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خواتین کی آگہی کیلئے شراکت داری
برائے حقوق ،تعمیروترقی ،اور امن()WLP
 4343منٹگمری ایونیو ،سویٹ 201
بیتیسڈا ،ایم ڈی 20814
ٹیلی فون(1) 301-654-2774 :
فیکس(1) 301-654-2775 :
ای میلwlp@learningpartnership.org :
ویبwww.learningpartnership.org :
کور ڈیزائن اورلے آؤٹ Xanthus Design
ترجمعہ :ایس اے
کاپی رائٹ © 2020
حقوق ،ترقی اور امن کی خاطر خواتین کی آگہی کے لیے شراکت داری( )WLPکی طرف سے
)by Women’s Learning Partnership for Rights, Development, and Peace (WLP
ISBN: 978-1-939525-21-5
یہ کتابچہ موجودہ ISBNکے تحت شائع شدہ  Beyond Equalityکے اُردو ترجمعہ پرمشتمل ہے
Urdu Adaptation

مساوات سے بڑھ کر :انسانی حقوق کے کارکن کے لیے رہنما کتابچہ

"نوجوان دانشور ہر طرف نعرے لگا رہے ہیں،

'انقالب ،انقالب'
لیکن میں کہتا ہوں  ،انقالب ہمارے گھروں سے شروع ہو
گا اور یہ تب ہو گا

جب ہم خواتین کو برابر حقوق دیں گے۔"
کیوجن
چینی شاعر اورکارکن
()1874-1907

مساوات سے بڑھ کر :انسانی حقوق کے کارکن کے لیے رہنما کتابچہ

فہرست مندرجات
اظہار تشکر
6
ہم کون ہیں
6
 WLPکا مشن اور اصول
7
پراجیکٹ کی تفصیل
یہ کتابچہ اب کیوں؟
کتابچے کا ڈھانچہ
10
گائیڈ الئنز
ہم کس طرح کی دنیا چاہتے ہیں 21 :ویں صدی میں انسانی حقوق
15
پارٹ:1خواتین کے انسانی حقوق کی ورکشاپ کے سیشنز
19
سیشن:1انسانی حقوق کیا ہیں؟

7
9
11

21
سیشن :2انسانی وقار ،جسمانی احترام ،اور خاوند و بیوی کے حقوق
27
سیشن :3عوامی زندگی میں خواتین کی شرکت
35
سیشن:4عدل بمقابلہ مساوات
41
سیشن :5وکالت اور عملی اقدام :خواتین کا آواز اٹھانا
49
سیشن  :6خواتین کے انسانی حقوق کے کارکنوں کے قانونی حقوق اور انصاف
57
سیشن:7سکیورٹی بمقابلہ آزادی :کون سے حقوق برقرار رہتے ہیں؟
65
سیشن :8عقیدے اور مذہب کی آزادی
71
سیشن :9موجود روایات بمقابلہ انسانی حقوق کا تحفظ
77
سیشن  :10انسانی حقوق اور پرتشدد تنازع
83
پارٹ : 2خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے عالمی طریقہ ہائے کار کا استعمال
91
تعارف
سیشن:11انسانی حقوق کی عمومی عالمی دستاویزات میں خواتین کے حقوق کا دفاع
93
سیشن :12خواتین کے تحفظ کی خصوصی عالمی دستاویزات میں خواتین کے حقوق
101
سیشن : 13زمانہ جنگ میں خواتین کے حقوق :خواتین ،امن اور سالمتی کے حوالے سے سکیورٹی کونسل کی قرارداد
111
سیشن: 14تنظیموں یا افراد کی طرف سے شکایات وصول کرنے والے انسانی حقوق کے عالمی ادارے
119

91

شرکاء کی ایویلوایشن کا فارم
129
شرکاء کی ایویلوایشن
ضمیمہ جات
137
ضمیمہ :Aانسانی حقوق کا عالمی اعالمیہ

129

138
ضمیمہ :Bمعاشی ،سماجی اور ثقافتی حقوق کا عالمی کنونشن
143
ضمیمہ :Cشہری اور سیاسی حقوق کا عالمی کنونشن
152
ضمیمہ:Dخواتین کے خالف امتیاز کی تمام اشکال کے خاتمے کا کنونشن
168
ضمیمہ :Eبیجنگ اعالمیہ اور الئحہ عمل کے لیے پلیٹ فارم
179
ضمیمہ :Fانسانی حقوق کے معاہدوں پر عملدرآمد کی نگرانی کرنے والی انسانی حقوق کی کمیٹیاں
187
ضمیمہ: Gخصوصی طریقہ ہائے کار :اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے منتخب ماہرین ،خصوصی نمائندوں اور ورکنگ
گروپس کی فہرست(جزوی)
 WLPکی مطبوعات

188
190

مساوات سے بڑھ کر :انسانی حقوق کے کارکن کے لیے رہنما کتابچہ

اظہار تشکر
ہم اس رہنما کتابچے کی تیاری میں 'حقوق ،ترقی اور امن کی خاطر خواتین کی آگہی کے لیے

شراکت داری( ')WLPسے تعاون کرنے پر مندرجہ ذیل اداروں کے مشکور ہیں:

ہم WLPکے شراکت داروں کے ممنون ہیں جنہوں نے  WLPکے تربیتی پروگرامز پر عملدرآمد
اور ان کی ایویلوایشن کے حوالے سے پورے عزم کے ساتھ اپنے وعدوں کو نبھایا ،اس کے
ساتھ ساتھ ہم ان اداروں کی طرف سے اور پروگرام کے شرکاء کی طرف سے قیمتی فیڈبیک
ملنے پر بھی شکرگزار ہیں ،بنیادی سطح پر ورکشاپس اور تربیتی اداروں میں اس رہنما کتابچے
کی جانچ اور عملدرآمد کے دوران ملنے واال فیڈ بیک خصوصی طور پر قابل قدر ہے۔

ہم کون ہیں
 WLPانسانی حقوق کی  20خودمختار تنظیموں پر مبنی غیر منافع بخش عالمی ادارہ ہے جس
کا مقصدگلوبل ساؤتھ میں سوسائٹیز کے ارتقاء اور ترویج کے حوالے سے خواتین کی تربیت
کرنا اور انہیں معاونت فراہم کرنا ہے ،تاکہ وہ اس عمل کی قیادت کر سکیں WLP،ایک ایسی
منصفانہ اور پرامن دنیا کی حمایت کرتا ہے جہاں خواتین کو تمام حقوق فراہم کیے جائیں اور
ان کا تحفظ کیا جائے۔ WLPجمہوری شرکت کے حوالے سے قائدانہ صالحیت سازی کے لیے
کلچر کے لحاظ سے موزوں تربیت گاہوں کا انعقاد کرتا ہے اور خاندان ،کمیونٹی اور قومی سطح
پر بہتر قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے خواتین کو درکار مہارتوں کے حصول کے لیے مقامی
تنظیموں کے ساتھ شراکت داری قائم کرتا ہے۔ WLPکی شراکت داری قومیت ،مذہب ،نسل اور
ثقافت کی حدود و قیود سے مبرا ہے اور خواتین و نوجوانوں کو بدلنے اور انہیں باختیار بنانے
نیز ایک زیادہ پرامن اور عادالنہ دنیا کے قیام کے لیے خاندان ،کمیونٹی اور معاشرے کی سطح
پر انہیں قائدانہ کردار ادا کرنے کے قابل بناتا ہے۔
 15سال سے زائد عرصے میں WLPنے ایسا نصاب اور تعلیمی ذرائع تشکیل دینے پر کام
کیا ہے جو خواتین کی قیادت اور حقوق کی خالف افزائی کرنے کے ساتھ ساتھ آزاد ،منصفانہ
اور جمہوری معاشروں کے قیام میں بطور تبدیلی کے کردار ان کی صالحیتوں کو اجاگر کرتا
ہے۔2000ء سے اب تک  WLPکے پروگرام اور تربیتی مواد  40سے زائد ممالک میں دسیوں
ہزار خواتین اور مردوں تک پہنچ چکا ہے ،جس نے مقامی تنظیموں کو اپنے قدموں پر کھڑا
ہونے اور دنیا بھر میں خواتین کے حقوق کی تحریکوں کو مضبوط کرنے میں کردار ادا کیا
ہے۔
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 WLPکا مشن اور اصول
• مشن :خواتین کی تحریکوں کی مدد کے ذریعے اختیارات کی تقسیم کو بدلنا اور انصاف،
برابری ،امن اور پائیدار ترقی کو بڑھانا
• ویژن :ایسے جمہوری اور پرامن معاشروں کی تشکیل جو اجتماعیت کو تسلیم کریں،
برداشت کے حامل ہوں اور انہیں صنفی برابری کی روایات ،قانون سازی اور پالیسیوں کے
ذریعے چالیا جائے ،جن کے زیر اثر خاندان ،کمیونٹی اور سیاست میں مردوخواتین کوبرابر
کی سطح پر شرکت اور فیصلہ سازی کے لیے ایک جیسے حقوق حاصل ہوں۔
• حکمت عملی :اس مشن کے حصول کے لیے WLP ،شراکت داری اپنے ویژن ،طریقہ
ہائے کار اور تصورات کے پھیالؤ کے ذریعے صالحیت سازی کرتی ہے جس کے لیے
تجربات ،حکمت عملیوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے اور وسائل کو متحرک کیا جاتا ہے۔
• اپروچ :ایسی قیادت کی تشکیل اوراسے قائم رکھنے کے لیے معاونت کرنا جو شراکت پر
مبنی ،جامع اور تمام طبقات کی نمائندہ ہو جسے دوسری جگہوں پر بھی بطور مثال استعمال
کیا جا سکے۔
• اقدار :یہ شراکت داری صنفی مساوات ،انسانی حقوق ،اجتماعی اور اتفاق رائے کی بنیاد پر
اقدامات اور تنوع کے احترام جیسی اقدار کا پرچار کرتی ہے۔
• تصورات :ہم اپنی تمام سرگرمیوں اور ریسورسز میں مندرجہ ذیل تصورات پر توجہ مرکوز
رکھتے ہیں :انسانی حقوق ،خواتین کے خالف تشدد کا خاتمہ ،انسانی تحفظ ،قیادت ،سیاسی
شرکت ،جمہوریت کی طرف سفر ،متحرک شہری ،نوجوانوں کی شمولیت ،معاشی طور
پر بااختیار ہونا ،تنظیمی صالحیت سازی اورتحریکوں کی تعمیر۔

پراجیکٹ کی تفصیل
 WLPخواتین اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے کام کرتی ہے تاکہ صنفی مساوات اور
جمہوری معاشروں کے قیام کے مقصد کو حاصل کیا جا سکے ،اس سلسلے میں شراکت پر
مبنی ،جامع ،افقی ،کلچر کے لحاظ سے موزوں ،مختلف زبانوں میں ریسورسز اور تعلیمی مواد
کی تشکیل اور اس کے پھیالؤ کے لیے اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں ،یہ مواد
شراکت پر مبنی قیادت ،سیاسی شرکت ،جانچ ،تنظمی صالحیت سازی ،نوجوان قیادت ،اور
اطالعات و کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز( )ICTsجیسے موضوعات پر مبنی ہے اور اس میں دیگر
کے عالوہ خواتین کے خالف تشدد اور بدلتے معاشروں میں خواتین کو انسانی حقوق کی بہتر
فراہمی جیسے عنوانات کا احاطہ کیا جاتا ہے ،اور ہم یہ نصاب آن الئن مفت فراہم کرتے ہیں۔
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یہ وسائل ہماری گراس روٹ ورکشاپس اور خواتین ،مردوں ،نوجوانوں اور سول سوسائٹی کی
تنظیموں ( )CSOsکی تربیت کے اداروں میں ٹرینرز کی تربیت( )TOTکے لیے بنیادی حیثیت
رکھتے ہیں۔
اپنے شراکت دارو ں کی طرف سے انسانی حقوق کی وکالت کے لیے درکار ریسورسز کی
درخواست پر ہم نے انسانی حقوق کے کارکنوں کے لیے یہ رہنما کتابچہ انسانی حقوق پر
ورکشاپ کے الئحہ عمل کے طور پر تیار کیا ہے ،جس میں خصوصی طور پر خواتین کے
حقوق اور ایسے طریقوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے جو عالمی انسانی حقوق کے حصول کی
خاطر کسی مہم کےآغاز کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مساوات سے بڑھ کر :انسانی
حقوق کے کارکنوں کے لیے رہنما کتابچہ میں خواتین ،طلبہ اور سول سوسائٹی کے ارکان کے
لیے بنیادی سطح پر  14سیشنز پر مبنی ورکشاپ کا الئحہ عمل فراہم کیا گیا ہے۔ ان سیشنز میں
انسانی حقوق بالخصوص عورتوں کے حقوق اور ایسے طریقوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے
جو عورتوں کی ترقی کی تحریک کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
اس کتابچے کا آغاز بالکل بنیادی لیکن اہم سواالت سے ہوتا ہے ،یعنی انسانی حقوق کیا ہیں اور
یہ کیوں ضروری ہیں۔ اس کے بعد کے سیشنز میں ان حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے جن
انسانی حقوق کے عالمی معاہدوں میں احاطہ کیا گیا ہے ،ان کے بارے میں آگہی کے لیے حالت
حاضرہ کے مسائل کو استعمال کیا گیا ہے۔ ان سیشنز میں عالمی حقوق کی قبولیت کے حوالے
سے پائے جانے والے اختالفات اور تنازعات کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے نیز اس بات کو
بھی اجاگر کیا گیا ہے کہ ان کے اطالق کی صورت میں کس طرح سماجی اور اخالقی ترقی کا
حصول ممکن ہے۔ آخری سیشنز میں عالمی انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کے سب سے
زیادہ استعمال ہونے والے طریقہ ہائے کار پر نظر ڈالتے ہوئے اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ
مستقبل میں سماجی انصاف کی وکالت کے لیے انہیں کہاں اور کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
2015ء کے اوائل میں ہم نے انسانی حقوق کے حوالے سے اپنی نئی دستاویزی فلم" انسانی
حقوق :ایک ادھورا سفر" 1تیار کی اور اسے النچ کیا جسے اس کتابچے اور تربیت گاہوں کے
ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس فلم کا بیشتر حصہ 2014ء میں خواتین کے مقام کے حوالے
سے اقوام متحدہ کے کمیشن ) (CSWکے  58ویں اجالس کے موقع پر  WLPکی طرف سے
منعقدہ عوامی تقریب میں ہونے والے مباحثوں پر مبنی ہے۔ اس میں انسانی حقوق کی موجودہ
صورتحال اور انسانی تحفظ اور پرامن جمہوری معاشروں کی تشکیل کے لیے ایک بنیاد کے
طور پر انسانی حقوق کی تحریک کی مضبوطی کے لیے درکار اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔
فلم میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ 9/11کے بعد سے مقامی طور پر عالمی سطح
https://vimeo.com/1226905191
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پر طرز حکمرانی کے مختلف درجوں پر انسانی حقوق کی فراہمی میں کیسے تنزلی آئی ہے،
انسانی حقوق کی بنیاد پر پالیسیوں کی تشکیل کے 1990کی دہائی کا رجحان اب "سخت
سکیورٹی" پر توجہ میں بدل چکا ہے۔ فلم کے اختتام پر مطالبہ کیا گیا ہے کہ عالمی انسانی
حقوق  ،بشمول خواتین کے حقوق اور سماجی ،معاشی و ماحولیاتی حقوق کے مابین تعلق ،کو
درست طور پر سمجھا جائے -یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ قومی اور بین االقوامی پالیسیوں
کی تشکیل میں انسانی حقوق کو مرکزی حیثیت حاصل ہو۔ یہ دستاویزی فلم مختلف النوع سامعین
کو یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ اس وقت انسانی حقوق کو درپیش خطرات پر مباحثہ کر سکیں
نیز یہ ترقی کی پالیسیوں میں انسانی حقوق کے الئحہ عمل کو واپس النے کی سوچ کو اجاگر
کرتی ہے۔
ہم امید کرتے ہیں کہ یہ رہنما کتابچہ اور دستاویزی فلم دنیا بھر میں بے شمار کارکنوں کو خواتین
کے حقوق کی تحریکوں کی معاونت کے لیے تیار اور متحرک کرنے میں معاون ثابت ہو گا۔
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یہ کتابچہ اب کیوں ؟
اگر حاالت حاضرہ کی شہ سرخیوں پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہو گا کہ اس وقت دنیا بھر میں
انسانی حقوق کے مسائل کا حل تالش کرنے کے حوالے سے عدم دلچسپی بڑھ رہی ہے ،اور
ریاستوں کی طرف سے انسانی حقوق کو اپنے مخالفین کے خالف ایک حربے کے طور پر
استعمال کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں ،انسانی حقوق جو کبھی سماجی
ترقی کے لیے ایک عالمی پیمانہ تصور کیے جاتے تھے ،اب ان کی قدر و منزلت اور مطابقت
کو مثالیت پسند نوجوانوں اور پرانے جابروں سے ایک ہی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے۔
 9/11کے بعد  ،مقامی سطح سے عالمی سطح تک ،طرز حکمرانی کے متعدد درجوں میں
انسانی حقوق تنزلی کا شکار ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سے بہتر زبان و انداز اور انسانی حقوق
کے فریم ورک کی بنیاد پر بننے والی پالیسیوں کی جگہ اس عالمی رجحان نے لے لی ہے کہ
صرف جمہوریت ہی سب سے بہترین انتخاب ہے۔ آزادی کی جگہ اب سکیورٹی نے لے لی
ہے"،دہشت گردی کے خالف جنگ" کے نام پر موخر الذکر نے اول الذکر کو ناقابل تالفی
نقصان پہنچایا ہے۔ کسی حد تک دیکھا جائے تو کچھ دہشت گرد جیت رہے ہیں کیونکہ وہ
دسیوں الکھ افراد کو قائل کر چکے ہیں کہ ان کے جاہالنہ ،جابرانہ اور دہشت پسند دور اقتدار
دراصل دین کی روح کے مطابق ہیں۔ آج تقریبا ً ایک عشرے سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد
انتہائی سخت سکیورٹی اقدامات کے نقصانات ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں ،چاہے وہ امریکہ
کا پیٹریاٹ ایکٹ ہو یا مذہبی قدامت پسندی کی آڑ میں متشدد انتہا پسندی کو شکست دینے کے
لیے بھونڈے طریقے سے منعقد کروائے گئے مقامی اور قومی انتخابات ہوں۔
گزشتہ کچھ سالوں کے دوران  WLPکے شراکت داروں اور ہم کاروں نے اپنے مباحثوں میں
انسانی حقوق کی عالمی صورتحال اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی کمیونٹی میں پائی جانے
والی بے یارومددگاری کی فضاء پر گہری مایوسی ظاہر کی ہے۔ آج اس بات کی اشد ضرورت
ہے کہ عالمی انسانی حقوق کے بنیادی اصولوں پر نظرثانی کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ
دنیا بھر میں تیزی سے بدلتے تکنیکی ،سیاسی اور معاشی حاالت میں مسائل کا کیا حل فراہم
کرتے ہیں۔
اس رہنما کتابچے کا مقصد انسانی حقوق اور خواتین کی آزادی و ترقی کے باہمی تعلق کے
حوالے سے مباحثوں کو ایک نئی جال بخشنا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس کی بدولت انسانی حقوق
کے کارکنوں کی نئی نسلوں کو اقوام متحدہ عالمی بل برائے انسانی حقوق اور انسانی حقوق
کے دیگر قوانین کے بارے میں آگاہی حاصل ہو گی۔ جو لوگ پہلے سے انسانی حقوق کے
عالمی قوانین کے بارے میں اچھا ادراک رکھتے ہیں ان کے لیے اس رہنما کتابچے کے ورکشاپ
سیشنز ایک ایسا فورم فراہم کریں گے جہاں وہ انسانی حقوق کے ایجنڈے کی تکمیل کے دوران
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پیش آنے والے تنازعات اور دیگر مسائل کے بارے میں کھل کر بات کر سکیں گے اور اس
سے ان کارکنوں کو ان مسائل کے حل کی نئی حکمت عملیاں وضع کرنے میں مدد ملے گی۔
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کتابچے کا ڈھانچہ
ورکشاپ کی سرگرمیوں کی اقسام

• مطالعہ کی اسائنمنٹس
• گروپ ایکسرسائزز
• ٹیم ایکسرسائزز
• گروپ کی شکل میں مباحثہ
مطالعہ کی اسائنمنٹس کی اقسام

