத்லடாம்.  ஐ.எஸ்.டி.எஸ் ஐப ்பயன்படு-
்ததி நிறுவ்ஙகள் அடிக்கடி ்கடாரும் ்சதஙகள் மிகப ப்பரிய்வ, 
இது நடாடடின பமடா்தத உள்நடாடடு உற்்ப்ததியில (GDP) ஒரு ப்பரும் 
்பகுதிக்கு சமமடா்தடாகும். ்மலும் இது நடாட்் க்்டாளியடாக 
ஆக்குவதற்கும் அல்லது சட் பச்லவுக்ள ஆதரிக்க மூனைடாம் 
தரபபி்்ர நம்புவதற்கும் வழி வகுக்கினைது.

ப்்ததியன Vs ்படாக்கிஸ்தடான : 2019 ஆம் ஆண்டில, 
்படாக்கிஸ்தடான அரசடாஙக்ததிற்கு எதிரடாக ப்்ததியன 
வழக்கில அரசடாஙக்ததிற்கு எதிரடாக ஒரு நிறுவ -்

்ததிற்கு ஐ.எஸ்.டி.எஸ் விருது வழஙகப்பட்து. இநத விருது, 5.8 
பிலலியன அபமரிக்க ்டா்லர்கள் ஆகும். இது சர்வ்தச நடாணய 
நிதிய்ததிலிருநது [International Monetary Fund (IMF)], ்படாகிஸ்தடான 
அரசு எடு்தத 6 பிலலியன அபமரிக்க ்டா்லர் பி்ண எடுபபுக்கு 
(bail out) கிட்்ததட் சமமடா்தடாகும்.  எநத நடாடடில, 7 சதவீத குழ-
ந்தகள் தஙகள் ஐநதடாவது பிைநதநடாளுக்கு முனபு இைக்கி-
னை்்ரடா12, அ்தத்கய ்படாக்கிஸ்தடான நடாடடின 200 மிலலியன 
மக்களுக்கடா் சுகடாதடார ்பரடாமரிபபின முழு ப்படாது பச்லவின 
பதடா்க்ய வி், இநத பதடா்க இரு ம்ஙகு அதிகமடா்தடாகும்13.  
இநத விருது நடாடடின கடு்மயடா் ப்படாருளடாதடார, சமூக மற்றும் 
அரசியல சூழ்நி்்லயில ்மடாசமடா் வி்ளவுக்ள ஏற்்படு்தது-
வது்ன, ்படாகிஸ்தடானில உள்ள ்ப்லருக்கு மரண தண்்்்்ய 
அளிக்கும் விதமடாக அ்மகிைது.
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எஙகளின தகடாரிக்்க என்ன? ஐ.எஸ்.
டி.எஸ் இபத்படாது முடிவுக்கு  வரதவணடும் !
ஐ.எஸ்.டி.எஸ், அடிப்ப்்யில மனித உரி்மகள், நீதி, சம்ததுவம், ப்படா-
றுபபுக்கூைல மற்றும் மக்களின இ்ையடாண்்ம ஆகியவற்றின பகடா-
ள்்கக்ள மீறுவதடாக அ்மநதுள்ளது. இது, கடா்லனி்ததுவ சக்தி நீண்் 
கடா்லமடாக, மக்கள் மற்றும் நமது ்கடாளின, குறிப்படாக உ்லகளடாவிய 
பதற்கின வடாழ்க்்க மற்றும் நலவடாழ்வின வி்்லமதிபபில, அனு்பவி்தது 
வரும் ஒரு சட்வி்ரடாத ்படாதுகடாபபு ப்படாறிமு்ையடாகும்.  நிறுவ்ஙகளி-
ன மனித உரி்ம மீைலகளுக்கு ப்படாறுபபுக் கூறும் விதமடாக, குறிப்படாக,  
அதிகடார்ததின நி்்ல்ம்யப தக்க ் வ்ததுக் பகடாள்வதற்கடா் ்பன்டா-
டடு மற்றும் பவளிநடாடடு முதலீட்டாளர்களின ஒருஙகி்ணநத முயற்சி-
களின கடாரணமடாக, இனறுவ்ர, ஆ்சசரியப்ப்்ததக்க வ்கயில, எநத-
பவடாரு எதிர் சட்பூர்வமடா் வழிமு்ையும் ்தடாற்றுவிக்கப்ப்வில்்ல.