• مضامین اور تقاریر
• انسانی حقوق کی عالمی دستاویزات میں سے اقتباسات
• اقوام متحدہ کی قراردادوں میں سے اقتباسات
• مختصراقوال زریں
• انسانی حقوق کے کام کی مثالیں
سیشن کا ڈھانچہ :ہر سیشن کا آغاز سیشن کے مقاصد سے ہو گا۔ اس کے بعد "اس سیشن میں" کے
عنوان سے مطالعہ جات اور اسائنمنٹس کی ایک مختصر وضاحت دی جائے گی۔ ورکشاپ میں
گروپ کی سطح پر مباحثوں کے لیے مضامین اور اقوال زریں کو شامل کیا گیا ہے ،اس کے بعد
گروپ یا ٹیم کی صورت میں مشق دی جائیگی۔ ہر سیشن کا اختتام سواالت کی صورت میں ہوتا ہے
جو سیشن کے مقاصد اور مباحثوں کے بارے میں ہونگے۔
اضافی مطالعہ جات اور مشقیں :سیشن میں مطالعہ جات اور مشقوں میں مضمون کے بارے میں
زیادہ گہرائی سے بتایا جاتا ہے ،لیکن ورکشاپ سیشن کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ان کی
تکمیل ضروری نہیں ہے۔ یہ سہولت کار کی مرضی ہے کہ وہ ان اضافی اشیاء کو استعمال کرتا
ہے یا نہیں۔
پارٹ: 1خواتین کے انسانی حقوق کی ورکشاپس کے سیشنز :پارٹ  1کے سیشنز میں انسانی
حقوق کے ان مسائل کا جائزہ لیا گیا ہے جن کا روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے ،اس کے ساتھ
ساتھ انسانی حقوق کی ان شدید خالف ورزیوں کا بھی احاطہ کیا گیا ہے جو شہ سرخیوں میں آتی
ہیں اور جو ہماری سیاسی رائے پر بھی اثرانداز ہوتی ہیں۔ پارٹ  1کے کچھ سیشنز میں عالمی
انسانی حقوق کے ان معاہدوں کا بھی مختصر تعارف کروایا گیا ہے جو زیر بحث انسانی حقوق کی
خالف ورزیوں پر الگو ہوتے ہیں ،لیکن عموما ً مطالعہ جات کے مواد اور مباحثوں کے عنوانات
میں ہمارے اپنے الفاظ میں انسانی حقوق کی شناخت اور ان کے ادراک پر توجہ دی گئی ہے اس
کے ساتھ سات ھ ہمارے معاشروں میں ان سماجی اور سیاسی عوامل کے بارے میں بتایا گیا ہے جو
ان کے دفاع کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔
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شرکاء کی ایویلوایشن کا فارم :شرکاء کی ایویلوایشن کے فارم کا مقصد شرکاء کی آرام اکٹھی کرنا
ہے اور سیشن کے سواالت کی طرح ان کے بھی کوئی غلط یا صحیح جوابات نہیں ہوتے۔ یہ بات
ضروری ہے کہ شرکاء کی توقعات اور آراء کے بارے میں ایک سے دوسرے سوال پر جاتے
ہوئے شرکاء ان سواالت اور اپنے جوابات کی رینکنگ پر توجہ دیں۔ مثال کے طور پر ایک
سوال میں ہو سکتا ہے رینکنگ  4کا مطلب ایک مثبت جواب ہو ،لیکن اس سے اگلے ہی سوال
میں رینکنگ 4کا مطلب اس سے بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔
ضمیمہ جات :ضمیمہ جات میں اس کتابچے کے حوالہ جات میں اکثر استعمال ہونے والے اعالمیے،
معاہدے اور اقوام متحدہ کے معاہدے مکمل طور پر دیے گئے ہیں ،اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ
کے ماہرین ،خصوصی نمائندوں اور خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ورکنگ
گروپس کی فہرستیں دی گئی ہیں۔

گائیڈ الئنز
انسانی حقوق کی ورکشاپ میں معاونت کے لیے اس کتابچے کا استعمال

2

ان گائیڈ الئنز کا مقصد اس رہنما کتابچے میں مباحثوں اور مشقوں کے حوالے سے آپ کو
معاونت فراہم کرنا ہے۔ ایک سہولت کار کے طور پر آپ ہر سیشن میں تعلیم کے عمل کی
نگرانی اور اسے چالنے کے ذمہ دار ہیں۔ کسی روایتی استاد یا تربیت کار کے برعکس آپ
کا کام گروپ کو کسی مخصوص نتیجے یا کسی مخصوص سمجھ بوجھ تک پہنچانا نہیں ہے۔
اس کی بجائے آپ کی ذمہ داری ورکشاپ کے شرکاء کے لیے ایک آرام دہ ،قابل اعتماد اور
محفوظ ماحول مہیا کرنا ہے ،آپ کا کام دوسروں کے نظریات اور تجربات سے سیکھنا ،اپنے
دماغ کو کھال رکھ کر مل کر کام کرنا اور انسانی حقوق کے بارے میں اتفاق رائے قائم کرنا اور
ایک مشترکہ سوچ لے کر نکلنا ہے۔
آپ یہ ماحول اس طرح سے تخلیق کر سکتے ہیں کہ کمرے اور رکھے گئے مواد کے بارے
میں محتاط طریقے سے پہلے سے منصوبہ بندی کریں اور لوگوں کو اس طرح سے اپنے کام
میں لگائیں جس سے باہمی احترام بڑھے ،مباحثے پرمغز ہوں اور تعاون و فعال شرکت کا ماحول
پیدا ہو۔
سہولت کار کا کردار
ایک موثر سہولت کار وہ ہے جو ورکشاپ کے شرکاء کے ساتھ ملکر سنتا ہے اور سیکھتا ہے۔ آپ
کا کام میٹنگز منعقد کروانا اور ورکشاپ کی مشقوں کے دوران شرکاء کی رہنمائی کرنا ہے۔ آپ
کیلئے تمام جوابات کا جاننا یا ورکشاپ میں شریک کسی فرد کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔
2ماخوذ "ورکشاپ کے ماحول میں رابطہ کاری :سہولت کاری کے لیے گائیڈ الئنز"،چوائسز کے بارے میں رہنمائی :خواتین کی
قائدانہ صالحیتوں کی تربیت کے لیے ہینڈ بک( ،خواتین کی آگہی کے لیے شراکت داری)2001 ،
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مب احثے اس وقت کامیاب ہوں گے جب تمام شرکاء ان میں شرکت کریں گے اور یہ بتائیں گے
کہ ان کے خیال میں انسانی حقوق سے کیا مراد ہے اور ان کی کمیونٹی میں انسانی حقوق کی
عالمی تنظیمیں اور انسانی حقوق کے کارکن اس حوالے سے کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔
گفتگو کو کسی سمت میں لے کر جانا
بعض اوقات آپ یہ چاہیں گے کہ کسی خیال پر مبنی سوال کے ذریعے گروپ کی بات چیت کو کسی
نئی سمت میں لے کر جائیں۔ آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ کسی مباحثے کی سمت کی طرف
رہنمائی کریں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی رائے درست یا زیادہ بہتر نہیں ہوتی(ماسوائے اس
کے کہ جہاں حقائق دستاویزی شکل میں موجود ہوں)۔ آپ کا ہدف یہ ہے کہ شرکاء کوا نسانی حقوق
کے بارے میں ایک مشترکہ سوچ تک پہنچنے میں معاونت فراہم کریں جسے وہ اپنی ذاتی زندگیوں
میں اپنا سکیں اور پھر خاندان اور کمیونٹی کی سطح پر اس کا پرچار کر سکیں۔
ایک اچھا س ہولت کار وہ ہوتا ہے جو ایک ایسا قابل اعتماد اور غیر جانبدار ماحول پیدا کرتا
ہے جہاں ہر کوئی اپنی ایماندارانہ رائے دینے میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتا ،اسے یہ ڈر
نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے بارے میں کیا کہے گا یا اسے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے
ضروری ہے کہ شرکاء کی اس طرح سے معاونت کی جائے کہ وہ کسی دوسرے کی رائے
سے کسی سوچ کی بنیاد پر اور احترام کے ساتھ عدم اتفاق کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس
نہ کریں۔ اگر مختلف آراء کے درمیان طویل خاموشی آئے تو اس بارے میں پریشان نہ ہوں۔ یہ
ایسے لمحات ہوتے ہیں جب شرکاء کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں یا وہ بولنے کے لیے خود میں
اعتماد پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔
بحث شروع کرنا
کتابچے کے تمام سیشنز میں مباحثے اور مکالمے کو شروع کرنے کی غرض سے سواالت
اٹھائے گئے ہیں۔ یہ سواالت صرف رہنمائی کے لیے ہیں تاکہ گروپ انسانی حقوق کی حمایت
کے حوالے سے اپنے جوابات اور حکمت عملیاں پیش کرے۔ جب تک گروپ متعلقہ اور بامقصد
بحث میں مشغول ہو تو گروپ کو ان دیے گئے سواالت سے ہٹنے سے نہ روکیں۔ مزید برآں آپ
مشقوں کے لیے مختلف طریقے اختیار کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں یا ورکشاپ کے
سیشنز میں دیے گئے سواالت کے عالوہ دیگر سواالت بھی سامنے رکھ سکتے ہیں۔
اگر آپ ایسے شرکاء کی نشاندہی کریں جو ہچکچاہٹ کا شکار ہوں یا بولنے کا حوصلہ نہ پیدا
کر پا رہے ہوں تو آپ ان کے سامنے اپنی رائے رکھیں اور اس پر ان سے تبصرہ کرنے کا
کہیں۔ اگر آپ انفرادی شرکاء اور گروپ کی ضروریات کے بارے میں محتاط ہیں ،مستعد اور
پرعزم ہیں ،اور سیکھنے کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں توسمجھیں آپ ایک موثر سہولت کار
ہیں۔
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ایجنڈے پر قائم رہنا
ایک سہولت کار کسی مباحثے کی بہترین رہنمائی اس طرح سے کر سکتا ہے کہ وہ موثر طور
پر وقت کا خیال رکھے اور گروپ کے شرکاء کو سیشن کے ایجنڈے کے بارے میں یاددہانی
کرواتا رہے۔ اگرچہ ورکشاپ کے گروپس کے سائز مختلف ہوتے ہیں ،لیکن یہ بات تقریبا ً ہمیشہ
فائدہ مند ہوتی ہے کہ شرکاء سے کہا جائے کہ وہ اپنی آراء کو نسبتا ً مختصر رکھیں ،کسی ایک
فرد یا چند افراد کو گفتگو پر حاوی نہ ہونے دیں۔ یہ ایسی مشقوں کے لیے بالخصوص اہم ہے
جن میں مختلف اقدامات شامل ہوتے ہیں یا ہر شریک فرد کو اپنی کہانی بیان کرنے کے لیے
کہا جاتا ہے۔شرکاء کو یہ بات یاد باور کرنا کہ وہ اپنی آراء کو زیر بحث موضوع سے متعلقہ
رکھیں  ،کا سمجھدارانہ طریقہ یہ ہے کہ کسی مخصوص فرد کی طرف اشارہ کرنے کی بجائے
تجاویز اور ہدایات تمام گروپ کو اجتماعی طور پر دی جائیں۔ شرکاء کی اس حوالے سے بھی
حوصلہ افزائی کریں کہ وہ دوسروں کی بات سنیں اور اپنی سابقہ آراء میں بہتری الئیں۔
ذمہ داری بانٹنا
اگرچہ آپ ورکشاپ کے ہر سیشن کا اختتام تک انتظام چالنے کے ذمہ دار ہیں ،لیکن آپ کو ہر
سرگرمی یا مباحثے سے متعلق ہر کام خود کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذمہ داریوں کی تقسیم
ورکشاپ کے سیشنز کے انتظام کا حصہ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ ایک آسان طریقہ یہ ہے
کہ شرکاء سے کہیں کہ وہ رضاکارانہ طور پر گروپ کے لیے نوٹس لیں ،ہدایات یا کتابچے
میں شامل مواد کو باآواز بلند پڑھیں یا مباحثوں کے دوران معاونت کریں۔ شرکاء کو یہ باور
کروائیں کہ نوٹس لکھتے ہوئے سپیلنگ کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ،یا
اونچی آواز میں پڑھتے ہوئے تلفظ کے بارے میں فکرمند نہ ہوں ،اس سے اس خاتون کو آرام
سے اپنا کام مکمل کرنے میں بہت مدد ملے گی اور دیگر خواتین بھی رضاکارانہ طور پر آگے
آئیں گی۔
بحث میں شامل ہونا
یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ مباحثوں میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں۔ تاہم یہ بات ذہن میں رکھیں
کہ آپ ہر سیشن کا انتظام چال رہے ہیں اور کسی حد تک ہر چیز"آپ کے کنٹرول" میں ہے ،اس
لیے ہو سکتا ہے شرکاء آپ کی آراء اور تجاویز کو زیادہ اہمیت دیں۔ یہ بات اہم ہے کہ آپ کم
سے کم مداخلت کریں اور جب آپ اپنی رائے کا اظہار کریں تو یہ کہیں کہ یہ آپ کا ذاتی نقطہ
نظر ہے ،اور صرف ایک یہی نقطہ نظر نہیں ہے۔
لطف اٹھائیں
یاد رکھیں کہ آپ کی اس ورکشاپ میں شرکت کا ایک مقصد علم حاصل کرنا بھی ہے۔
اس لیے خود بھی لطف اٹھائیں!
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شرکاء کا کام
لوگ کئی وجوہات کی بناء پر ورکشاپس میں شرکت کرتے ہیں ،وہ مختلف قسم کے خیاالت کے
ساتھ بہت سی امیدیں لے کر آتے ہیں۔ ان کے تجربے یا پیشہ ورانہ رتبے سے قطع نظر ،شرکاء
کا کام یہ ہے کہ وہ خود کو ایک طالب علم اور استاد سمجھیں ،سیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا
علم دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ورکشاپس اس صورت میں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں جب
شرکاء توجہ سے سنیں ،سواالت کریں اور مفروضوں کو چیلنج کریں۔ شرکاء کی ذمہ داری ہے
کہ وہ مباحثوں میں شرکت کریں ،مل کر کام کریں ،یا کسی بڑی ٹیم کا حصہ بن کر کام کریں،
اور سیشن کے پروسیس اور پیشرفت کا تجزیہ کریں۔ اگر ورکشاپ کے دوران ہر کوئی دوسرے
کی رائے کے احترام کا ماحول پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کرے گا تو اس سے سب کو فائدہ
ہو گا۔
میٹنگز کا انعقاد
یہ بات اہم ہے کہ میٹنگ سیشنز میں تیاری کے ساتھ آئیں۔ استعمال ہونے والے مواد کو اچھی
طرح پڑھ کر آئیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اس کتابچے کے مقاصد اور اس ورکشاپ
اور اس کے ہر سیشن کے لیے آپ اپنے مقاصد کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس بات کا جائزہ
لیں کہ آپ کو کس طرح کے میٹیریل کی ضرورت ہے ہر اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے
ہر چیز تسلی بخش طور پر موجود ہو۔ سیشنز کسی بھی جگہ دفتر ،عوامی جگہ ،پرائیویٹ کمرے
یا کسی بھی ایسی جگہ ہو سکتے ہیں جہاں خاموشی اور پرائیویسی ہو اور جہاں شرکاء خود
کو آرام دہ محسوس کریں۔ آپ شرکاء کو ہدایت کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے قلم اور کاغذ ہمراہ
الئیں یا آپ یہ چیزیں انہیں خود بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ورکشاپ کی جگہ اور دستیاب اشیاء
کی بناء پر آپ چاک بورڈ یا وائٹ بورڈ لکھنے کے لیے چاک یا مارکر پین یا چارٹ پر لکھنے
کے لیے آپ انہیں مارکر النے کا کہہ سکتے ہیں۔
اس کے عالوہ آپ کاغذ کی بڑی شیٹس اور انہیں دیوار پر چپکانے کے لیے ٹیپ یا ٹیک ال
سکتے ہیں۔ چاک بورڈ ،فلپ چارٹ یا پیپر کی شیٹس گروپ ممبران کے سامنے نوٹس لینے کے
لیے مفید ہیں تاکہ وہ پورے سیشن کے دوران اپنے خیاالت اور تصورات کے بارے میں آسانی
سے سوچ سکیں۔ مباحثے کی اہم باتوں کو پیپر لکھنا اس لیے بھی بالخصوص اہم ہے کہ آپ
مستقبل میں حوالے کے لیے اور بعد کے سیشنز میں گروپ کے اولین خیاالت دیکھنے کے لیے
ان نوٹس کو استعمال کر سکتے ہیں۔
اس کتابچے میں کچھ مشقیں بھی شامل ہیں جن میں گروپ کو ٹیموں میں تقسیم ہونے اور ٹیم
کی صورت میں کوئی سرگرمی سرانجام دینے کا کہا جائے گا۔ اگر تمام شرکاء کے پاس اس
کتابچے کی کاپی موجود نہیں ہے تو آپ ہر ٹیم کے لیے ہدایات کی فوٹو کاپیاں کروا سکتے ہیں۔
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اس کے برعکس آپ ان ہدایات کو کاغذ پر جلی حروف میں لکھ کر دیوار پر چسپاں کر سکتے
ہیں تاکہ ہر کوئی انہیں باآسانی دیکھ سکے۔
زیادہ تر سیشن کا دورانیہ دو سے تین گھنٹے ہو گا لیکن آپ گروپ کی موزونیت کی مطابق اس
دورانیے کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ آپ شرکاء کو کوئی مشروب یا کھانے کی کوئی چیز
بھی مہیا کر سکتے ہیں تاکہ وہ وہاں خود کو زیادہ آرام دہ محسوس کریں۔اگر آپ کو یہ معلوم
نہیں ہے کہ شرکاء کیا چاہتے ہیں تو آپ پہلے سیشن کے دوران ان سے ان کی ترجیحات کے
بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ پہلے سے پالن بنائیں تاکہ آپ کو پہلے
سے پتہ ہو کہ آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے اور سیشنز کو کیسے چالنا ہو گا۔
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ایسی اشیاء جن کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے
• پین اور/یا پنسل
• کاغذ
• اہم نقاط لکھنے کے لیے بڑے کاغذ
• ٹیپ یا ٹیک
• فلپ چارٹ
• رنگ برنگی مارکرز
• چاک
• لکھنے کے لیے بڑا وائٹ بورڈ یا چاک بورڈ
• کتابچے میں دی گئی ہدایات کی کاپیاں
• ایسی گھڑی جس میں منٹس کی سوئی ہو اور جو سب کو نظر آئے
• وقفے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء
• کپ ،پلیٹیں  ،نیپکن
ورکشاپ سیشنز کے اختتام پر
گروپ کے شرکاء اپنی مرضی کے مطابق ورکشاپ کے اختتام پر کوئی غیر رسمی پارٹی یا
کسی دیگر گروپ سرگرمی کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ نویں یا دسویں سیشن کے دوران آپ گروپ
کے شرکاء سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ورکشاپ کے اختتامیہ کے بارے میں سوچنا شروع
کریں۔ یہ بات اہم ہے کہ شرکاء ورکشاپ سے اس اطمینان کے ساتھ نکلیں کہ ان کی ضروریات
اورتوقعات پوری ہوئی ہیں۔
آخری سیشن سے نکلنے سے قبل شرکاء سے کہیں کہ وہ ورکشاپ کا ایویلوایشن فارم پر کر
کے جائیں کہ جو کہ اس کتابچے کے آخر میں دیا گیا ہے۔ یہ فارم شرکاء کی آگہی کا معیار
جانچنے اور مستقبل میں  WLPکی ورکشاپس کو بہتر بنانے کے حوالے سے مفید ہے۔ آپ
کے لیے یہ بات فائدہ مند ہے کہ شرکاء کو اس فارم کے مقصد کے بارے میں بتائیں اور انہیں
یقین دہانی کروائیں کہ ان کی طرف سے فراہم کی گئی معلومات کو صیغہ راز میں رکھا جائے
گا۔ اگر شرکاء اپنا نام ظاہر نہ کرنا چاہیں تو وہ ایویلوایشن کے فارم پر اپنا نام نہ لکھیں۔ شرکاء
کے جانے سے قبل ان سے فارم جمع کرنا یاد رکھیں۔
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ہم کس طرح کی دنیا چاہتے ہیں:
21ویں صدی میں انسانی حقوق
مہناز افخامی
خواتین کی آگہی کے لیے شراکت داری ،برائے حقوق ،تعمیرو ترقی اور امن( )WLPکا
تصور 1995ء میں بیجنگ میں خواتین پر چوتھی عالمی کانفرنس کے موقع پر سامنے آیا۔
کانفرنس کے موقع پر جس جذبے اور عزم کے ساتھ  35000این جی اوز کے نمائندوں نے
دنیا بھر میں خواتین کے حقوق کی حالت اور ان کے مکمل حصول کے لیے مجوزہ حکمت
عملیوں پر اپنے خیاالت کا اظہار کیا اسے دیکھتے ہوئے ہمارا ایک گروپ مستقبل کے بارے
میں غوروفکر کے لیے اکٹھا ہوا۔ بیجنگ کانفرنس اور اس سے پہلے کے واقعات سے ہم نے
یہ سیکھا کہ انسانی تاریخ کے دوران اور پوری دنیا میں خواتین کی حالت بنیادی طور پر ایک
جیسی ہی رہی ہے۔ ہر جگہ مردوں کو عوامی زندگی میں آسان رسائی حاصل ہے ،جو خواتین
کو حاصل نہیں ہے ،مرد تربیت یافتہ ،پڑھے لکھے اور برابرتنخواہ کی بنیاد پر کام کرنے کے
لیے حوصلہ مند ہیں ،جبکہ خواتین کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے ،مرد اپنی پرمردانگی کو
پہچانتے ہیں اور اس پر ناز کرتے ہیں جبکہ خواتین ایسا نہیں کرتیں ،مردوں کو باہر نکلنے،
جارحانہ ،تیز اور طاقتور ہونے کی بناء پر ستائش کی جاتی ہے جبکہ خواتین کو اس طرح سے
نہیں سمجھا جاتا ،تخلیق ،جرات اور جدید ہونے پر مردوں کی تعریف کی جاتی ہے جبکہ
عورتوں کی نہیں کی جاتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکال ہے کہ کامیابی ،شرکت اور طاقت کا زیادہ
تناسب مردوں کے پاس ہے اور خواتین کو محکوم بنا لیا گیا ہے۔ اس کے بعد آنے والے چند
سال ہم نے کاسا بالنکا ،برلن ،بیروت اور دیگر جگہوں پر ہم نے باہمی بات چیت جاری رکھی۔
ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ مردو خواتین کے درمیان اختیارات کا ڈھانچہ مرد کی طرف سے
خواتین کو محکوم بنانے اور انہیں دبانے کے منصوبے کے تحت نہیں ہے ،اگرچہ بظاہر ایسا
حتی کہ سیاسی اور
ہی نظر آتا ہے -ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مذہب ،کلچر ،آرٹ ،ادب اور ٰ
معاشی اختیارات کے ڈھانچے کی تشکیل اور طرز عمل سب اس نظام کی حمایت کریں اور
اسے قائم رکھیں؟ تاریخ کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا قصوروار وہ بنیادی نظام
زندگی تھا جسے صرف ایک صنف نے تشکیل نہیں دیا تھا بلکہ قدیم دور کے حاالت کے
نتیجے میں معرض وجود میں آیا تھا—ایک ایسا وقت جب خواتین اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ
زچگی ،بچوں کو دودھ پالنے اور بچوں کی نشوونما میں بسر کرتی ہیں ،جن میں سے زیادہ
تر بچ بھی نہیں پاتے تھے۔ ایسے بچے جو بلوغت کی عمر تک پہنچ پاتے تھے وہ اپنے خاندان
کی معاشی بقاء کی جدوجہد میں مصروف ہو جاتے تھے اور پھر اپنے بزرگوں کی دیکھ بھال
کرتے تھے(بالخصوص اگر لڑکی ہو)۔ کام ،بقاء اور جنگوں کے لیے جسمانی طاقت کی
21

مساوات سے بڑھ کر :انسانی حقوق کے کارکن کے لیے رہنما کتابچہ

ضرورت ہوتی تھی۔ مرد اور خواتین ایسی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے تھے جن کی بدولت
دونوں صنفوں کی بقاء ممکن ہو۔ اس طرح سے ایک ایسا سماجی ڈھانچہ وجود میں آیا جس
میں انسانی بقاء کی ہر جہت شامل تھی۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشروں میں خاتون کو ایک مرد کے ساتھ جنسی تعلقات پر پابند
رکھنے اور اس کی جنسی خصوصیات کی حفاظت اور انہیں برقرار رکھنے کی روایات مضبوط
ہوتی گئیں۔عورت کے جسم کے خطرات کے بارے میں کہانیاں بڑھتی گئیں ،عورت کے بال
اور جسم کے دیگر متعدد حصوں کو جنسی رغبت سے جوڑا گیا اور یہ شور اٹھا کہ اگر خواتین
کے جسموں کو ڈھانپنے اور ان کی نقل وحرکت کو پابند کرنے کو یقینی نہ بنایا گیا تو نہ جانے
کیا ہو جائے گا۔ افریقہ کے بعض حصوں میں عورتوں کے ختنے ایک ایسا فعل بن گیا جس
سے بچنا ممکن نہیں۔ چین میں لڑکیوں کے پاؤں بچپن میں باندھ دیے جاتے ہیں تاکہ "لوٹس کی
وسطی کے مختلف حصوں میں خاتون کے پورے
طرح کے دو انچ کے" پاؤں بن سکیں۔ مشرق
ٰ
جسم کو ایک مکمل برقعے کے ساتھ ڈھانپا جاتا ہے اور دیکھنے کے لیے صرف آنکھیں ننگی
رکھی جاتی ہیں۔ مغرب میں بعض اوقات عورتوں ڈائن سمجھ کر جال دیا جاتا تھا۔
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صنعتی انقالب کے نتیجے میں آنے والی تبدیلیوں کے باعث پیداواری طریقہ ہائے کار کی نوعیت
تبدیل ہو گئی اور پہلی بار خواتین تنخواہ کے عوض کام کرنے والی ورکس فورس میں شامل
ہوئیں۔ سائنسی ایجادات کے باعث بہت سی بیماریاں ختم ہو گئیں اوریہ ممکن ہو گیا کہ خواتین
زچگی کے عمل کو کنٹرول کر سکتیں تھیں۔مردو خواتین کی طرف سے فیکٹریوں میں کام
کرنے اور شہروں کی طرف منتقلی کے باعث طرز زندگی میں نمایاں تبدیلیاں آئیں۔  19ویں
صدی کے وسط سے مردوخواتین کے لیے مختص کاموں کے حوالے سے سواالت اٹھنا شروع
ہوئے۔ خواتین اور کچھ روشن خیال مردوں نے خواتین کے مقام کے حوالے سے ناانصافیوں
کو محسوس کیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نئے حاالت اور طرز زندگی میں محنت کی تقسیم
اور مردوخواتین کے لیے الگ الگ جگہوں کی کوئی تک نہیں بنتی۔ ماضی میں دونوں صنفوں
کے لیے مختص کرداروں کو بدلتے معاشروں میں برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے
اعلی مدارج طے کر چکے تھے وہاں اس ناہمواری کو پہلے محسوس
معاشرے جو ترقی کے
ٰ
ک یا گیا اور وہاں عورتوں کے مقام میں جلد تبدیلی آئی۔ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ پدرشاہی جو
کہ اس جامع نظام کو کنٹرول کرتی ہے جس نے کہ عورت کے اس عدم مساویانہ تشخص کو
قائم کیا اور اسے برقرار رکھے ہوئے ہے دراصل کلچر کی بجائے تاریخ کی پیداوار ہے۔
حتی کہ اس زمانے میں بھی جب انسانی
کلچر پر تاریخ کی فوقیت سے ہم نے یہ سمجھا کہ ٰ
حقوق کو ابھی تسلیم بھی نہیں کیا گیا تھا تب بھی ،ہمیشہ اور ہر جگہ انسانی حقوق حقیقی ہیں-
 یعنی ہر انسان چاہے اسے معلوم ہو یا نہ ہو وہ انسانی حقوق کا دعویدار ہے اور رہے گا؛ یہکہ کوئی بھی انسا نی حق ایسا نہیں ہے جو اپنی نوعیت میں اسی آمرانہ حکمنامے کا تابع ہو
چاہے اس حکمنامے کا ماخذ کچھ بھی ہو۔ اس نے ہمیں اس حقیقت سے بھی روشناس کروایا کہ
اگرچہ انسانی حقوق عالمگیر حیثیت رکھتے ہیں ،لیکن عملی طور پر یہ حقوق کلچر کے پابند
ہیں اور ان کا اطالق محدود ہے،لیکن گزرتے وقت کے ساتھ یہ مسلسل عالمگیریت کے راستے
پر ہیں کیونکہ جب تاریخ اپنا دھارا بدلتی ہے تو کلچر بھی بدلتا ہے اور اس کے ساتھ انسانی
بھی ،بھلے پہلے چند ،پھر کچھ زیادہ اور پھر بے شمار۔
تاہم انسانی حقوق کے عملی حصول کا راستہ کبھی بھی سیدھا ،یک سمتی یا آسان نہیں رہا۔ اکثر
اوقات دیگر ترجیحات انسانی حقوق پر سبقت لے جاتی ہیں۔ انیسویں صدی میں بڑھتا ہوا نوآبادیاتی
نظام ،بیسویں صدی کے آغاز میں اشتراکی نظریات کا عروج ،عالمی جنگیں ،اور بعد ازاں
سرد جنگ نے انسانی حقوق اور بالخصوص عورتوں کے حقوق کی جدوجد کو پس پشت ڈال
دیا۔1948ء میں سرد جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عالمی
چارٹر کو اختیار کیا گیا لیکن 1948ء سے 1990ء کی دہائی کے اوائل تک عالمی سیاست
میں جو کچھ ہوا وہ سرد جنگ کی سیاست کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تھا۔ ایک مسلسل
ٹینشن پ ائی جاتی تھی کہ ملکوں کا ایک گروپ ،جس میں زیادہ تر مغربی ممالک شامل تھی،
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شہری اور سیاسی حقوق پر زور دیتا تھا جبکہ دوسرا گروپ ،جس میں زیادہ تر تیسری دنیا کے
ممالک شامل تھے ،سماجی اور معاشی حقوق کی بات کرتا تھا۔ لیکن چاہے بڑی طاقتوں کی
طرف سے سامنے رکھے جانے والے سرد جنگ کے حوالے سے مطالبات دیگر مطالبات پر
ترجیح حاصل کرتے تھے۔
اس سب کچھ کے باوجود خواتین نے 1948ء کے بعد سے خاطر خواہ پیشرفت کی ہے۔ اقوام
متحدہ کےاعالمیے میں خواتین کو شامل کیا گیا ہے لیکن خواتین پر توجہ نہیں دی گئی۔ اس میں
معاشی اور سماجی حقوق کو شامل کیا گیا لیکن ان پر زیادہ زور نہیں دیا گیا۔ اس میں پوری دنیا
کے انسانوں کے لیے آزادی کی بات کی گئی ہے لیکن اس میں ان عوام کی مشکالت پر توجہ
نہیں دی گئی جو نوآبادیاتی دور میں تب بھی جکڑے ہوئے تھے۔ تاہم اس کی موجودگی نے
آگے کے راستے کا تعین کر دیا ہے ،اور اس کی بدولت عالمی معاہدوں میں الزمی حقوق کو
شامل کیا گیا ہے ،اس کی بدولت  ،چاہے غیر مساویانہ انداز میں ہی سہی ،دنیا بھر میں انسانی
حقوق کا نظریہ پھیال۔
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دو عشروں کے بعد 1968ء میں انسانی حقوق کے موضوع پر ہونے والی تہران کانفرنس میں
معاشی اور سماجی حق وق کو انسانی حقوق کا الزمی حصہ قرار دیا گیا ،اگرچہ ان حقوق کی
نگرانی کرنے والی کمیٹی برائے معاشی ،سماجی اور ثقافتی حقوق(1978)ECOSOCء میں
جا کر قائم ہوئی۔1975ء میں اقوام متحدہ کی پہلی عالمی کانفرنس برائے خواتین میکسیکو سٹی
میں منعقد ہوئی ،جس میں خواتین کی برابری کے لیے عالمی الئحہ عمل کی منظوری دی گئی،
خواتین کےخالف امتیاز کی تمام اشکال کے خاتمے کے کنونشن کی بنیاد رکھی گئی اور اس
معاہدے کے ذریعے جو حاصل ہوا وہ یہ کہ خواتین کے مسائل کو حقیقتا ً تسلیم کیا گیا۔ 1993ء
میں جنیوا میں ہونے والی اقوام متحدہ کی دوسری عالمی کانفرنس برائے خواتین میں ہم یہ قبولیت
حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے کہ " خواتین کے بھی انسانی حقوق ہیں"۔ 1994ء میں قاہرہ میں
ہونے والی عالمی کانفرنس برائے آبادی اور ترقی میں خواتین کے افزائش نسل کے حقوق کو
تسلیم کیا گیا اور ان کی تصدیق کی گئی۔ اور آخرکار 1995ء میں بیجنگ میں خواتین کی
چوتھی عالمی کانفرنس میں مشن سٹیٹمنٹ کی پہلی سطر میں یہ کہا گیا کہ " پلیٹ فارم برائے
ایکشن خواتین کو بااختیار بنانے کا ایجنڈا ہے" ،اور اس حوالے سے دستخط کنندگان نے
حکومتوں کے طور پر پلیٹ فارم برائے ایکشن پر عملدرآمد کا وعدہ کیا اور اقوام متحدہ کے
نظام ،دیگر تمام قومی اور بین االقوامی حکومتی و غیر حکومتی اداروں ،اور تمام مردوخواتین
پر زور دیا کہ" اس پلیٹ فارم برائے ایکشن پر عملدرآمد کے حوالے سے اپنا اپنا کردار ادا
کرنے کا وعدہ کریں"۔
خواتین کے انسانی حقوق کو ایک عالمی نظریے سے سماجی حقیقت میں بدلنے کے لیے ریاست
کی طرف سے اقدامات کی ضرورت ہے کیونکہ یہی وہ ادارہ ہے جس کے فیصلے تمام شہریوں
اور عاملین پر الگو ہوتے ہیں۔ خواتین کے انسانی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے خواتین کو
بااختیار بنانا ضروری ہے ،یہی بیجنگ کانفرنس کا حاصل ہے اور روشن وعدوں پر مبنی
مستقبل کا خواب پورا کرنے کا راستہ بھی۔ ظاہر ہے کہ کئی عشروں کی جدوجہد ،جسے اقوام
متحدہ کی کانفرنسز سے حوصلہ مال ،قیادت ملی اور یہ پوری دنیا میں پھیلی ،اس کی بدولت
اقوام متحدہ کے اعالمیے برائے عالمی حقوق کے نظریات پر زیادہ توجہ مرکوز ہوئی ہے اور
یہ بھی کہ حکومتوں کو اپنے وعدوں کو زیادہ بہتر اور قابل عمل عزم میں بدلنا ہو گا۔ بیسویں
صدی کے اختتام اور سرد جنگ کے تنازعات اور دشمنیاں ختم ہونے کے ساتھ امید کی ایک
فضاء قائم ہوئی ،اور جب پور ی دنیا کے حکومتوں کے سربراہان اقوام متحدہ میں ملینیم
ڈویلپمنٹ گولز کے اعالن کے لیے جمع ہوئے تو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے این جی اوز کے
وسیع نیٹ ورک نے خود سے یہ عہد کیا کہ وہ اپنے وعدوں کو امیدوں سے بڑھ کر پورا
کریں گے۔
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 9/11کے خوفناک واقعات اور اس کے بعد شروع ہونے والی جنگوں نے دنیا کو دہال کر رکھ
دیا۔ ان تباہ کن واقعات کے نتیجے میں دنیا بھر میں جو خوف اور اضطراب پیدا ہوا اس کے
نتیجے میں قومی اور عالمی سطح پر حکومت کے مختلف درجوں پر انسانی حقوق کے احترام
میں کمی واقع ہوئی۔ بیجنگ کانفرنس میں جن پرزور الفاظ میں انسانی حقوق پر زور دیا گیا تھا
اس کی جگہ جمہوریت ،جس کی تعریف ہم الیکشن کی صورت میں کرتے ہیں ،اور سکیورٹی
نے لے لی ،اس کے نتیجے میں آزادی پر قدغن لگ گئی۔ 9/11کو اتنے سال گزرنے کے بعد
آج ہم "الیکشنز" اور قیام امن یا قومی یا انفرادی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے فوجی مرکزیت
کی حامل سکیورٹی جیسے اقدامات کی غیر موزونیت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔
یہ مایوسی کی ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن ہم ناامید نہیں۔ خواتین نے ہماری تاریخ کے اتار
چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانے کا سبق سیکھ لیا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا بدنظمی کا شکار ہو لیکن ہم اس
کا مقابلہ کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہیں۔
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ماضی میں ہم نے کسی مرد کے بغیر اکیلے باہر نکلنے کے حق سے شروع ہو کر تعلیم کا
حق  ،مالزمت کا حق  ،ووٹ ڈالنے کا حق اور شہری کے طور پر سیاسی عہدے کے لیے
کھڑے ہونے کا حق ،نجی اور عوامی جگہ پر تشدد سے آزادی کا حق حاصل کیا اورہم 50/50
کی بنیاد پر مساوات کی ایک شکل بھی حاصل کر چکے ہیں۔

3

خواتین اب یہ سوچنے کی پوزیشن میں ہیں کہ انسانی شعور بڑھنے اور خواتین کے حقوق کو
انسانی حقوق سمجھنے کی آگاہی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے مطالبات بھی پختہ ہونے چاہیئں۔
ہم شہری کے طور پر پوری طرح یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم پوری دنیا کے
شہریوں ،مردوخواتین ،کے لیے ایک نئے ویژن کے بارے میں سوچیں۔ پوری دنیا میں بہت
سی خواتین کو جس جبر اور ہتک آمیز رویے کا سامنا ہے ہم اسے نہیں بھولیں گے۔ لیکن ہم یہ
سمجھتے ہیں کہ دنیا کے بااختیار لوگوں میں  50فیصد نمائندگی ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ "ہم
کیسی دنیا چاہتے ہیں" ہمیں اس بارے میں سوچنا ہو گا۔ اس بہتر دنیا کو حقیقت میں حاصل کرنے
کے لیے ہمارے لیے یا اس دنیا کے لیے محض برابری کافی نہیں ہے۔ ہم جس دنیا کا تصور
رکھتے ہیں اس کی منصوبہ بندی کرنے کی جرات کرنی چاہیے جو دنیا کے  100فیصد لوگوں
کے لیے ہو۔

 3مثال کے طور پر خواتین کے بارے میں اقوام متحدہ کی مہم کا نعرہ ہے “Planet 50-50 by 2030—Step it up for
”Gender Equality
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پارٹ

1

خواتین کے انسانی حقوق
کی ورکشاپ کے سیشنز
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سیشن

1

انسانی حقوق کیا ہیں؟
مقاصد:
• عالمی انسانی حقوق کیا ہیں اور ان کے ماخذ کیا ہیں ،اس بارے میں خیاالت کا تبادلہ
کرنا۔
• اس بات کا جائزہ لینا کہ خاندان ،کمیونٹی اور پوری دنیا کی سطح پر انسانی حقوق
کب اور کہاں الگو ہوتے ہیں۔

اس سیشن میں:
انسانی حقوق کے نظریے کا بنیادی محرک یہ ہے کہ انسانی حقوق عالمگیر حیثیت رکھتے ہیں-
یعنی صنف ،طبقے ،نسل یا کسی دیگر امتیاز کے بغیر ان کا اطالق ہر انسان پر ہوتا ہے۔ انسانی
حقوق کی یہ عالمگیر حیثیت ہی انہیں طاقتور بناتی ہے اور اکثر اوقات اسی بناء پر یہ تنازعات
کا شکار ہوتے ہیں۔ عالمگیریت تمام سرحدوں کو پار کرتی ہے ،قانونی حیثیت کو نظرانداز کرتی
ہے اور ایسی روایات اور ثقافتوں کی بھی پروا نہیں کرتی جہاں تمام افراد کو ایک دوسرے
کے برابر نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہ عالمگیریت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے
کسی حکم کے ذریعے نافذ کر دیا جائے ۔
انسانی حقوق کی عالمگیریت عالمی معاہدوں کی وجہ سے نہیں ہے ،بلکہ انسانی حقوق کی وہ
چیز ہے جو ہمیں مہذب انسان بناتی ہے۔ اسی وجہ سے انسانی حقوق کو فطری جبلت ،ذاتی
جائزے اور دیگر لوگوں سے بات چیت کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ روایات اور مذہب
بسا اوقات انسانی حقوق کے حوالے سے ہمارے تدبر اور بات چیت میں معاونت کرتے
ہیں۔انسانی حقوق کے بارے میں ہم بحیثیت انسان جو ادراک رکھتے ہیں وہ جس طرح عالمی
معاہدوں کا مرہون منت ہے اسی طرح وہ ہمارے اپنے معاشرے کے جائزے پر بھی مبنی ہوتا
ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کو یہ جاننے کے لیے عالمی قانون کی ضرورت نہیں ہوتی کہ انسانی
حقوق کیا ہیں۔
انسانی حقوق کے عالمی معاہدے انسانی حقوق کی تعریف کرنے کے لیے ایک مشترکہ زبان
اور مختلف معاشروں کی طرف سے انسانی حقوق کے احترام کے لیے ایک پیمانہ فراہم کرتے
ہیں۔ اس سیشن میں ہم انسانی حقوق کے عالمی اعالمیے میں سے مطالعہ کریں گے جو کہ
انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے کمیشن نے عالمی ادارے کے قیام کے ابتدائی
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سالوں میں تحریر کیا تھا۔ ہم اس بات پر غور کریں گے کہ اسانی حقوق کے عالمی معاہدوں
کے اولین لکھاریوں نے عالمگیریت کے اصول کی کس طرح وضاحت کی ہے۔ اس کے بعد
آنے والے مطالعہ جات کے سیکشن انسانی حقوق کے تین نامور کارکنوں کی طرف سے لکھے
گئے ہیں۔ مشترکہ ثقافتی اقداراور مذہب میں انسانی حقوق کی بنیادوں کے حوالے سے یہ مختلف
نقطہ ہائے نظر ہیں ،لیکن یہ روایات اور کلچر کے طرز عمل کے باوجود یہ انفرادی حقوق
کا دفاع کرتے ہیں۔ مطالعہ جات کے سیکشنز کے بعد مباحثے کے لیے سواالت اور گروپ مشق
دی گئی ہے۔

مطالعہ کی اسائنمنٹ
انسانی حقوق کا عالمی اعالمیہ

4

انسانی حقوق کا عالمی اعالمیہ ( )UDHRایک غیرواجب معاہدہ ہے جس کی منظوری
اقوام متحدہ کے ممبران نے 1948ء میں دی۔ بنیادی انسانی حقوق کی منطقUDHR
کے ابتدائی آرٹیکلز میں واضح کی گئی ہے:
آرٹیکل  1کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے":تمام انسان آزاد اور حقوق و عزت کے اعتبار
سے برابر پیدا ہوئے ہیں۔ انہیں ضمیر اور عقل ودیعت ہوئی ہے۔ اس لئے انہیں ایک
دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے"
آرٹیکل  2یہ واضح کرتا ہے کہ ان حقوق کا اطالق کن لوگوں پر ہوتا ہے":ہر شخص
ان تمام آزادیوں اور حقوق کا مستحق ہے جو اس اعالمیے میں بیان کئے گئے ہیں،
اور اس حق پر نسل ،رنگ ،جنس ،زبان ،مذہب اور سیاسی تفریق کا یا کسی قسم
کے عقیدے ،قوم ،معاشرے ،دولت یا خاندانی حیثیت وغیرہ کا کوئی اثر نہ پڑے
گا۔۔۔۔۔"
اور آرٹیکل  3میں تین بنیادی حقوق گنوائے گئے جو اعالمیے میں بعد میں آنے والے
حقوق کی بنیاد فراہم کرتے ہیں":ہر شخص کو اپنی جان ،آزادی اور ذاتی تحفّظ کا
حق ہے۔"

ٹیم کی مشق:

 4انسانی حقوق کے عالمی اعالمیے کا مکمل متن ضمیمہ  Aمیں دیا گیا ہے۔ اعالمیے ،اس کے ماخذ اور اطالق کے حوالے
سے تفصیلی بحث سیکشن  11میں دی گئی ہے۔
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گروپ کی تین یا چار ٹیمیں بنائیں۔ ہر ٹیم سے کہیں کہ شرکاء کی رائے میں کون سے حقوق
سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ،ان کی ایک فہرست مرتب کریں( 8سے  15حقوق)—
یعنی ان کے خیال میں ایسے کون سے بنیادی حقوق ہیں جن کا اطالق ہر کسی پر ہوتا ہے۔یہ
ضروری نہیں ہے کہ شرکاء صرف انہی حقوق کے بارے میں سوچیں جن کا عالمی
دستاویزات میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بجائے اس مشق کے لیے شرکاء کو یہ غور کرنا
چاہیے کہ ان کے ذاتی خیال میں کون سے حقوق اہم ہیں۔ ٹیمیں یہ فہرستیں کاغذ کی بڑی
شیٹوں پر بنائیں تاکہ اس کے بعد ہونے والے گروپ کے مباحثے میں ان شیٹوں کو دیوار پر
ایک دوسرے کے ساتھ چسپاں کر کے موازنہ کیا جا سکے۔
جب ٹیمیں یہ فہرستیں مکمل کر لیں تو پورے گروپ کو اکٹھا کریں۔ ایسے حقوق کے بارے
میں بحث کریں جو تمام فہرستوں یا زیادہ تر فہرستوں میں مشترک ہوں۔ اس بات پر بحث کریں
یہ حقوق لوگوں کے نزدیک اتنے حقیقی کیوں ہیں۔ ایسے حقوق کے بارے میں کیا خیال ہے
جن پر تمام لوگ متفق ہیں یا جو عالمگیر حیثیت رکھتے ہیں؟
ایسے حقوق کے بارے میں بات کریں جو صرف ایک یا دو ٹیموں کی فہرستوں میں موجود
ہوں۔ یہ حقوق کم اہمیت کے حامل کیوں لگتے ہیں؟ کیا گروپ کے خیال میں یہ عالمگیر حیثیت
رکھتے ہیں اس کے باوجود کہ انہوں نے انہیں اپنی فہرستوں شامل نہیں کیا؟ کیوں یا کیوں
نہیں؟

مطالعہ کی اسائنمنٹس:
"انسانی حقوق دیگر اقدار کے تحفظ کا اہم ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں۔۔۔۔"
اینڈریو کلیپم

5

انسانی حقوق کے جدید نظریہ سازوں نے حقوق کی موجودگی اور ان کی اہمیت کو ثابت کرنے
کے لیے انتہائی طاقتور اقدار جیسا کہ آزادی ،خودمختاری یا مساوات کا حوالہ دیا ہے۔ یہ
فلسفیانہ اصطالحات فائدہ مند ہیں کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے لیے انسانی حقوق کاتحفظ
کیوں ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسانی حقوق ایک ایسا معاشرہ تعمیر کرنے کے لیے اہمیت
کے حامل ہیں جہاں لوگوں کو آزادی کے ساتھ اپنا خودمختار تشخص قائم کرنے کی آزادی
ملے ،جہاں برابری کی بناء پر کمیونٹی کے فیصلہ سازی کے عمل میں شرکت کی جا سکے۔
 5اینڈریو کیلپم ،انسانی حقوق :ایک انتہائی مختصر تعارف ،آکسفورڈ :آکسفورڈ یونیورسٹی پریس2007 ،ء صفحہ 13-14۔ کیلپم
گر یجوایٹ انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل اینڈ ڈویلپمنٹ سٹڈیز جنیوا میں پبلک انٹرنیشنل الء کے پروفیسر ہیں۔
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دوسرے الفاظ میں اب ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سیاسی
انتظامات مفید یں ،اس لیے نہیں کہ ہر معاشرے کو خدا کی طرف سے عطاء کردہ حقوق کا
تحفظ کرنا چاہیے بلکہ اس لیے بھی کہ انسانی حقوق دیگر اقدار جیسا کہ انسانی وقار اور شرکت
پر مبنی جمہوریت کے تحفظ کا اہم ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں۔
انسانی وقار کے تحفظ کے بارے میں
ہز رائل ہائنس پرنس حسن بن طالل آف جارڈن

6

نئے ملینیم کا آغاز نفرت ،غصے اور تشدد کے جانے پہچانے شور کے ساتھ ہوا ہے۔ مجھے
سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ اگر ہم طاقت کے اصول پر انحصار کرتے رہے اور طاقت کو
دفاع کے لیے استعمال کرتے رہے تو ایک دن ہم تشدد کو روکنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔
ہمیں نتائج کے تصور کے بارے میں مزید سنجیدہ ہو کر سوچنا چاہیے :غربت کے نتائج ،جہالت،
جبر ،مواقع کے فقدان ،مایوسی اور غصے کے نتائج جو کہ تمام کےتمام تشدد کی طرف لے کر
جاتے ہیں۔
اگر دنیا"اپنے اپنے خطے پر مرکوز" نئے "قبائلی نظام" سے آگے نہیں بڑھتی یا گزشتہ چند
سالوں میں یکطرفہ نظام جس طرح سے اپنی جگہ بنا چکا ہے اگر اسی پر چلتے رہے تو ہمیں
ایک غیر یقینی مستقبل کا سامنا کرنا پڑے گا۔
تاہم اگر ہم عالمگیر اقدار کی بنیاد پر کسی ڈائیالگ کے ذریعے کوئی قدر مشترکہ ڈھونڈ
سکتے ہیں اور ایک ضابطہ اخالق تیار کر لیں تو یقینا ً ہم ایک ایسا تحفظ حاصل کر سکتے ہیں
جو احترام آدمیت پر مبنی ہو جو انسانی ضروریات کو اتحاد کے ذریعے پورا کرے ،اور
معاشرے کو ایسے افراد کی ضرورت نہ پڑے جو ہمیں دہشت زدہ کرتے ہیں۔
اس لیے ہمیں کسی بنیاد کو ڈھونڈ کر عالمی طور پر مل کر کام کرنے کا ہنر سیکھنا ہو گا۔

7

عالمگیر سچائیاں :انسانی حقوق اور مغرب زدہ سراب
امرتیا سین
اقتباس
 6ہز رائل ہائنس پرنس حسن نے جارڈن کا رائل انسٹی ٹیوٹ برائے بین المذاہب سٹڈیز( )1994قائم کیا۔2003ء میں انہیں آزاد
اور نامور ماہرین کے گروپ میں مقرر کیا گیا جس کا کام نسل پرستی ،نسلی امتیاز ،مذہب کے نام پر نفرت اور اس طرح کے
دیگر عدم برداشت کے خاتمے کے لیے عالمی کانفرنس میں طے کیے گئے اعالمیے اور پروگرام آف ایکشن پر عملدرآمد
کروانا ہے۔
 7ماہرین کے مباحثے کے رپورٹر جنرل ،نیسل نڈیمو لو سے اقتباس " ،بین الثقافتی اور بین المذاہب رابطہ کاری کے لیے مفید
ڈائیالگ" جو کونسل آف یورپ کی طرف سے  7سے  9اکتوبر 2002ء کو سٹراس برگ میں منعقد ہوا۔
http://www.coe.int/t/e/com/files/events/2003-02-culture/colloquy_experts_conclusions.asp#P245_67256
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اکثر یہ سوال کیا جاتاہے کہ کیا یہ درست ہے کہ غیر مغربی معاشروں کی حوصلہ کرنی چاہیے
اور ان پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ " انفرادی اور اجتماعی آزادی کی مغربی اقدار سے مطابقت
پیدا کریں؟" کیا ثقافتی سامراجیت نہیں ہے؟ انسانی حقوق کا تصور ایک اجتماعی انسانیت کے
نظریے سے جنم لیتا ہے۔ یہ حقوق کسی کسی ملک کا شہری ہونے کی بناء پر یا کسی قوم کا
فرد ہونے کی بنیاد پر نہیں ہیں ،بلکہ انہیں تمام انسانیت کا حق سمجھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے
دیکھا جائے تو عالمگیر انسانی حقوق کا نظریہ ایک اتحاد کا نظریہ ہے۔ اس کے باوجود انسانی
حقوق کا موضوع سیاسی مباحثوں اور اخالقیات کے حوالے سے تنازعات کا ایک میدان جنگ
بنے ہوئے ہیں بالخصوص اس وقت جب غیر مغربی معاشروں میں ان کے اطالق کی بات کی
جائے۔ ایسا کیوں ہے؟

ثقافتوں کا تصادم ؟
بعض اوقات اس کی وضاحت ایسے ثقافتی تفاوت سے ڈھونڈی جاتی ہے جس نے بظاہر اس دنیا
کو تقسیم کر رکھا ہے ،اس نظریے کو "تہذیبوں کا تصادم" یا "ثقافتوں کی جنگ" کہا جاتا ہے۔
یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ مغربی ممالک ایسے بہت سے انسانی حقوق کو تسلیم کرتے ہیں جن کا
تعلق مثال کے طور پر سیاسی آزادیوں سے ہوتا ہے ،جن کے بارے میں ایشیائی ممالک میں
عدم دلچسپی پائی جاتی ہے۔۔۔۔
ک یا اس موضوع پر دنیا بھر میں روایات اور ثقافتوں کے حوالے سے واقعی ایسے مضبوط
تفاوتات پائے جاتے ہیں۔ یقینا ً یہ بات درست ہے کہ بہت سے ایشیائی ممالک میں سرکاری
ترجمان نہ صرف عالمگیر انسانی حقوق کی مطابقت اور اس کی شناخت کو متنازعہ بنا دیتے
ہیں بلکہ انہوں نے اکثر یہ کام مغربی اقدار کے مقابلے میں "ایشیائی اقدار" کے نام پر کیا ہے۔
دعوی یہ ہے کہ ایشیائی اقدار کے نظام ،مثال کے طور پر کنفیوشن سسٹم میں ،حقوق
ان کا
ٰ
اور آزادیوں کی بجائے زیادہ زور نظم و ضبط پر دیا جاتا ہے۔
بہت سے ایشیائی ترجمان یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ انسانی حقوق کی عالمگیر قبولیت کا مطالبہ
مغربی اقدار کو دیگر ثقافتوں پر ٹھونسنے کے مترادف ہے۔ مثال کے طور پر ایشیائی معاشرے
میں پریس پر پابندیاں زیادہ قابل قبول ہو سکتی ہیں ،کیونکہ یہاں نظم و ضبط پر زیادہ توجہ
مرکوز کی جاتی ہے۔۔۔۔
۔۔۔۔۔ یورپ اور امریکہ میں یہ تصور اختیار کرنے کا رجحان عام ہے کہ زمانہ قدیم سے ہی
مغرب اور صرف مغرب میں انسانی حقوق کو اہمیت دی گئی ہے۔ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ
مغربی تہذہب کا یہ منفرد پہلو باقی ہر جگہ ایک اجنبی کی حیثیت رکھتا ہے۔۔۔۔ یہ دلیل دینا کہ
شخصی آزادی اور شہری حقوق کو برداشت کرنا بالخصوص مغربی تہذیب کا کارنامہ ہے،
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انسانی حقوق کے مغربی حامیوں کی طرف سے انسانی حقوق کے غیر مغربی ناقدین کو
ایمونیشن فراہم کرتا ہے۔
کنفیوشس اینڈ کمپنی
۔۔۔۔ ایشیاء کی دانشورانہ روایات میں بہت زیادہ تنوع پایا جاتا ہے ،اور بہت سے مصنفین آزادی
اور برداشت پر زور دیتے ہیں اور بہت سوں کے نزدیک یہ ہر انسان کا حق ہے۔ آزادی کی
زبان بہت زیادہ اہم ہے ،مثال کے طور پر بدھ مت جس کا ظہور جنوبی ایشیاء میں ہوا اور یہیں
پروان چڑھا بعد ازاں یہ یہاں سے جنوب مشرقی ایشیاء اور مشرقی ایشیاء پھیل گیا۔
اس تناظر میں یہ تسلیم کرنا اہمیت کا حامل ہے کہ بدھ مت فلسفے نے نہ صرف زندگی کی ایک
شکل کے طور پر آزادی پر زور دیا بلکہ سیاسی طور پر بھی اس پر توجہ دی۔ اگر ہم صرف
ایک مثال تیسری صدی قبل مسیح میں ہندوستان کے حکمران اشوکا کی لیں تو اس نے برداشت
اور شخصی آزادی کے حوالے سے بہت سے فرمان جاری کیے ،جو ریاستی پالیسی کا حصہ
اور افراد کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے طور پر تھے۔ اشوکا کا ماننا تھا کہ برداشت کا
استثنی کے بغیر ہر کسی پر ہوتا ہے۔
اطالق کسی
ٰ
ایشیاء اور مغرب دونوں جگہ بہت سے لوگوں نے نظم و ضبط پر زور دیا ہے ،بالکل ایسے ہی
جیسے دوسرے لوگوں نے آزادی اور برداشت پر زور دیا ہے۔ انسانی حقوق کو ہر انسان کا
حق تسلیم کرنا جس کا اطالق عالمی طور پر ایک منظم ڈھانچے کے تحت ہوتا ہے دراصل زمانہ
جدید کی پیشرفت ہے ۔۔۔ یہ مغرب یا کسی بھی دیگر جگہ سے تعلق رکھنے وال ایک قدیمی
نظر یہ ہرگز نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مغرب کی قدیم روایات اور غیر مغربی معاشروں
کی ثقافتوں میں آزاد ی اور برداشت کے دفاع میں محدود لیکن جاندار دالئل پائے جاتے ہیں،
اسی طرح پابندیوں کے خالف بھی عمومی دالئل ملتے ہیں۔
اسالم اور برداشت
اسالمی روایت کے بارے میں اکثر خصوصی طورپر سواالت کیے جاتے ہیں۔ عصر حاضر کی
وسطی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اکثر
سیاسی جنگوں کے تجربات بالخصوص مشرق
ٰ
اسالمی تہذیب کو بنیادی طور پر عدم برداشت کی حامل اور انفرادی آزادی کے خالف سمجھا
جاتا ہے۔ لیکن کسی روایت کے اندر پائے جانے والے تنوع کا اطالق اسالم پر بھی ہوتا ہے۔
ترک حکمرانوں کو اپنے ہم عصر مغربی حکمرانوں کے بارے میں زیادہ برداشت کا حامل
سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں مغل حکمران ،سوائے ایک کے ،نہ صرف بہت زیادہ برداشت
کے حامل تھے بلکہ کچھ نے تو تنوع کو برداشت کرنے کے بارے میں نظریات بھی پیش کیے۔
برداشت کے موضوع پر عظیم مغل حکمران اکبر کے شاہی فرمان اس حوالے سے اپنا کوئی
ثانی نہیں رکھتے،اور مغربی سیاسی تاریخ دان جس طرح اپنے علمی پس منظر پر توجہ دیتے
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اگر اسی طرح

مشرقی افکار میں بھی دلچسپی لیں تو مغرب میں ان کی بہت زیادہ پذیرائی

ہوتی۔ اگر موازنہ کیا جائے تو یورپ میں جب مذہبی عقیدے سے انحراف کے جرم میں لوگوں
کی گردنیں اتاری جا رہی تھیں تب اکبر کے ہاں تمام مذہبی گروپوں کو برداشت کرنے اور
انہیں تحفظ فراہم کرنے کی ریاستی پالیسی رائج تھی۔
 12ویں صدی کے ایک یہودی سکالر میمونائڈز کو عدم برداشت کے حامل یورپ سے جان
بچا کر بھاگنا پڑا اور اس نے برداشت کے حامل قاہرہ میں پناہ لی اور اسے سلطان صالح
الدین کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ ایرانی ریاضی دان البیرونی دنیا میں علم بشریات کے اولین
نظریہ سازوں میں سے ایک تھا۔ اس نے یہ بات نوٹ کی اور اس کے خالف احتجاج کیا کہ "
ہر قوم میں یہ بات مشترک ہے کہ دیگر اقوام سے تعلق رکھنے والے افراد کی تحقیر کی جاتی
ہے"۔ اس نے اپنے زمانے یعنی گیارہویں صدی کی دنیا میں اپنی زندگی کا بیشتر حصہ باہمی
سمجھ بوجھ اور برداشت کا پرچار کرنے میں گزاری۔
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قومی اور ثقافتی تنوع
اختتامیہ اس بات پر کہ نام نہاد " انفرادی اور اجتماعی آزادیوں کی مغربی اقدار" جنہیں
بعض اوقات زمانہ قدیم سے مغربی ورثہ سمجھا جاتا ہے ،بالخصوص قدیم نہیں ہیں ،نہ
ہی یہ صرف اور صرف مغربی ہیں۔ ان میں سے بہت سی اقدار ایسی ہیں جنہیں چند
صدیاں قبل ہی تسلیم کیا گیا ہے۔۔۔

8

گروپ مباحثے کے لیے سواالت:
• مذہب اور ثقافت کے نظریات انسانی حقوق کو سمجھنے میں ہماری کس طرح مدد کرتے
ہیں؟ آپ کے مذہب اور آپ کے کلچر کے کون سے نظریات اور طرز عمل انسانی حقوق
کی حمایت کرتے ہیں؟
• انسانی حقوق پر عمل پیرا ہونے سے کوئی فرد کم روایتی ہو جاتا ہے یا زیادہ روایتی؟
زیادہ جدید یا کم جدید؟ کیوں؟
•

انسانی حقوق کا احترام کسی فرد کی طرف سے اپنی روایات پر عمل پیرا ہونے کو
مشکل بنا دیتا ہے یا اس کے راستے میں حائل ہوتا ہے؟ کیوں یا کیوں نہیں؟

• کیا خاندان کی سطح پر بھی حقوق اسی طرح پائے جاتے ہیں جیسے معاشرے کی سطح
پر پائے جاتے ہیں؟
• کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی حق عالمگیر ہونے کے ساتھ ساتھ کسی دیگر حق سے متصادم
بھی ہو؟ ( مثال کے طور پر کیا ایسے حقوق پائے جاتے ہیں جو کسی فرد کی طرف سے
اپنی مذہبی یا ثقافتی روایات کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی سے متصادم ہوں؟) اگر
ایسا ہے تو اس کی مثالیں کون سی ہیں؟ آپ اس تنازع کو کیسے حل کریں گے؟

 8امرتیا سین" ،عالمگیر سچائیاں :انسانی حقوق اور مغرب زدہ سراب۔" ہارورڈ انٹرنیشنل ریویو ،والیم  ،20نمبر( 3سمر
 )1998صفحات 40 ،سے  43۔ امرتیا سین ایک بھارتی ماہر معاشیات ہیں جو ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ اور کیمبرج
یونیورسٹی برطانیہ میں تدریس سے منسلک ہیں۔ انہیں 1998ء میں معاشیات کا نوبل انعام دیا گیا۔
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سیشن

2

انسانی وقار ،جسمانی احترام اور
شوہر و بیوی کے حقوق
مقاصد:
• انسانی وقار کا مطلب کیا مطلب ہے اور انسانی حقوق کس طرح انسانی وقار کا
احترام کرتے ہیں اور اسے بڑھاوا دیتے ہیں۔
• کسی فرد کی طرف سے تحفظ ،صحت ،افزائش نسل اور جنسی تعلقات کے حوالے
سے اپنے جسم پر حق کے بارے میں غور کرنا۔
• اس بات پر بحث کرنا کہ کیا شادی اور بچے پیدا ہونے کے بعد خواتین کے حقوق
اور ذمہ داریاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔

اس سیشن میں:
انسانی وقار کو تمام ثقافتوں میں تسلیم کیا جاتا ہے ،پھر بھی سب سے بڑا مسئلہ اس کی نشاندہی
کا ہی ہے۔ عموما ً یہ ہوتا ہے کہ انسانی وقار کے پیمانوں کے بارےمیں ہم صرف تب جانتے ہیں
جب کسی کو بے وقار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی خاتون اپنا سر
منڈوانے کے لیے یا کسی مرد کو اپنی شیو کے لیے مجبور کرنا اس کے انسانی وقار کے
منافعی ہے( اور اکثر اوقات یہ اس کے مذہب اختیار کرنے کے حق کے بھی منافی ہوتا ہے) ۔
یہ اتفاق نہیں ہے کہ قیدیوں کو عموما ً شیو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے؛ ان کے وقار کی بے
حرمتی انہیں قابو میں کرنا آسان بنا دیتی ہے۔ اس سیشن میں ہم ایسے مطالعہ جات دیکھیں گے
جن میں انسانی وقار اور انسانی حقوق سے اس کے تعلق کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ انسانی
حقوق کے عالمی معاہدوں کے معماروں کے نزدیک "انسان کے اندر فطری طورپر موجود
وقار" اور انسانی حقوق انسانی بقاء کی ایک جیسی بنیادیں ہیں۔ آنے والے مطالعہ جات میں
جیک ڈونلے نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ انسانی حقوق دراصل انسانی وقار کی اولین
شرط ہیں ،جبکہ ڈیانا ایٹن شنکر نے دلیل دی ہے کہ انسانی وقار کی قدر مشترک انسانی حقوق
کی بنیاد ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی اعالمیے کی تمہید میں کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق اور
انسانی وقار ایک دوسرے سے باہم جڑے ہوئے ہیں۔ گروپ کی مشق میں ہم اس بارے میں
س وچیں گے کہ ہمارے خیال میں انسانی وقار کی کیا تعریف ہے ،اسے کیسے قائم رکھا جاتا
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ہے ،کیا جہاں کہیں انسانی زندگی موجود ہے وہاں انسانی وقار بھی موجود ہوتا ہے اور کیا
انسانی حقوق اس کا دفاع کرتے ہیں۔
انسانی وقار کا خیال رکھنا اور اس کا تحفظ جسمانی خودمختاری اور کسی فرد کے اپنے جسم
پر کنٹرول سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس پر متفق ہیں کہ کسی کو شیو پر مجبور
کرنا یا اسے پردہ کرنے/یا نہ کرنے پر مجبور کرنا اور جنسی زیادتی سے لے کر بھوک تک
کسی کا جسمانی استحصال انسانی وقار کی بدترین توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ یقینا ً انسانی
وقار کی بدترین خالف ورزی غالمی ہے جس میں اسے ایک فرد کی بجائے محض ایک منقولہ
جائیداد سمجھا جاتا ہے  ،اس کے جسم کا مالک کوئی اور بن جاتا ہے۔
انسانی وقار اور جسمانی خودمختاری کسی فرد کی طرف سے اسے اپنے جسم اور اپنے افعال
پر اختیار دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اس سیشن میں ہم ان حقوق کے بارے میں
غور کریں گے جو کسی خاتون کے جسمانی تحفظ اور صحت کا دفاع کرتے ہیں اور ایسے
حقوق جو کسی خاتون کی طرف سے اپنے جسم کا اپنی خوشی کے مطابق استعمال بشمول
جنسی افعال جن سے کسی دیگر فرد کو نقصان نہ پہنچے  ،کا دفاع کرتے ہیں کے بارے میں
غور کریں گے۔ اور ہم خود سے یہ سوال بھی کریں گے کہ کیا شادی اور ماں بننے کے بعد
جسم پر ہمارے مکمل اختیار کے بارے میں ہمارے انسانی حقوق تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کیا زچگی
کسی خاتون کی طرف سے اپنے جسم کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے حق کو مشکل بنا
دیتی ہے؟ کیا والد یا والدہ بننے کے بعد کسی فرد کی طرف سے سفر کرنے اور اپنی خاندانی
ذمہ داریوں سے ہٹ کر زندگی کو انجوائے کرنے کے حق کا استعمال پیچیدہ ہو جاتا ہے؟
اختتامی مطالعہ جات میں آراتی راؤ نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ پوری انسانی تاریخ
کے دوران نظریاتی طور پر اور حقیقتا ً عورت کو ہی کلچر کا نگہبان اور رکھواال سمجھا گیا
ہے ،اور اس کی وجہ سے عورت کو اپنی جسمانی خودمختاری اور انسانی حقوق کے حوالے
سے شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ بیٹی فریڈن نے 1969ء کی اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ ایک
عورت کی جسمانی خودمختاری کا تعین اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی مرضی سے کہ وہ کب
ماں بننا پسند کرے گی۔ اس حق کے بغیر عورت اپنی بائیولوجی کے رحم و کرم پر ہوتی ہے،
جس کا تعین اور کنٹرول ان کے افزائش نسل کے قابل ہونے یا نہ ہونے سے ہوتا ہے۔ عورتوں
کے خالف امتیاز کی تمام اشکال کے خاتمے کے کنونشن( )CEDAWکے مصنفین نے شادی
اور عائلی تعلقات کے حوالے سے والدین کے حقوق کے پیچیدہ مسئلے کے بارے میں بات
کرتے ہوئے عورت کے جسمانی فرق کو نظر انداز کیا ہے۔ بائیولوجی سے ہٹ کر CEDAW
یہ واضح کیا گیا ہے کہ عورتوں اور مردوں کے "ایک جیسے حقوق" ہیں جن میں شادی کرنے
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کا حق  ،شریک حیات کے انتخاب اور بچوں کی تعداد اور ان کے مابین وقفے کے تعین کا حق
بھی شامل ہیں۔

مطالعہ کی اسائنمنٹس:
انسانی وقار کے تحفظ کے بارے میں
جیک ڈونلے
انسانی حقوق ہم عصر دنیا میں ایک باوقار زندگی گزارنے کے لیے کم از کم شرائط
کی ایک مخصوص خاصیت کا تعین کرتے ہیں ،یا ان کا عمیق جائزہ لیں تو بظاہر ایسا
معلوم ہوتا ہے۔ لیکن انسانی وقار کے بارے میں ہمارا تفصیلی ادراک دراصل انسانی
حقوق کے بارے میں نظریات اور طرز عمل سے جنم لیتا ہے۔ اور انسانی حقوق پر مبنی
طرز عمل کو کسی حد تک اس وقت درست سمجھا جا سکتا ہے اگر وہ کسی کو باوقار
زندگی گزارنے کے قابل بنا رہے ہیں۔۔۔۔
انسانی حقوق زندگی کی ایسی اشکال کی تخصیص بھی کرتے ہیں جوفطری طور پر پائی
جانے والی اخالقی قدر کے مطابق انسانوں کے قابل ہو اور باوقار زندگی گزارنے کے
لیے قانونی اور سیاسی طرز عمل کی بھی ضمانت دیتے ہیں جہاں کسی انسان کے اندر
پائی جانے والی اس کی فطری قدر کا بھی احترام کیا جائے۔
دوسرے الفاظ میں انسانی حقوق تقاضا کرتے ہیں کہ انسان کی فطری قدرکو صرف
کسی خیالی فلسفے یا مذہبی نظریات تک ہی محدود نہ رکھا جائے بلکہ یہ روزمرہ زندگی
میں ایسے طرز عمل کے ذریعے بھی عیاں ہونی چاہیےجس میں انسانی حقوق کا احترام
کیا جائے اور انہیں پورا کیا جائے۔

9

 9جیک ڈونلے" ،انسانی وقار کا احترام :انسانی حقوق کے لیے ایک ایجنڈا" انسانی وقار اور انسانی حقوق ،2009 ،صفحہ 83
http://www.udhr60.ch/report/donnelly-HumanDignity_0609.pdf.
ڈونلے یونیورسٹی آف ڈینور کے جوزف کوربل سکول آف انٹرنیشنل سٹڈیز میں اینڈریو میلن پروفیسر ہیں
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انسانی حقوق کے چیلنجز اور ثقافتی تنوع کے بارے میں
ڈیانا ایٹن شنکر
اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ تمام ثقافتوں میں مشترک اور اہم اقدار پر زور دیا
جائے :زندگی کی قدر ،سماجی نظم و ضبط اور جابرانہ حکمرانی سے تحفظ کی قدر۔ یہ
بنیادی اقدار انسانی حقوق میں پنہاں ہیں۔
روایتی ثقافتوں سے تعلق قائم کرتے ہوئے انہیں شراکت دار کے طور پر تسلیم کر کے
انسانی حقوق کے احترام اور ان کی فراہمی کو بڑھانا ہو گا۔
روایتی ثقافتوں سے انسانی حقوق سے مطابقت رکھنے والے طرز عمل اور مشترکہ
اقدار کو اختیار کیا جائے تو انسانی حقوق کی ترقی اور ان کے تحفظ کے حوالے سے
پیشرفت ہو سکتی ہے۔ یہ طریقہ کار نہ صرف برداشت ،باہمی احترام اور افہام و تفہیم
کی حوصلہ افزائی کرتا ہے بلکہ انسانی حقوق کے لیے موثر عالمی تعاون کو بھی بڑھا
سکتا ہے۔
اگر روایتی ثقافتوں کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ وہ اپنے لوگوں کی بہبود کا کیسے
تحفظ کرتی ہیں تو اس سے انسانی وقار کی مشترکہ بنیاد جس پر انسانی حقوق کی
ترقی اور تحفظ کا دارومدار ہے پر بہتر روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ یہ غوروتدبر انسانی
حقوق کے محرکین کو اس قابل بنائے گا کہ وہ متنوع ثقافتوں کے تناظر میں عالمی
انسانی حقوق کی ثقافتی مطابقت ،اور اس کے ساتھ ساتھ قانونی ذمہ داری کے بارے میں
بہتر طور پر بات کر سکیں گے۔ متعلقہ ثقافتی تناظر کو تسلیم کرنے اور اس کو سراہنے
سے انسانی حقوق کا احترام اور ان کی بجاآوری مشکل ہونے کی بجائے آسان ہو گی۔
اس طرح سے مخصوص ثقافتوں کے ساتھ کام کرنے سے ثقافتی تحفظ اور تنوع کو تسلیم
کیا جائے گا ،اور ا س سے انسانی حقوق کے غیر متنازعہ عالمی معیار پر بھی کوئی
فرق نہیں پڑے گا۔ ایسا طریقہ کار اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ
مستقبل کے راستے کا تعین انسانی حقوق ،عدم امتیاز ،برداشت اور ثقافتی اجتماعیت کی
روشنی میں ہو۔

10

انسانی حقوق کے عالمی اعالمیے
()UDHRکی تمہید

 10ڈیانا ایٹن شنکر" ،انسانی حقوق کا چیلنج اور ثقافتی تنوع "،یو این بیک گراؤنڈ نوٹ جسے اقوام متحدہ کے شعبہ عوامی
معلومات نے مارچ 1995ء میں شائع کیا۔ ایٹن شنکر نیویارک کے دی نیو سکول میں سوشل انٹرپرینیورشپ کی استاد ہونے
کے ساتھ ساتھ بارڈ کلج کے گلوبالئزیشن اور عالمی امور کے پروگرام میں بطور سینئر فیلو کام کر رہی ہیں۔
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چونکہ ہر انسان کی ذاتی عزت اور حرمت اور انسانوں کے مساوی اور ناقاب ِل انتقال
حقوق کو تسلیم کرنا دنیا میں آزادی ،انصاف اور امن کی بنیاد ہے،
چونکہ انسانی حقوق سے الپرواہی اور ان کی بے حرمتی اکثر ایسے وحشیانہ افعال کی
شکل میں ظاہر ہوئی ہے جن سے انسانیت کے ضمیر کو سخت صدمے پہنچے ہیں اور
عام انسانوں کی بلند ترین آرزو یہ رہی ہے کہ ایسی دنیا وجود میں آئے جس میں تمام
انسانوں کو اپنی بات کہنے اور اپنے عقیدے پر قائم رہنے کی آزادی حاصل ہو اور
خوف اور احتیاج سے محفوظ رہیں،
چونکہ ،ہم یہ نہیں چاہتے کہ انسان عاجز آ کر جبر اور استبداد کے خالف بغاوت
کرنے پر مجبور ہوں ،یہ بہت ضروری ہے کہ انسانی حقوق کو قانون کی عملداری کے
ذریعے محفوظ رکھا جائے ،
چونکہ یہ ضروری ہے کہ قوموں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو بڑھایا جائے،
چونکہ اقوام متحدہ کی ممبر اقوام نے اپنے چارٹر میں بنیادی انسانی حقوق ،انسانی
شخصیت کی حرمت اور قدر اور مردوں اور عورتوں کے مساوی حقوق کے بارے میں
اپنے عقیدے کی دوبارہ تصدیق کر دی ہے اور وسیع تر آزادی کی فضا میں معاشرتی
معیار زندگی کو بلند کرنے کا ارادہ کر لیا ہے،
ترقی کو تقویت دینے اور
ِ
اقوام متحدہ کے اشتراک عمل سے
چونکہ ممبر ملکوں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ وہ
ِ
ساری دنیا میں اصوالً اور عمالً انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا زیادہ سے زیادہ
احترام کریں گے اور کرائیں گے،
چونکہ اس عہد کی تکمیل کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ ان حقوق اور آزادیوں کی نوعیت
کو سب سمجھ سکیں،
لہٰ ذا

اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی
اعالن کرتی ہے کہ انسانی حقوق کا یہ عالمی اعالمیہ تمام اقوام کے واسطے حصو ِل
مقصد کا مشترک معیار ہو گا تاکہ ہر فرد اور معاشرے کا ہر ادارہ اس منشور کو ہمیشہ
پیش نظر رکھتے ہوئے تعلیم و تبلیغ کے ذریعہ ان حقوق اور آزادیوں کا احترام پیدا کرے
اور انہیں قومی اور بین االقوامی کارروائیوں کے ذریعے ممبر ملکوں میں اور اُن قوموں
میں جو ممبر ملکوں کے ماتحت ہوں ،منوانے کے لئے بتدریج کوشش کر سکے۔

گروپ کی مشق:
 UDHRمیں انسانی وقار کو درپیش خطرات کا جواب دینے کے لیے راہ متعین کرتا ہے تاہم
اس میں انسانی وقار کی حقیقی طور پر تعریف نہیں کی گئی۔ اس مشق کے طور پر گروپ
42

مساوات سے بڑھ کر :انسانی حقوق کے کارکن کے لیے رہنما کتابچہ سیشن2

کے ارکان یہ سوچیں گے کہ انسانی وقار سے کیا مراد ہے اور انسانی وقار کی ایک مشترکہ
تعریف کے بارے میں اتفاق رائے پیدا کریں گے۔
اس کا آغاز شرکاء سے اس سوال سے کریں کہ ان کے خیال میں انسانی وقار کا کیا مطلب ہے۔
اس کا ماخذ کیا ہے؟کیا ہر فرد کو یہ حاصل ہے ؟ کیوں یا کیوں نہیں؟ اسے کیسے قائم رکھا
جاتا ہے؟ اس سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ اس کا کیسے تحفظ کیا جا سکتا ہے؟ کسی سے
کہیں کہ وہ رضاکارانہ طور پر بورڈ یا کاغذ کی بڑی شیٹ پر جوابات ریکارڈ کرے۔
مشق کے دوسرے حصے میں شرکاء سے انسانی وقار کی تعریف تخلیق کرنے کو کہیں ،اس
میں اس وقت اضافہ اور کانٹ چھانٹ کرتے رہیں جب تک گروپ اس بات پر متفق نہ ہو جائے
کہ یہ تعریف ان کے نظریے کے مطابق ہے۔ اگر پورا گروپ کسی ایک تعریف پر متفق نہ ہو
تو پھر ایک سے زائد تعریفات کے لیے گروپ کے ساتھ مل کر کام کریں۔ تعریف یا تعریفات کو
بورڈ یا کاغذ کی بڑی شیٹ پر ریکارڈ کریں تاکہ باقی ماندہ سیشن کے لیے وہ حوالے کے طور
پر کام آئے۔
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مطالعہ کی اسائنمنٹس:
صنف اور کلچر کی سیاست کے بارے میں
آرتی راؤ
کسی بھی دیگر سماجی گروپ کو کلچر کے نام پر انسانی حقوق کی پامالی کا اس طرح سے
سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا خواتین کو کرنا پڑا ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ مختلف معاشروں
میں اس کی مخصوص شکل کیا ہوتی ہے ،جدید ریاست میں کلچر کے تصور نے خواتین کی
زندگیوں کی نہ صرف عالمتی طور پر بلکہ حقیقتا ً بھی ایک قید خانے میں تبدیل کر دیا ہے۔
تاریخی طور پر خواتین کو ثقافت کا نگہبان ،سرپرست اور اسے دوسری نسلوں تک پہنچانے کا
ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ خواتین کمیونٹی میں افزائش نسل کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ بچے کی دیکھ
بھال کی بنیادی ذمہ داری عموما ً خواتین کی ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچوں
کو اپنی کلچر سے روشناس بھی وہی کروائیں۔ خواتین اور لڑکیاں اپنے لباس اورظاہری وضع
قطع کی بناء پر ثقافت کی عالمت اور اس کا ضابطہ سمجھی جاتی ہیں۔ مزید برآں خاندان اور
گھر میں عورت کی بنیادی شناخت"پبلک" اور "پرائیویٹ" کے خانوں میں بٹ کر عوام الناس
کے سامنے اس کے ثانوی تشخص میں کردار ادا کرتی ہے ،اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اس کے
مستقبل کے بارے میں بحث ہوتی اور اس کا فیصلہ ہوتا ہے:یعنی پبلک۔

11

خواتین کے شہری حقوق
بیٹی فریڈن
اقتباسات
کیا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ خواتین کو بطور ماں کی ان کی ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا جائے؟
نہیں ،میں یہ کہنا چاہتی ہے کہ خواتین اس وقت بطور ماں اپنے کردار سے لطف اٹھائیں اور
ذمہ داری کا ثبوت دیں گی جب وہ اپنے پورے ہوش و ہواس اور مکمل انسانی ذمہ داری کے
ساتھ ،آزادی سے ماں بننے کا فیصلہ کریں گی۔ یہ تب اور صرف تب ہو گا جب وہ کسے تنازعہ
کے بغیر بطور والدہ اپنے مقام کو قبول کریں گی ،جب وہ خود کو یہ سمجھنے کے قبول ہوں
گی کہ وہ صرف کسی کی ماں ہی نہیں ،صرف بچوں کی خادمہ ہی نہیں ،صرف بچوں کو
دودھ پالنے والی ہی نہیں ،بلکہ ایک ایسی خاتون ہے جس نے اپنی مرضی کے ساتھ ماں بننے
کو زندگی کا ایک حصہ سمجھ کر منتخب کیا ہے،جب ایسا ہو تو وہ اس کا جشن منائے ،جن
کے لیے تخلیق کی کئی جہات ہوں ،جیسا کہ مرد کے لیے ہوتا ہے۔ تب اور صرف تب ایسا ہو
گا جب ماں بننا ایک مصیبت اور مردوں و بچوں کی غالمی تصور نہیں ہو گا۔۔۔۔

 11آرتی رائے" ،عالمی انسانی حقوق کے بیانیے میں صنف اور ثقافت کی سیاست۔" خواتین کے حقوق انسانی حقوق۔ جولی
پیٹرز اینڈ اینڈریا وولپر ،ایڈز ،نیویارک :روٹ لیج ،1995 ،صفحہ 169۔ آرتی رائے نے فیمنزم اور عورتوں کے حقوق کے
حوالے سے کئی آرٹیکل اور مضامین شائع کیے ہیں۔
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کیا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ خواتین کو مردوں سےآزاد کرنا ہو گا؟ یعنی مرد دشمن ہیں؟ نہیں
میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مرد بھی حقیقتا ً صرف اس وقت ہی خواتین سے پیار کریں گے اور خود
سے بھی پیار کریں گے جب خواتین کو اپنی زندگیوں اور اپنے معاشروں کے فیصلے کرنے
کے بارے میں مکمل آزادی حاصل ہو گی۔۔۔۔
یہ انقالب اس وقت تک برپا نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے خاندان کے بارے میں جو کچھ
جانتے ہیں اس میں انقالبی تبدیلیاں لے کر ئیں؛ شادی اور محبت کے اپنے تصورات ،اپنے
سماجی ڈھانچے ،اپنے شہروں ،اپنے اخالقیات ،اپنی سیاست اور اپنے آرٹ میں تبدیلیاں لے
کرآئیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خواتین کوئی خصوصی مخلوق ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ خواتین برتر
ہیں۔ لیکن انسانی تخلیق کےیہ اظہار اس صورت میں زیادہ متنوع اور فائدہ مند ہو سکتے ہیں
جب مردوخواتین کو ایک دوسرے کے ساتھ لیڈیز ہوم جرنل کی طرف سے کی گئی ماما اورپاپا
کی شادی کی تعریف سے آگے بڑھ کر تعلقات قائم کرنے کی اجازت ہو گی۔
آخرکار اگر ہمیں مکمل انسان سمجھنے کی اجازت مل جائے تو نہ صرف آج کی نسبت بچے
زیادہ پیار اور ذمہ داری سے پیدا اور پرورش پائیں گے بلکہ ہم اس نیم شہری فیملی کی بندشوں
سے آزاد ہو کر خود کو اپنی ذمہ داریوں کی تمام ممکنہ جہات کے حوالے—بطور مردوخاتون،
کامریڈ کے طور پر ،ہم کار کے طور پر ،دوست اور ایک دوسرے سے پیار کرنے والے کے
طور پر زیادہ بہتر تعلقات بنا سکیں گے۔ اور اتنی زیادہ نفرت اور حسد چھپی ہوئی مخاصمت
اور منافقت کے بغیر محبت کا ایک مکمل طور پر نیا جذبہ پروان چڑھے گا۔۔۔
ا س تناظر میں ،ہم اس شاندار انقالب کے حوالے سے ایک اہم سنگ میل عبور کر رہے ہیں،
ایسا انقالب جو ہمارے پیدا ہونے سے بہت عرصہ پہلے شروع ہوا اور جس کا ابھی ایک لمبا
سفر باقی ہے۔۔۔

12

آرٹیکل  :16خواتین کے خالف امتیاز کی تمام اشکال کے خاتمے کا معاہدہ ()CEDAW

13

 12بیٹی فریڈن کی طرف سے شکاگو ،الینوئے میں 1969ء میں اسقاط حمل کے قوانین کے حوالے سے ہونے والی پہلی قومی
کانفرنس میں "خواتین کے شہری حقوق"کے موضوع پر کی گئی تقریر سے اقتباس۔ فریڈن ( )1921-2006امریکی مصنفہ،
خواتین کی حقوق کی کارکن اور فیمنسٹ تھیں(وہ  The Feminine Mystiqueکی مصنفہ تھیں)
 13خواتین کے خالف امتیاز کی تمام اشکال کے خاتمے کے کنونشن سے اقتباس۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد
 34/180کے ذریعے 18دسمبر 1979ء کو اسے اختیار کیا گیا اور ممبر ممالک کے دستخط ،توثیق اور منظوری کے لیے
پیش کیا گیا۔ آرٹیکل ) 27(1کے مطابق  3ستمبر 1981ء کو الگو ہوا۔  ،CEDAWاس کے ماخذ اور اطالق کے حوالے سے
تفصیلی بحث سیشن 3اور  12میں دی گئی ہے۔
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فریق ریاستیں شادی اور گھریلو تعلقات سے متعلق تمام امور میں خواتین کے خالف

امتیاز کے خاتمے کے لیے تمام موزوں اقدامات کریں گی اور خاص طور پر مردوں اور عورتوں
کے لیے برابری کی بنیاد پر ،یہ یقینی بنائیں گی:
 .aشادی کرنے کے لیے یکساں حق؛
 .bشریک حیات کے آزادانہ چناؤ اور اپنی آزاد اور مکمل رضامندی کے ساتھ شادی کرنے
کا یکساں حق؛
 .cشادی کے دوران اور اس کے خاتمے پر یکساں حقوق اور ذمہ داریاں؛
 .dوالدین کی حیثیت سے ان کی ازدواجی حیثیت سے قطع نظر ان کے بچوں سے متعلق
امور میں یکساں حقوق اور ذمہ داریاں؛ تمام کیسز میں بچوں کے مفادات کو بنیادی
حیثیت حاصل ہو گی؛
 .eاپنے بچوں کی تعداد اور ان کے درمیان وقفے کے بارے میں آزادی اور ذمہ داری سے
فیصلے کرنے کے لیے یکساں حقوق اور انہیں ان حقوق کو استعمال کرنے کے قابل
بنانے کے لیے معلومات  ،تعلیم اور ذرائع تک رسائی؛
 .fبچوں کی سرپرستی ،نگرانی،مختاری اور گود لینے ،یا ایسے ملتے جلتے اداروں کے
سلسلے میں یکساں حقوق اور ذمہ داریاں جہاں یہ تصورات قومی قانون سازی میں
موجود ہوں،؛ تمام کیسز میں بچوں کے مفادات کو بنیادی حیثیت حاصل ہو گی؛
 .gخاندانی نام ،کسی کاروبار اور کسی پیشے کو چننے کے حق سمیت ،شوہر اور بیوی
کی طرح یکساں ذاتی حقوق؛
 .hآیا بغیر کسی الگت کے یا کسی قیمت کے عوض ،جائیداد کی ملکیت ،حصول ،دیکھ
بھال ،انتظام ،اس سے لطف اندوز ہونے اور اسے فروخت کرنے کے حوالے سے
دونوں شریک حیات کے لیے یکساں حقوق؛
2

کسی بچے کی نسبت اور شادی قانونی طور پر اس وقت تک موثر نہیں ہو گی جب تک

شادی کے لیے کم سے کم عمر کی وضاحت کرنے اور ایک الزمی سرکاری رجسٹری میں
شادی کا اندراج کروانے کے لیے،قانونی سازی سمیت تمام ضروری کارروائی نہ کر لی جائے۔۔۔۔

گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت:
حتی
• خاتون کی طرف سے اپنے جسم ،اپنے لباس ،سفر ،شریک حیات کے انتخاب اور ٰ
کہ جنسی تعلقات کے حوالے سے فیصلے کرنے کا حق کسے حاصل ہے؟
• کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کسی خاتون کو شادی کے بعد اپنے لباس ،اپنے دوستوں کے
انتخاب ،کام ،سفر اور اسی طرح کے دیگر فیصلوں کا حق اپنے شوہر کے ساتھ شیئر
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کرنا چاہیے؟ ایسے کون سے فیصلے ہیں جو اسے خود کرنے چاہیئں اور ایسے کون
سے فیصلے ہیں جو اسے اپنے شریک حیات کی مشاورت سے کرنے چاہیئں؟
• اگر شادی کے بعد عورت کے حقوق اور فرائض تبدیل ہو جاتے ہیں تو کیا خاوند کے
کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیسے؟
• کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے
اپنی بیوی سے ہم بستری کرے؟ کیوں یا کیوں نہیں؟ کیا عورتوں کو بھی یہ حق حاصل
ہے؟
• کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ماں بننے کے بعد کسی خاتون کے حقوق اور ذمہ داریاں تبدیل
ہو جاتے ہیں؟کیا باپ بننے کے بعد بھی؟ یہ حقوق اور ذمہ داریاں کس لحاظ سے ایک
جیسے ہیں؟
• شادی کے دوران خاوند کو کون سے حقوق حاصل ہیں؟ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟
• معاشرے کو کس کس حوالے سے اور کن وجوہات کی بناء پر خاندانی معامالت کو
ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟

گروپ کی مشق:
شرکاء سے کہیں کہ وہ  CEDAWکے آرٹیکل  16میں دیے ہر حق کا گروپ کے طور پر
جائزہ لیں۔ شرکاء سے کہیں کہ وہ رضاکارانہ طور پر ایک ایک حق باآواز بلند پڑھیں اور ہر
حق پر الگ الگ بحث کریں۔ شرکاء سے سوال کریں کہ کیا ان کے گھروں اور کمیونٹیز میں
ان حقوق کا احترام کیا جاتا ہے ،اور کیا یہ شوہر اور بیوی کی روایتی ذمہ داریوں پر پورا اترتا
ہے۔
شرکاء سے پوچھیں کہ کیا ان کے دوستوں اور خاندان کے افراد کی شادیاں CEDAWکے
آرٹیکل  16میں درج اصولوں پر عمل پیرا دکھائی دیتی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو کس حوالے سے؟
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سیشن

3

عوامی زندگی میں خواتین کی شرکت
مقاصد:
• اس پر غور کرنا کہ کون سے حقوق اور آزادیاں عوامی زندگی سے متعلق ہیں اور
عوامی زندگی میں خاتون کی شرکت کا دفاع کرتے ہیں۔
• اس بات پر غور کرنا کہ شہریوں کے حقوق و فرائض کون سے ہیں۔
• اس بات پر غور کرنا کہ عوامی زندگی اور شہریت میں خواتین کی برابری کی بنیا د
پر شرکت سے معاشرے پر مجموعی طور پر کیا اثر پڑتا ہے۔
• اس بات کا جائزہ لینا کہ دونوں اصناف کی ایسی کون سی روایتی ذمہ داریاں ہیں
جنہیں ایک دوسرے کا تکمیلی کہا جاتا ہے ،اور جب ان شرائط کو قانون کی شکل
دے دی جائے تو اس سے خواتین کی عوامی زندگی میں شرکت کیسے خطرات سے
دوچار ہوتی ہے۔

اس سیشن میں:
مردوخواتین کی برابری عموما ً نجی اور عوامی زندگی کے روایتی نظریات سے متصادم دکھائی
دیتی ہے۔ مختلف ثقافتوں میں عوامی زندگی(حکومتی ،کاروبار ،تعلیم ،صحت ،آرٹس) اور نجی
زندگی (گھر ،خاندان ،ذاتی تعلقات) کے مابین مختلف انداز میں تفریق کی جاتی ہے۔ تاہم پوری
انسانی تاریخ کے دوران تقریبا ً ہر معاشرے میں عوامی زندگی پر مرد جبکہ نجی زندگی پر
عورت کے کنٹرول کو تسلیم کیا گیا ہے۔ جہاں مردوں کا کام یہ ہے کہ وہ کاروبار اور سیاست،
تعلیم اور اس طرح کے دیگر فیصلے کریں جبکہ نجی زندگی خواتین سنبھالتی ہیں جیسا کہ گھر
کی دیکھ بھال ،بچے پیدا کرنا اور ان کی پرورش کرنا۔ نجی زندگی کے حوالے سے عورت کی
فیصلے کرنے کی طاقت کا انحصار ہمیشہ سماجی ،معاشی اور ثقافتی عوامل پر ہوتا ہے۔ اس
کے برعکس زمانہ قدیم سے مرد نے ہمیشہ عوامی اداروں اور گھر کے فیصلے کرنے کے
حوالے سے سربراہ کا کردار ادا کیا ہے۔
اس سیشن میں اس حوالے سے بات چیت کریں گے کہ کیا معاشرے میں مردوخواتین کو ایک
جیسے حقوق حاصل ہیں جہاں اب بھی عوامی اور نجی زندگی میں کردار کے حوالے سے ایک
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بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ ہم اس دلیل کو بھی چیلنج کریں گے کہ مردوخواتین کے کردار ایک
دوسرے کو کامل بناتے ہیں۔ ہم اس بات پر بھی غور کریں گے کہ کیا مردوخواتین کے مابین
برابر انسانی وقار بھی برابر انسانی حقوق جیسا ہے۔ بالخصوص ہم شہریت کی ذمہ داریوں اور
ان حقوق کے بارے میں غور کریں گے جو خواتین کی طرف سے عوامی زندگی میں بطور
شہری اپنا کردار ادا کرنے کے لیے الزمی ہیں۔
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اس سیشن میں ہم انسانی حقوق کے عالمی اعالمیے( )UDHRاور خواتین کے خالف امتیاز کی
تمام اشکال کے خاتمے کے کنونشن ( )CEDAWکے کچھ حصوں کا جائزہ لیں گے ،یہ معاہدہ
قانونی طور پر الگو ہوتا ہے اور عوامی زندگی میں شرکت کے لیے مردوخواتین کے برابری
کی بنیاد پر حقوق کادفاع کرتا ہے۔

14

ہم اس بارے میں با ت کریں گے کہ مردوخواتین برابر

کے شہری کے طور پرکیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور اگر ان کا کردار مرد کے کردار کے
ساتھ الزمی ہے تو اس صورت میں وہ یہ ذمہ داریاں کیسے نبھا سکتی ہیں۔ ہم تیونس کے نئے
دستور کے ابتدائی مسودے کے بارے میں بھی پڑھیں گے جس میں عورت کے کردار کو تکمیلی
قرار دیا گیا اور جس پر فوری طور پر خواتین کے حقوق اور انسانی حقوق کے حمایتیوں کی
طرف سے سخت مزاحمت کی گئی۔ ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ دستور کے مسودے
کی اس قدر مخالفت کیوں گئی اور اسے واپس لیے جانے سے تیونس کے معاشرے نے کیا
حاصل کیا۔

مطالعہ کی اسائنمنٹ:
انسانی حقوق کا عالمی اعالمیہ

15

اقتباسات
آرٹیکل13
 .1ہر شخص کا حق ہے کہ اسے ہر ریاست کی حدود کے اندر نقل و حرکت کرنے
اور سکونت اختیار کرنے کی آزادی ہو۔
 .2ہر شخص کو اس بات کا حق ہے کہ وہ ملک سے چال جائے چاہے یہ ملک اس کا
اپنا ہو۔ اور اسی طرح اسے ملک میں واپس آ جانے کا بھی حق ہے۔
آرٹیکل 21
 .1ہر شخص کو اپنے ملک کی حکومت میں برا ِہ راست یا آزادانہ طور پر منتخب کئے
ہوئے نمائندوں کے ذریعے حصہ لینے کا حق ہے۔
 .2ہر شخص کو اپنے ملک میں سرکاری مالزمت حاصل کرنے کا برابر کا حق ہے۔
 .3عوام کی مرضی حکومت کے اقتدار کی بنیاد ہو گی۔ یہ مرضی وقتا ً فوقتا ً ایسے
حقیقی انتخابات کے ذریعے ظاہر کی جائے گی جو عام اور مساوی رائے دہندگی

 14تقریبا ً تمام ممالک 194 --میں سے —187نے  CEDAWمعاہدے کی توثیق کر دی ہے۔ صرف  7ممالک نے اس کی
توثیق نہیں کی جن میں امریکہ ،سوڈان ،جنوبی سوڈان ،صومالیہ ،ایران اور بحرالکاہل کے جزائر کی ریاستیں پاالو اور ٹونگا
شامل ہیں۔http://www.womenstreaty.org/index.php/about-cedaw/faq.
 CEDAWکی توثیق اور ممالک کی طرف سے اس کے مخصوص آرٹیکلز پر تحفظات کے حوالے سے بحث سیشن 12میں
دی گئی ہے
 UDHR15کا تفصیلی مسودہ دیکھیے ضمیمہ  Aمیں۔
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ق
سے ہوں گے اور جو خفیہ ووٹ یا اس کے مساوی کسی دوسرے آزادانہ طری ِ
رائے دہندگی کے مطابق عمل میں آئیں گے۔
آرٹیکل 23
 .1ہر شخص کو کام کاج ،روزگار کے آزادانہ انتخاب ،کام کاج کی مناسب و معقول
شرائط اور بے روزگاری کے خالف تحفّظ کا حق ہے۔
 .2ہر شخص کو کسی تفریق کے بغیر مساوی کام کے لئے مساوی معاوضے کا حق
ہے۔
 .3ہر شخص جو کام کرتا ہے وہ ایسے مناسب و معقول مشاہرے کا حق رکھتا ہے جو خود
اس کے اور اس کے اہل و عیال کے لئے باعزت زندگی کا ضامن ہو۔ اور جس میں اگر
ضروری ہو تو معاشرتی تحفّظ کے دوسرے ذریعوں سے اضافہ کیا جا سکے۔
 .4ہر شخص کو اپنے مفاد کے بچاؤ کے لئے تجارتی انجمنیں قائم کرنے اور اس میں
شریک ہونے کا حق حاصل ہے۔
آرٹیکل 26
 .1ہر شخص کو تعلیم کا حق ہے۔ تعلیم مفت ہو گی ،کم سے کم ابتدائی اور بنیادی درجوں
میں۔ ابتدائی تعلیم جبری ہو گی۔ فنّی اور پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے کا عام انتظام کیا
اعلی تعلیم حاصل کرنا سب کے لئے مساوی طور پر
جائے گا اور لیاقت کی بنا پر
ٰ
ممکن ہو گا۔
 .2تعلیم کا مقصد انسانی شخصیت کی پوری نشوونما ہو گا۔ اور وہ انسانی حقوق اور بنیادی
آزادیوں کے احترام میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہو گی۔ وہ تمام قوموں اور نسلی یا مذہبی
گروہوں کے درمیان باہمی مفاہمت ،رواداری اور دوستی کو ترقی دے گی اور امن کو
اقوام متحدہ کی سرگرمیوں کو آگے بڑھائے گی۔
برقرار رکھنے کے لئے
ِ
 .3والدین کو اس بات کے انتخاب کا ّاولین حق ہے کہ ان کے بچوں کو کس قسم کی تعلیم
دی جائے گی۔
آرٹیکل 27
صہ لینے ،ادبیات سے مستفید ہونے
 .1ہر شخص کو قوم کی ثقافتی زندگی میں آزادانہ ح ّ
اور سائنس کی ترقی اور اس کے فوائد میں شرکت کا حق حاصل ہے۔
 .2ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اس کے اُن اخالقی اور مادّی مفاد کا بچاؤ کیا جائے جو
اسے ایسی سائنسی ،علمی یا ادبی تصنیف سے ،جس کا وہ مصنف ہے ،حاصل ہوتے
ہیں۔
گروپ کی مشق:
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 UDHRمردوخواتین کی طرف سے عوامی زندگی میں شرکت کے حقوق کا تعین کرتا ہے۔
اس مشق کے لیے گروپ سے کہیں کہ وہ اوپر دیےگئے  UDHRکے تمام آرٹیکلز کا مطالعہ
کریں سوچیں کہ عوامی زندگی کے حوالے سے کون سی سرگرمیاں جیسا کہ ایک سیاسی
آرٹیکل کی اشاعت سے لے کر کسی عوامی جگہ پر کسی جنس مخالف سے تعلق رکھنے والے
دوست سے ملنے تک ،ایسی سرگرمیاں ہیں جن کا اس اعالمیہ میں تحفظ میں کیا گیا ہے۔
مثال کے طور پر  UDHRکے آرٹیکل  13میں کہا گیا ہے کہ ہر فرد کو نقل و حرکت کی
آزادی کا حق حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بالغ خاتون کو کسی مرد رشتہ دار کی
اجازت کے بغیر سفر کرنے کی حق حاصل ہے اور یہ کہ مردوخواتین کو کسی عوامی جگہ
پر جانے اور وہاں گھومنے پھرنے کے ایک جیسے حقوق حاصل ہیں۔ یہ حق خواتین کو عوامی
جگہ پر سرگرمیوں کے کس طرح قابل بناتا ہے؟ یہ سرگرمیاں کون سی ہیں؟
جب گروپ یہ فہرست تیار کر رہا ہو تو کسی کو کہیں وہ رضاکارانہ طور پر بورڈ یا کاغذ کی
کسی بڑی شیٹ پر ورکشاپ سیشن کے دوران زیر بحث آنے والے حقوق اور سرگرمیوں کو
نوٹ کرے۔

مطالعہ کی اسائنمنٹ:
خواتین کے خالف امتیاز کی تمام اشکال کے خاتمے کا کنونشن()CEDAW

16

اقتباسات
آرٹیکل 7
فریق ریاستیں ملک کی سیاسی اور عوامی زندگی میں خواتین کے خالف امتیاز کے
خاتمے کے لیے تمام مناسب اقدامات کریں گے اور بالخصوص اس بات کو یقینی بنائیں
گی کہ خواتین کو مردوں کے برابر مندرجہ ذیل حقوق حاصل ہوں:
 .aتمام الیکشنز میں ووٹ ڈالنا۔۔۔
 .bحکومتی پالیسی کی تشکیل میں شرکت۔۔ اور عوامی عہدہ رکھنا اور حکومتی کی
تمام سطحوں پر عوامی خدمات سرانجام دینا؛
 .cملک کی عوامی اور سیاسی زندگی سے تعلق رکھنے والی غیر سرکاری تنظیموں
اور ایسوسی ایشنز میں شرکت کرنا۔
 CEDAW 16کا مکمل مسودہ ضمیمہ  Dمیں دیا گیا ہے۔
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آرٹیکل 8
فریق ریاستیں خواتین کو کسی امتیاز کے بغیر مردوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر اس
موقع کی فراہمی کو یقینی بنائیں گی کہ وہ عالمی سطح پر اپنی حکومتوں کی نمائندگی
کر سکیں اور عالمی تنظیموں کے کام میں شرکت کر سکیں۔

ٹیم کی مشق:
 CEDAWکے آرٹیکل  7اور ( 8جن کے اقتباسات اوپر دیے گئے ہیں)خواتین اور مردوں کے
کچھ شہری حقوق کی ضمانت دیتے ہیں۔ یقینی طور پر کسی ملک کا شہری ہونے کے طور پر
کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جیسا کہ قانون کی پابندی کرنا ،اپنا ضابطہ اخالق ایسا رکھنا جس
سے اپنے اور دیگر لوگ وں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے ،سماجی اور سیاسی امور کے
حوالے سے آگاہی حاصل کرنا ،غریب افراد کی مدد کرنا ،خیراتی تنظیموں کے ساتھ کام کرنا،
عوامی فورمز اور ریفرنڈمز میں شرکت کرنا اور کسی جیوری کے طور پر خدمات سرانجام
دینا۔ ایک شہری کے طور پر انجام دیے جانے والے تقریبا ً تمام افعال عوامی زندگی کا حصہ
حتی کہ قانونی طور پر ،صرف مردوں کے
ہوتے ہیں  ،اگرچہ یہ تمام امور کسی نہ کسی وقتٰ ،
لیے موزوں سمجھے جاتے تھے۔
مل کر ایک گروپ کی صورت میں ایسی سرگرمیوں اور اقدامات کے بارے میں سوچیں جو آپ
کی کمیونٹی میں ایک اچھا شہری انجام دیتا ہے۔ کوئی بھی کام غیر اہم نہیں ہوتا(مثال کے طور
پر اپنے گھر کے سامنے پیدل چلنے کے راستے کو صاف کرنا یا ٹریفک قوانین کی پاسداری
کرنا۔۔۔)۔ ایک اچھے شہری کے  20سے  30افعال کی فہرست بورڈ پر بنائیں۔
جب فہرست مکمل ہو جائے تو شروع سے ایک ایک کو گروپ کے ساتھ ڈسکس کریں اور
پوچھیں کہ کیایہ عوامی زندگی کے زمرے میں آتا ہے یا نجی زندگی کے زمرے میں،آپ عوامی
زندگی کے سامنے  PCاور نجی زندگی کے سامنے  PTلکھ سکتے ہیں۔ گروپ سے یہ بھی
پوچھیں کہ تاریخی طور پر کیا یہ کام مردوں( )Mنے  ،عورتوں( )Wنے یا دونوں ( )MWنے
انجام دیا ہے۔
جب آپ یہ فہرست مکمل کر لیں تو اس کے نتائج گروپ کے ساتھ ڈسکس کریں۔

گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت:
دعوی کیا گیا ہے کہ مردوخواتین انسانی وقار ،آزادی
•  UDHRاور  CEDAWمیں
ٰ
اور حقوق کے لحاظ سے برابر ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں شہری کے طور پر ذمہ داریاں
مرد اور عورت کے لیے ایک جیسی ہونی چاہئں؟ کیوں یا کیوں نہیں؟
• آپ کے خیال میں شہریوں کی سب سے اہم ذمہ داریاں کون سی ہیں ،اور کیوں؟
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•

ایک عورت کی عوامی زندگی میں شرکت اور اس کے ایک شہری کے طور پر مکمل
شرکت میں کیا تعلق ہے؟ کیا ایک خاتون عوامی زندگی میں مرد کی طرح کی آزادیاں
حاصل کیے بغیر ایک شہری کے طور پر اپنا حق پوری طرح استعمال کر سکتی ہے؟

•

کیا عوامی زندگی میں خواتین کی بڑھتی ہوئی شرکت کی بدولت گزشتہ عشرے ،دہائی
اور ہزار سال میں معاشرے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیسے؟

• عوامی زندگی اور شہریت کے کون سے شعبوں میں آپ چاہتے ہیں کہ خواتین کی
شرکت زیادہ ہو؟ آپ کو کیا توقع ہے کہ عوامی زندگی میں خواتین کی زیادہ شرکت کی
بدولت کون سے اثرات مرتب ہوں گے؟

مطالعہ کی اسائنمنٹس:
تیونس کے دستور کے مسودے کا آرٹیکل 28
اگست  2012ء میں تیونس میں نئے دستور کا مسودہ عوام کی آگاہی کے لیے شائع
کیا گیا۔ اس مسودے کے آرٹیکل  28میں خواتین کے کردار مردوں کا تکمیلی کردار
قرار دیا گیا۔

17

خواتین کے حقوق کے لیےکام کرنے والے افراد نے اس پر فوری

اور سخت ردعمل ظاہر کیا۔ ان کی تنقید کا لب لباب یہ تھا کہ اگر خواتین کا مردوں
کا تکمیلی جزو قرار دیا جائے گا وہ اس سے ان کا تشخص گہنا جائے گا اور وہ
محض کسی کی بیوی ،بیٹی یا ماں بن کر رہ جائیں گی۔ خواتین ایسے کبھی بھی
مردوں کے برابر نہیں آ سکتیں اگر ان کا تشخص مردوں کے تکمیلی کردار کا محتاج
رہے گا۔ بعد ازاں دستور کے مسودے سے متنازع الفاظ کو حذف کر دیا گیا۔

گروپ کی مشق:
ایک ایسی دنیا تصور میں الئیں جہاں معاشرے میں مرد کی قدر کا انداز ہ اس بات سے لگایا
جاتا ہو کہ وہ کسی حد تک خواتین کے حقوق ،کردار اور ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے۔ اس کا
خواتین کے لیے کیا مطلب ہو گا؟ اس کا خاوند اور باپ کے لیے کیا مطلب ہو گا؟ اس کا مذہبی
قائدین کے لیے کیا مطلب ہو گا؟ اس کا سیاستدانوں کے لیے کیا مطلب ہو گا؟ مردوں کی ذمہ
داریاں کیسے تبدیل ہوں گی؟ ان کی ذمہ داریاں پہلے جیسی کیسے رہیں گی؟
گروپ سے کہیں کہ وہ جوڑیاں بنا لیں ،اور ہر جوڑی میں سے ایک کو کوئی مردانہ کردار
جیسا کہ مذہبی رہنما ،رکن پارلیمنٹ ،ڈاکٹر ،دکاندار ،ہائی سکول ٹیچر ،کار مکینک وغیرہ دیں۔
 17اگرچہ دستور میں وجہ تنازع عربی لفظ  Yetekaamulکے کئی مطالب کیے جا سکتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ
( complementaryتکمیلی) زیادہ تر استعمال ہوا ہے۔ "عرب سپرنگ اور تیونس میں خواتین کے حقوق" سے اقتباس ،تحریر،
مونیرہ ایم چرد اور امینہ زرغ 4 ،ستمبرE-INTERNATIONAL RELATIONS ،2013 ،۔
http://www.e-ir.info/2013/09/04/the-arab-spring-andwomens-rights-in-tunisia/
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ہر جوڑی سے کہیں وہ ا پنے مرد کردار کے لیے ایک مختصر(ایک پیراگراف) منشور لکھیں
جس میں یہ واضح کیا جائے کہ اس کا نجی اور عوامی کردار خواتین کے لیے تکمیلی ہے
اور وہ کیسے تمام معاشرے کی بہبود میں بہتری الئے گا۔ منشور "میں ،ہم" کی گردان میں لکھا
جائے گا۔ اسے کیسے شروع کیا جا سکتا ہے اس کی ایک مثال یہ ہو سکتی ہے " :میرا نام
ابراہیم ہے ،میں یونیورسٹی میں بائیولوجی کا پروفیسر ہوں ،میرے ایسے حقوق اور ذمہ داریاں
ہیں جو خواتین کے لیے تکمیلی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان میں بطور پروفیسر میرا کردار شامل ہے،
میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو پڑھاتا ہوں اور اپنے شعبے کی خواتین اساتذہ کی
معاونت اور ان کے کام کی تکمیل کرتا ہوں۔۔۔۔"
جب تمام جوڑیاں دوبارہ اکٹھی ہوں تو ہر جوڑی سے ایک رضاکار کو کہیں کہ وہ اسے پڑھ
کر سنائے۔

گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت:
• کیا یہ مشق آسان تھی یا مشکل؟ کیوں؟
• مردانہ کردار کے تناظر میں آپ کے نزدیک "تکمیلی" کا کیا مطلب ہے؟
• تیونس میں خواتین کے حقوق کےکارکن ایسا کیوں سوچ رہے تھے کہ جہاں ایک صنف
کو دوسری صنف کو مکمل کرنے واال قرار دیا جائے وہاں مردوخواتین کے مابین
برابری قائم نہیں ہو سکتی؟
• کیا تیونس کے آرٹیکل  28کے ناقدین اس صورت میں مطمئن ہوتے اگر یہ آرٹیکل میں
یہ لکھا جاتا ہے کہ خواتین مردوں کی تکمیل کرتی ہیں اور مرد خواتین کی تکمیل کرتی
ہیں؟ کیوں یا کیوں نہیں؟
• خواتین بطور ڈاکٹر ،استاد ،بینکار ،امدادی کارکن ،دکاندار ،مذہبی رہنما ،صحافی،
سیاستدان ،سفارتکار اور قیام امن کی کارکن کے طور پر معاشرے کے لیے کیا کر
سکتی ہیں؟کیا ان کا کردار صرف مردوں کے کام کو مکمل کرنے کا محدود ہے؟ کیوں
یا کیوں نہیں؟
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سیشن

4

عدل بمقابلہ مساوات
مقاصد:
• "عدل" اور "مساوات" کی اصطالحات کے مابین فرق کا جائزہ لینا اور یہ جاننا کہ
عالمی قانون میں ان کی کیا اہمیت ہے۔
• اس بات پر غور کرنا کہ تعلیم ،مالزمت اور برابر تنخواہوں،جائیداد اور وراثت،
سیاسی شرکت اور شہری کے ناطے دیگر فوائد اور سماجی شرکت تک خواتین کی
رسائی کے حوالے سے ان دونوں اصطالحات کے مابین کیا فرق ہو سکتا ہے۔
• اس بات پر غور کرنا کہ خواتین کے لیے اس صورت میں کون سی ممکنہ پیچیدگیاں
پیدا ہو سکتی ہیں جب برابر حقوق کی بجائے عدل کی بنیاد پر حقوق حاصل کیے
جائیں۔

اس سیشن میں:
صنفی عدل اور صنفی مساوات کی اصطالحات عموما ً ایک دوسرے کی جگہ استعمال کی جاتی
ہیں لیکن جہاں تک عورتوں کی ترقی کا سوال ہے تو قانون کی رو سے یہ دو مختلف راستوں
پر لے کر جاتی ہیں۔ ان میں واضح ترین فرق یہ ہے کہ عدل ایک بیانیہ طریقہ کار ہے جو
کہ ثقافت ،مذہب اور روایات کی بنیاد پر طے کیا جاتا ہے جبکہ مساوات اعدادوشمار پر مبنی
طریقہ کار ہے۔ عدل یا عادالنہ کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ کسی فرد یا لوگوں کے خیال
میں کیا درست اور ٹھیک ہے۔ جبکہ مساوات کو یقینی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ حاالت،
رعایات یا حقوق کی برابری کو یقینی بنایا جائے۔ اگرچہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ "ایک
جیسے حقوق" کی بھی مختلف انداز سے وضاحت ہو سکتی ہے ،اور بہت سے معاشروں میں
جہاں لوگوں کو عموما ً ایک دوسرے کے برابر تصور کیا جاتا ہے وہاں بھی یہ بحث پائی جاتی
ہے کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں۔
آنے والے مطالعہ جات میں ماہرین نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ جب قوانین اور حقوق
کو عادالنہ بمقابلہ مساویانہ انداز میں الگو کیا جاتا ہے تو کیا فرق سامنے آتا ہے۔ خواتین کے
خالف امتیاز کی تمام اشکال کے خاتمے کے کنونشن( )CEDAWکی تمہید سے ایک مختصر
اقتباس دیا گیا ہے جس میں اس معاہدے کے مصنفین کی اس منطق پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ
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معاہدے میں عادالنہ کی بجائے مساویانہ حقوق کی بات کیوں کی گئی ہے۔ بعض معاشروں میں
عدل اس طرح سے قائم ہوتا ہے کہ وہاں دونوں اصناف کو الگ الگ رکھا جاتا ہے جیسا کہ
مثال کے طور پر سکول ،کام کی جگہ ،پبلک ٹرانسپورٹ اور عبادت گاہیں۔ اگر مردوخواتین
کو الگ الگ رکھا جائے تو کیا ان سے مساویانہ سلوک کیا جا سکتا ہے۔ 1954ء کے معروف
براؤن بنام بورڈ آف ایجوکیشن کیس میں چیف جسٹس ارل وارن نے دلیل دی کہ تعلیم کے لیے
گورے اور سیاہ فام بچوں کو الگ الگ جگہ پر بٹھانے سے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات سامنے
آتی ہے کہ معاشرہ ایک نسل کو دوسری سے کم تر سمجھتا ہے۔
اس لیے وارن نے لکھا کہ تعلیم کا الگ الگ نظام گورے اور سیاہ فام بچوں کے لیے ایک جیسا
نہیں ہے۔ اس سیشن میں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ آیا وارن کا یہ نظریہ صنف پر بھی
الگو ہوتا ہے اور کیا دونوں اصناف کو الگ الگ رکھنے کے پیچھے دراصل معاشرے کی یہ
سوچ کارفرما ہے کہ خواتین مردوں سے کم تر ہیں۔

مطالعہ کی اسائنمنٹس:
خواتین کے لیے مساوات یا عدل؟
ایلڈا فیشیو اور مارتھا آئی مورگن
خواتین کے خالف عالمی امتیاز کو ختم کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟
صنفی عدل یا صنفی مساوات؟ ان اصطالحات یا ان کے تراجم کو عموما ً ایک دوسرے
کے متبادل استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم انسانی حقوق کے عالمی قانون کے تحت عدل
اور مساوات کی اصطالحات کے درمیان فرق کرنا خدشات کی ایک نئی وجہ بنتا
جا رہا ہے۔ مساوات کی اصطالح اقوام متحدہ کے عورتوں کے خالف امتیاز کی تمام
اشکال کے خاتمے کے کنونشن( )CEDAWمیں استعمال کی گئی ہے۔ کنونشن میں
مساوات کے تصور کے تحت ممبر ممالک کے لیے وسیع اور بامقصد معیارات
رکھے گئے ہیں۔  CEDAWکی کمیٹی جو اس کنونشن پر عملدرآمد کی نگرانی
کرتی ہے  ،نے ان دو الجھی ہوئی اصطالحات کے حوالے سے بار بار وضاحت
کی ہے اور ہر سال کنونشن کے تحت رپورٹس جمع کروانے والے ممالک کو
یادہانی کروائی ہے کہ کنونشن میں استعمال ہونے والے مساوات کے تصور کو پورا
کرنا کتنا ضروری ہے بجائے اس کے کہ عدل جیسی تصوراتی اور بیانیہ اصطالح
استعمال کی جائے۔

18

 18ایلڈا فیشیو اور مارتھا آئی مورگن" ،خواتین کے لیے مساوات یا عدل CEDAW :کے مساوات کے اصولوں کا ادراک"
 IWRAWکی ایشیاء پیسفک کے لیے غیر معمولی پیپرز سیریز ،نمبر )www.iwraw-ap.org(2009 ،14۔ فیشیو خواتین
کے انسانی حقوق ،صنفی تشدد اور صنفی تجزیے کے شعبوں میں بطور جیورسٹ ،مصنف اور عالمی ماہر کام کرتی ہیں۔
مورگن یونیورسٹی الباما کے سکول آف الء میں تاحیات رابرٹ ایس وینس پروفیسر کے عہدے پر فائز ہیں۔
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صنفی عدل ،صنفی مساوات اور خواتین کو
بااختیار بنانے میں کیا فرق ہے؟
صنفی عدل مردوخواتین کے ساتھ انصاف کرنے کے عمل کا نام ہے۔ انساف کا تقاضا
یہ ہے کہ تاریخی طور پر اور سماجی طور پر پیچھے رہ جانے والی خواتین کو
مردوں کے برابر النے کے لیے حکمت عملیاں تشکیل دی جائیں اور اقدامات کیے
جائیں۔ عدل مساوات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ صنفی مساوات کے لیے ضروری
ہے کہ مردوخواتین سماجی طور پر قابل قدر اشیاء ،مواقع ،وسائل اور انعامات سے
برابری کی بنیاد پر مستفید ہوں۔ جہاں صنفی عدم مساوات پایا جاتا ہے وہاں فیصلہ
سازی اور معاشی و سماجی وسائل تک رسائی کے حوالے سے خواتین ہی نقصان
میں رہتی ہیں۔ اس لیے صنفی مساوات کو بہتر بنانے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ
خواتین کو اس طرح بااختیار بنایا جائے کہ اختیارات کے عدم توازن پر توجہ دی
جائے اور خواتین ان کی زندگیاں خود چالنے کے لیے زیادہ خودمختار بنایا جائے۔
صنفی مساوات کا کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مرد اور عورت ایک جیسے ہیں
بلکہ مواقع اور زندگی بدلنے کا نہ تو کسی کی صنف پر انحصار ہو اور نہ ہی یہ
خصوصیت رکاوٹ بنے۔ صنفی مساوات کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ
خواتین کو بااختیار بنایا جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ نجی اور
عوامی سطح پر فیصلہ سازی اور وسائل تک رسائی کا توازن مرد کے حق میں نہ
ہو ،تاکہ پیداواری اور باز پیداواری زندگی میں مرد اور عورت برابر کے شریک
کے طور پر حصہ لے سکیں۔

19

خواتین کے خالف تشدد کی تمام اشکال کے خاتمے کی کنونشن کی
20
تمہید()CEDAW
اقتباسات
یہ یاد کرتے ہوئے کہ عورتوں کے خالف امتیاز ،حقوق کی مساوات اور انسانی وقار
کے احترام کے اصولوں کی خالف ورزی کرتا ہے ،عورتوں کی اپنے ممالک کی
سیاسی ،سماجی ،اقتصادی اور ثقافتی زندگی میں ،مردوں کے ساتھ مساوی شرائط
پر شرکت میں ایک رکاوٹ ہے ،معاشرے اور خاندان کی خوشحالی کی نشوونما کو

 19اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ( )UNFPAکی ویب سائٹ سے :صنف سے متعلق عموما ً پوچھے جانے والے سواالت،
https://www.unfpa.org/gender/resources_faq.htm#2
 ، htpp://www.ipu.org/PDF/publications/cedaw_en.pdf 20صفحہ 93
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روکتا ہے اور اپنے ممالک اور انسانیت کی خدمت میں عورتوں کی صالحیتو ں کی
مکمل نشوونما میں زیادہ مشکالت پیدا کرتا ہے۔۔۔۔
اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ مساوات اور انصاف پر مبنی قائم ہونے واال نیا بین
االقوامی اقتصادی نظام  ،مردوں اور عورتوں کے درمیان مساوات کے فروغ کے
لیے قابل ذکر کردار ادا کرے گا۔۔۔
اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ کسی ملک کی پوری اور مکمل ترقی ،دنیا کی
فالح و بہبود اور امن کا مقصد تمام شعبوں میں مردوں کے ساتھ مساوی شرائط پر
عورتوں کی زیادہ سے زیادہ شرکت کا تقاضا کرتے ہیں۔۔۔
اس بات سے آگاہ رہتے ہوئے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان مکمل مساوات
کے حصول کے لیے مردوں کے روایتی کردار کے ساتھ ساتھ معاشرے اور خاندان
میں عورتوں کے کردار میں تبدیلی کی ضروت ہے۔۔۔

گروپ مباحثے کے لیے سواالت:
• آپ کے نزدیک صنفی عدل کی کیا تعریف ہے ؟
• آپ کے نزدیک صنفی مساوات کی کیا تعریف ہے؟
• عدل کو ناپنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ کوئی قانون یا
طرز عمل عادالنہ ہے؟ اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟
• مساوات کا ناپنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ کوئی قانون
یا طرز عمل برابری کی بنیاد پر الگو ہو رہا ہے؟ اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟
• اگر عادالنہ کا مطلب منصفانہ ہو تو کیا یہ ممکن ہے کہ مرد اور عورت کے لیے
انصاف کا انحصار اس بات پر ہو سکتا ہے کہ انصاف کرنے واال مرد ہے یا عورت ؟
•  CEDAWمیں مردوں اور عورتوں کے مابین مکمل عدل کی بجائے مساوات پر کیوں
زور دیا گیا ہے؟ آپ کے خیال میں  CEDAWمیں ان دونوں کے مابین کیا فرق بتایا
گیا ہے؟
• کیا آپ کے خیال میں کچھ لوگ ان لوگوں کو ارفع خصوصیات کا مالک سمجھتے ہیں
اعلی عہدے پر فائز ہوتے ہیں؟ کیوں یا کیوں نہیں؟
جو کسی
ٰ
• اکثر خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ والدین یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کا کون سے بچہ
کون سا کام کرنے کا ذمہ دار ہو گا۔ کیا معاشرہ بھی اس حوالے سے ایک خاندان کی
طرح ہے کہ کچھ لوگ والدین کی طرح ہوں اور وہ یہ فیصلہ کریں کہ کیا درست ہے
اور باقی لوگ بچوں کی طرح ہیں اور والدین جو فیصلہ کریں انہیں قبول کر لینا چاہیے؟
اگر ایسا ہے تو پھر والدین کون ہیں اور بچے کون ہیں ؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خاندان
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اور معاشرے کے مابین کیا فرق پایا جاتا ہے؟ کیا ان دونوں میں کچھ مماثلت اور فرق
پایا جاتا ہے؟
• اگر  CEDAWکے خالقوں نے یہ لکھا ہوتا کہ مساوات کے اصول کی بجائے،
حکومتیں مناسب قانون سازی کے ذریعے مردوں اور عورتوں کے مابین عدل کے
اصول پر عملدرآمد کروائیں گی تو اس کے نتیجے میں کس طرح کا امتیازی سلوک
سامنے آ سک تا تھا؟ ایسی مثالیں دیں جہاں لوگ کسی رویے کو عادالنہ کہہ رہے ہوں
لیکن وہ آپ کے خیال میں امتیازی ہو؟
• خواتین کے خالف امتیاز کی ایسی کون سی مثالیں ہیں جنہیں کچھ لوگ درست محسوس
کر رہے ہوں؟ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کے خیال میں یہ بات عادالنہ ہو سکتی ہے
کہ کوئی سکول یا کوئی سپورٹس پروگرام کچھ کھیلوں جیسا کہ دوڑ یا فٹ بال میں
صرف مردوں کی ٹیموں کو سپانسر کرے اور عورتوں کی ٹیموں کو سپانسر نہ کرے۔
کیا ایسی مثالیں ہیں جن سے آپ اتفاق کرتے ہوں؟ کیوں؟

مطالعہ کی اسائنمنٹ:
براؤن بنام بورڈ آف ایجوکیشن کیس
 17مئی 1954ء کو امریکی سپریم کورٹ نے براؤن بنام بورڈ آف ایجوکیشن کیس
میں متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ گورے اور سیاہ فام بچوں کے لیے "الگ الگ
دعوی کہ سکول کی تعلیم عادالنہ،
لیکن برابر" سرکاری سکول غیر آئینی ہیں۔ یہ
ٰ
الگ ،اور وسعت کے لحاظ سے مختلف لیکن اس کے باوجود برابر ہو سکتی ہے،
کو عملی اور قانونی طور پر ناممکن قرار دیا گیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ سروسز
کی الگ الگ فراہمی فطری طور پر عدم مساوات کو جنم دیتی ہے اور یہ معاشرے
کے لیے امتیازی اور نقصان دہ ہے۔ یہ فیصلہ چیف جسٹس ارل وارن 21نے تحریر
کیا۔ ان کے تحریری فیصلے کے چند اقتباسات ذیل میں دیے گئے ہیں:
" اس زمانے میں ریاست اور مقامی حکومتوں کا غالبا ً سب سے اہم کام تعلیم کی
فراہمی ہے۔ سکولوں میں الزمی حاضری کے قوانین اور تعلیم پر بھاری اخراجات
سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا جمہوری معاشرہ تعلیم کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔۔۔۔ یہ
اچھے شہری ہونے کی بنیاد ہے۔ آج کل یہ بچے کو ثقافتی اقدار سے روشناس
کرانے  ،اسے بعد ازاں پیشہ ورانہ تربیت کے لیے تیار کرنے ،اور اسے اپنے
ماحول میں معمول کے مطابق ایڈجسٹ میں مدد دینے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ آج کل
 21ارل وارن( )1891-1974امریکی سپریم کورٹ کے  14ویں چیف جسٹس تھے ( ،)1953-69انہوں نے ملکی تاریخ میں
شہری حقوق کے حوالے سے کئی اہم فیصلے دینے والے بنچوں کی سربراہی کی۔
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کے حاالت میں یہ بات بعید از قیاس ہے کہ اگر کسی بچے کو تعلیم دینے سے انکار
کر دیا جائے تو وہ زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایسا موقع جس کی فراہمی کا
ریاست نے وعدہ کر رکھا ہے ایک ایسا حق ہے جو ہر کسی کے لیے برابری کی
بنیاد پر دستیاب ہونا چاہیے۔۔۔۔
اس کے بعد ہم پیش کیے جانے والے مقدمے کی طرف آتے ہیں :کیا سرکاری
سکولوں میں بچوں کو صرف نسل کی بنیاد پر الگ الگ رکھنا ،اگرچہ مادی سہولیات
اور دیگر مرئی عوامل ایک جیسےہوں ،اقلیت سے تعلق رکھنے والے بچوں کو
برابری کی بنیاد پر تعلیم کے حق سے محروم کر دیتا ہے؟ ہمارے خیال میں ایسا ہی
ہوتا ہے۔۔۔۔
اگر سرکاری سکولوں میں گورے اور سیاہ رنگ کے بچوں کو الگ الگ رکھا
جائے تو اس سے سیاہ فام بچوں پر برے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ اثر اس صورت
میں زیادہ سنگین ہو سکتا ہے جب یہ کام قانون کی چھتری کی نیچے کیا جا رہا
ہے ،دونوں نسلوں کو الگ الگ کرنے کی پالیسی کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ نیگرو
گروپ کمتر ہے۔ کمتری کا یہ احساس بچے کی طرف سے تعلیم حاصل کرنے کے
حوصلے کو پست کرتا ہے۔
اس لیے قانون کی منظوری سے ہونے والی یہ تقسیم کے نتیجے میں نیگرو بچے
تعلیمی اور ذہنی نشوونما کے حوالے سے پیچے رہ جائیں گے اور وہ ان فوائد سے
بھی محروم رہ جائیں گے جو ایک نسلی طور پر اجتماعی سکول سسٹم کے نتیجے
میں انہیں حاصل ہو سکتے تھے۔۔۔۔
اختتام پر یہ کہ سرکاری تعلیم کے شعبے میں "الگ الگ مگر برابر" کی پالیسی کی
کوئی جگہ نہیں ہے۔ الگ الگ تعلیمی سہولیات فطری طور پر غیر مساویانہ ہیں۔۔۔۔"

22

گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت:
• امریکہ میں  50کی دہائی میں الگ الگ تعلیمی نظام کو کمتر تعلیم کیوں سمجھا جاتا
تھا؟سکولوں ،بسوں ،ریستورانوں اور دیگر جگہوں پر گوروں اور سیاہ فاموں کے مابین
تقسیم قانونا ً سیاہ فام لوگوں کے خالف امتیازی سلوک تھا؟
• چیف جسٹس وارن نے لکھا" ،۔۔۔۔۔ دونوں نسلوں کو الگ الگ کرنے کی پالیسی کا مطلب
یہ لیا جاتا ہے کہ نیگرو گروپ کمتر ہے"۔ اگر مردوں اور عورتوں کو الگ الگ رکھا

http://www.nationalcenter.org/brown.html22
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جائے تو کیا اس کا مطلب بھی یہ ہو گا کہ خواتین مردوں سےکمتر ہیں؟ اگر ایسا ہے
تو یہ حاالت کون سے ہیں؟
• کیا آپ کے خیال میں 1950ء کی دہائی میں امریکہ کے سکولوں میں سیاہ فام بچوں
کے ساتھ جوکمتر سلوک روا رکھا جا رہا تھا اس کا آج کل خواتین کے ساتھ ہونے والے
سلوک سے موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ کیوں یا کیوں نہیں؟
• کیا خواتین کو تعلیم اور مالزمتوں کے الگ مگر برابر مواقع حاصل ہیں؟ کیا خواتین
کے پاس الگ مگر برابر صنفی کردار موجود ہیں؟ کیوں یا کیوں نہیں؟

ٹیم کی مشق:
گروپ کو تین سے چار شرکاء کی ٹیموں میں تقسیم کریں۔ ہر ٹیم سے کہیں کہ وہ ان حاالت پر
غور کریں جب خواتین کو تعلیم ،صحت کی سہولیات ،معاشی مواقع تک رسائی ،تنخواہیں اور
خاندان میں ذمہ داریاں الگ یا مختلف دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی
کی تعلیم کے معاملے میں لڑکیوں کی حوصلہ شکنی جبکہ لڑکوں کی حوصلہ افزائی کی
جاتی ہے۔
ٹیموں سے کہیں کہ وہ ایسے حاالت کی فہرست تیار کریں جب خواتین اور مردوں ،لڑکیوں اور
لڑکوں کے ساتھ الگ الگ سلوک کیا جاتا ہے۔ جب فہرست مکمل ہو جائے تو ٹیم سے کہیں کہ
وہ اس بات پر غور کریں کہ مردوں اور عورتوں سے الگ الگ سلوک یا ان کے بارے میں
الگ الگ توقعات فر ق کے باوجود عادالنہ ہیں؟ کیا یہ منصفانہ ہیں؟ کیا یہ عرصہ طویل میں
معاشرے کے بہترین مفاد میں ہے؟ ٹیم سے کہیں کہ وہ فہرست میں موجود ہر نکتے کے
بارے میں نتائج کو ریکارڈ کریں اور کسی ایک رضاکار کا انتخاب کریں جو گروپ کے مباحثے
میں شرکت کرے۔
جب گروپ دوبارہ جم ع ہو تو ہر ٹیم سے کہیں کہ وہ اپنے نتائج ایک دوسرے کے ساتھ شیئر
کریں۔

اضافی مطالعہ جات اور مشق:
مقامی یا عالمی سطح پر خواتین کو حقوق کی بہتر فراہمی کے لیے قوانین اور پالیسیاں
خواتین کو انصا ف اور مساویانہ سلوک کی فراہمی کے لیے

کئی طریقوں سے کام

کرتی ہیں ۔ مختلف حکمت عملیوں کے مابین فرق کا ادراک انسانی حقوق کے کارکن
کو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ پالیسیاں کب اور کیوں ناکام ہوتی ہیں ،اور یہ
بات کیسے بتانی ہے کہ پالیسیوں میں کون سی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔
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مطالعہ کی اسائنمنٹ:
قانونی معاہدے خواتین اور لڑکیوں کو کیسے تحفظ فراہم کرتے ہیں ،نیز ان کی ترقی
اور معاشرے کی اجتماعی فالح کو کیسے یقینی بناتے ہیں؟
خواتین کے تحفظ اور ان کی بہتری کے لیے بنائے جانے والے قوانین ،طریقہ ہائے
کار اور طرز عمل یہ کام مختلف حکمت عملیوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ کون سی
حکمت عملی استعمال کرنی ہے اس کا دارومدار کئی عوامل پر ہوتا ہے جن میں ثقافتی
اور قانونی روایات بھی شامل ہوتی ہیں۔ قانونی معاہدوں کے ذریعے خواتین کو فراہم
کیا جانے واال تحفظ کو عموما ً تین قسم کی حکمت عملیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے،
اگرچہ یہ حکمت عملیاں اکثر ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں:
قوانین کی منظوری سے اقدامات :پہلی حکمت عملی ایسے قوانین اور پالیسیاں
منظور کرنا اور ان پر عملدرآمد کروانا جن کے ذریعے خواتین کی کسی نہ کسی حد
تک شرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔ قانونی اقدامات اس نظریے کے تحت کیے جاتے
ہیں کہ ماضی میں امتیازی سلوک کی وجہ سے خواتین پیچھے رہ گئی ہیں ،اس کا
ازالہ پالیسیوں کے ذریعے کیا جائے تاکہ وہ مردوں کے برابر آ سکیں اور اپنا کردار
ادا کر سکیں۔ انسانی حقوق کے کچھ حامیوں کے لیے ایسے قوانین مساوات کے قیام
کے لیے نقصان دہ ہیں ،جبکہ دیگر کا خیال ہے کہ صنفی بنیاد پر ہونے والے امتیاز
اور نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے یہ حکمت عملی ضروری ہے۔ سب سے زیادہ
مشہور اور موضوع بحث وہ قوانین اور پالیسیاں ہیں جن کے ذریعے حکومت اور
اعلی درجے کی فیصلہ سازی میں خواتین کا کوٹہ مقرر کیا جاتا ہے۔
ٰ
خواتین کو مرکزی دھارے میں النا:دوسری حکمت عملی یہ ہے کہ حکومت کے تمام
درجوں اور معاشرے میں فیصلہ سازی کے دوران خواتین کے نقطہ ہائے نظر اور
تفکرات کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے۔
خواتین کو مرکزی دھارے میں النے کا مطلب یہ ہے کہ قوانین اور پالیسیاں اس طرح
سے تشکیل دی جائیں اور ان پر عملدرآمد کیا جائے کہ مردوں اور خواتین دونوں کو
برابر فائدہ ہو۔ عرصہ طویل میں خواتین کو مرکزی دھارے میں النے کا مقصد یہ
ہے کہ امتیازی سماجی اداروں ،قوانین ،ثقافتی روایات اور کمیونٹی کے ایسے طرز
عمل کو تبدیل کیا جائے جس کی بناء پر خواتین کے مالکانہ حقوق تک رسائی محدود
ہو یا عوامی جگہوں پر ان کے جانے پر پابندیاں عائد ہوں۔ 23صنفی طور پر مرکزی
دھارے میں النے کی ایک مثال اقوام متحدہ کی سالمتی کونسل کی طرف سے قرارداد
نمبر  1325کا پاس ہونا ہے( جس پر سیشن  13میں تفصیل سے بات کی گئی ہے)

http://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/gender-23
mainstreaming#sthash.XDVdQuOM.dpuf
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جس کا کا مقصد یہ ہے کہ زمانہ جنگ ،امن مذاکرات اور تنازعات کے بعد معاشرے
کی تعمیر نو کے دوران فیصلہ سازی میں خواتین کی شرکت کو بڑھایا جائے۔
مساوات پر عملدرآمد :تیسری حکمت عملی یہ ہے کہ خواتین اور مردوں کے مابین
مساوات کے اطالق کے لیے معاہدے کیے جائیں ،قانون سازی کی جائے اور اس پر
عملدرآمد کیا جائے۔ مساوات پر عملدرآمد کے اقدامات میں ایسے قوانین شامل ہوتے
ہیں جن میں یہ درج ہو کہ یہ قوانین مردوخواتین پر برابری کی بنیاد پر الگو ہوتے
ہیں؛ کمیونٹی کی سطح پر کیے جانے والے کام جیسا کہ وظائف دینا اور کام کی جگہ
پر افراد کی حوصلہ افزائی کرنا وغیرہ جیسے مواقع مردوخواتین کو برابری کی بنیاد
پر فراہم کیے جائیں؛ اور قوانین اور طریقہ ہائے کار کسی امتیاز کے بغیر الگوکیے
جائیں۔
ان تین حکمت عملیوں میں سے موخر الذکر ایسی حکمت عملی ہے جسے بہت زیادہ
انقالبی یا اس پر عمل کے دوران ثقافتوں یا روایات کے خالف سمجھا جاتا ہے۔ اس
کے باوجود مساوات ایک ایسا حق ہے جو تمام انسانی حقوق کی بنیاد ہے۔ انسانی
حقوق کا ماخذ یہ عقیدہ ہے کہ تمام زندہ انسان ایک جیسی قدر کے حامل ہیں۔ اس
عقیدے پر عمل کا تقاضا ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک روا رکھا
جائے ،کسی امتیاز یا دیگر خصوصیت سے قطع نظر انہیں ایک جیسے حقوق اور
تحفظ فراہم کیا جائے۔

گروپ کی مشق:
خواتین کو حقوق کی بہتر فراہمی کے لیے مندرجہ باال مطالعہ جات میں بیان کی گئی حکمت
عملیوں پر غور کریں:
• قوانین کی منظوری سے اقدامات—خواتین کو مردوں کے برابر آنے کے لیے مدد فراہم
کرنا
• خواتین کو مرکزی دھارے میں النا—خواتین کی شرکت کو یقینی بنانا
• مساوات پر عملدرآمد—ایسے قوانین اور طرز عمل پر عملدرآمد جو خواتین اور مردوں
پر برابری کے ساتھ الگو ہوتے ہوں
ہر حکمت عملی کی مثالیں سوچیں۔ گروپ سے کہیں کہ ہر حکمت عملی کے اچھے اور برے
نتائج کی فہرست بنائیں۔اس بات پر غور کریں کہ کون سی حکمت عملی مختلف خواتین کے
حقوق کے مقاصد کے لیے بہترین کام کر سکتی ہے۔ اس بات پر غور کریں کہ جب ایک حکمت
عملی ناکام ہو جائے تو دوسری کیسے کامیاب ہو سکتی ہے۔
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سیشن

5

وکالت اور عملی اقدام:
خواتین کا آواز اُٹھانا
مقاصد:
• " اس بات پر غور کرنا کہ جب خواتین اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں اور ناانصافی
کے خالف آواز اٹھاتی ہیں تو انہیں کس طرح کے مسائل اور خطرات کا سامنا کرنا
پڑتا ہے۔
• آواز اٹھانے والی خواتین کے حوصلے کے بارے میں بات کرنا
• ایسی خواتین کے لیے حکمت عملیوں پر غورکرنا جنہیں اہم امور پر آواز اٹھانے
کے بعد صعوبتوں کا سامنا ہے۔

اس سیشن میں:
دنیا میں سارے حقوق ایسی خاتون کو تحفظ فراہم نہیں کرتے جواپنے حق میں آواز اٹھانے کے
بعد جبر اور خطرے کا شکار ہوتی ہے۔ آواز اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ خود کو محفوظ
تصور کرے۔ اس سیشن میں ہم مراکش اور مصر کی ایسی خواتین کے بارے میں بات کریں
گے جو مقامی حکام ،پولیس اور اپنے خاندان کے افراد کی مدد کے بغیر بھی اپنے حقوق کے
لیے کھڑی ہیں۔ ہم ان مردوں کی الجھنوں کے بارے میں بھی بات کریں گے جو حکومت،
اعلی منصب پر فائز ہیں اور وہ خواتین کی سب سے
پولیس فورس اور خاندان کی سطح پر
ٰ
زیادہ مدد اور انہیں تحفظ فراہم کر سکتے ہیں مگر وہ اپنے عہدے کو خواتین کا استحصال میں
استعمال کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایسے مرد خواتین کو جبر کا نشانہ بنا کر یا ان
کے مسائل کو نظرانداز کر کے اپنے لیے اور معاشرے میں دیگر افراد کیلئے کیا حاصل کرتے
ہیں—کیا وہ یہ سب وراثت کے ناجائز قوانین کے ذریعے ،کام کے حقوق کو محدود کر کے
یا خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ جمہوریت کی جدوجہد سے روک کر کرتے ہیں۔
اس سیشن میں ہم بھارت میں خواتین ایک ایسے گروپ کے بارے میں بھی بات کریں گے جو
جنسی ہراسگی اور جنسی حملوں کے خالف جدوجہد کر رہی ہیں،ا س سلسلے میں وہ اپنے
دفاع کی صالحیتیں سیکھ رہی ہیں اور باہر سڑکوں پر نکل رہی ہیں۔ ہم ان کے حوصلے پر
بھی بات کریں گے اور اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ تشدد سے نمٹنے کے لیے اگر عرصہ
قلیل کی حکمت عملیاں اختیار کی جائیں تو اس سے ممکنہ طور پر کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ہم
اپنے آپ سے یہ سوال بھی کریں گے کہ معاشرے میں اقدار کے نظام کو بدلنے کی بجائے
خود کو خطرناک مردوں سے محفوظ رکھنے کی عملی حقیقت پر مبنی ہے یا یہ ہماری کم
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عقلی ہے۔ خواتین جب آواز اٹھاتی ہیں تو وہ کیا چیز خطرے میں ڈالتی ہیں؟ اگر وہ خاموش رہتی
ہیں تو وہ کیا چیز خطرے میں ڈالتی ہیں؟

مطالعہ کی اسائنمنٹس:
سولیلیاٹی خواتین کا اپنے مساویانہ حقوق کے لیے آواز بلند کرنا
مراکش کے  48صوبوں میں تقریبا ً  30ملین ایکڑزمین  4600سے زیادہ قدیم

باشندوں کی کمیونٹیز کی ملکیت ہے۔ یہ زمین تقریبا ً  25الکھ افراد کی مشترکہ طور
پر ملکیت ہے اور اس کا انتظام ہزاروں سال سے چلتا آ رہا ہے،تب یہاں ابھی اسالم
کی آمد نہیں ہوئی تھی۔
قدیم روایتی قانون اورف کے مطابق زمین کو فروخت یا لیز پر نہیں دیا جا سکتا،
لیکن پورے مراکش میں زمین کے انتظامی قوانین میں تبدیلیوں کے باعث اورف
میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں۔ مشترکہ زمینوں کو بیچا گیا ہے اور لیز پر دی گیا ہے جن
سے حاصل ہونے والی آمدن صرف اور صرف مردوں کو دی جاتی ہے۔ ان اجتماعی
زمینوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو سولیلیاٹی کہا جاتا ہے ،اور وہ اس زمین
اور زمین سے حاصل ہونے والے منافع جات میں برابر کے حقوق کے لیے جدوجہد
کر رہی ہیں۔
سولیلیاٹی خواتین کا تعلق ایسی انتہائی روایتی کمیونٹیز سے ہے جہاں مرد فیصلے
کرتے ہیں اور کمیونٹی کے سربراہ کا فرمان حرف آخر سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ
مراکش کے قوانین میں بھی خواتین کو وراثت میں برابر کا حق حاصل ہے ،جبکہ
سولیلیاٹی ک میونٹیز کو مسلسل زمینوں کی آمدن میں سے حصہ دینے سے انکار کیا
جا رہا ہے۔ شہری عالقوں کے بڑھنے اور ڈویلپرز کی طرف سے یہ اجتماعی زمینیں
سستے داموں خریدنے کے باعث سولیلیاٹی خواتین جو کبھی ان زمینوں پر کام کرتی
تھیں اور انہیں یہاں رہنے کا حق حاصل تھا اب انہیں آس پاس کے عالقوں کے
چھوٹے ٹاؤنز میں رہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔
بہت سی سولیلیاٹی خواتین بہت زیادہ غریب اور ان پڑھ ہیں جنہیں کمیونٹی کی
معاونت بھی حاصل نہیں۔ ان کے لیے ٹاؤن کونسل میں جا کر یہ درخواست دینا کہ
انہیں برابر کا حصہ دیا جائے انتہائی مشکل ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں عورتوں
کے آواز اٹھانے کو ناپسند کیا جاتا ہے اور ایک ایسی کمیونٹی کا انہیں سامنا ہے
جو ان کے حقوق کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ خواتین کو اپنے سابقہ ہمسایوں
اور کبھی کبھار اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ ایک سخت لڑائی لڑنا پڑتی ہے۔
بعض اوقات انہیں اور ان کے بچوں کو جسمانی طور پر نقصان پہنچانے کی دھمکیاں
دی جاتی ہیں۔ بعض اوقا ت ان کے گھروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔
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مراکش کے حدادہ قبیلے کی ایک رکن رقیہ بیلو بتاتی ہیں "،میرے  8بھائی ہیں۔ والد
کی وفات کے بعد یہ واحد تھی جسے کچھ نہیں مال اور امتیازی سلوک اس وقت
شروع ہوا جب انہوں نے زمین بیچنا شروع کی یا عمارتیں بنانے کے لیے پالٹ
دینا شروع کیے"۔ جب بیلو نے پہلی بار آواز اٹھائی اور اپنا حق مانگا تو اس کی
کمیونٹی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔"خاندان کے مرد ارکان نے کہا کہ تم صرف ایک
عورت ہو۔ جب میں نے حکام سے رابطہ کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہیں درکار
اہلیت حاصل نہیں ہے ،یہ بھی ویسا ہی جواب ہے مگر ذرا مہذب الفاظ میں"۔
اللچ اور ذاتی مفاد کا دور دورہ ہے۔ ان کا اصرار ہے کہ میں اس رواج کو قبول کر
لوں۔ درحقیقت اس صورتحال کا کسی رواج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق
صرف ان کے اللچ سے ہے۔ ان کے طرز عمل کا اسالم ،دستور ،فطرت یا اخالقیات
سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک شرم کی بات ہے ،جسے نہ تو انسانیت قبول کرتی ہے
اور نہ ہی خدا۔ ایک مرد یہ کیسے قبول کر سکتا ہے کہ وہ خود تو ایک بڑے گھر
میں رہ رہا ہو اور اس کی بہن ایک جھونپڑی میں رہنے پر مجبور ہو؟"
دیگر قبائل سے تعلق رکھنے والی خواتین جب اپنے حق میں اٹھ کھڑی ہوئیں تو انہوں
نے اپنے تجربات بتائے:
"یہ زمین میرا بھائی کاشت کرتا ہے۔ آپ درخت دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ پیسہ
کماتا ہے کیونکہ ا س کے عالوہ اس کے پاس ایک اور فارم بھی ہے۔ تاہم وہ ہمیں
ایک پیسہ بھی نہیں دیتا۔ جب ہم اس سے اپنا حق مانگتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر
اسے پتہ ہوتا کہ آپ کا اس میں حق ہے تو میں کبھی اس زمین کو کاشت نہ کرتا"۔
"جب ہم نے زمین کی آمدن میں سے اپنا حصہ مانگنا شروع کیا تو ہمارے قبیلے کے
مرد شدید غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنا حصہ لینے میں کامیاب
ہو گئی تو ہم برقعہ پہننا شروع کر دیں گے۔"
"میرے قبیلے کی خواتین کا خیال تھا کہ میں پاگل ہو گئی ہوں اور مردوں نے مجھے
دھمکی دی کہ وہ اپنی رائفلیں مجھ پر خالی کر دیں گے۔"
لیکن پچھلے ایک عشرے کے دوران پورے مراکش سے سولیلیاٹی خواتین نے ایک
دوسرے کی مدد اور اپنے شکایات حکام تک پہنچانے کے لیے مل کر کام کرنا شروع
کیا ہے۔ مراکش میں خواتین کے انسانی حقوق کے گروپ ADFM24کے ساتھ مل
کر پورے ملک کے قبائل سے تعلق رکھنے والی سولیلیاٹی خواتین نے دھرنے دیے
ہیں ،ویڈیوز کے ذریعے اپنی کہانیاں ریکارڈ کروائی ہیں ،مقامی اخبارات میں اپنی
 24مراکش میں طویل عرصے سے  WLPکی شریک کار تنظیم
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اپیلیں شائع کروائی ہیں اور مراکش کی حکومت کے حکام کے سامنے درخواستیں
دائر کی ہیں۔
 25اکتوبر 2010ء کو وزارت داخلہ نے ایک سرکلر جاری کیا ہے جس میں
سولیلیاٹی خواتین کے لیے برابر آمدن کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ مارچ 2013ء
میں کینترا صوبے کے کیسبت مہدیہ قبیلے کی سولیلیاٹی خواتین نے پہلی بار زمین
کی آمدن میں سے حصہ وصول کیا ہے۔ تاہم انفرادی طور پر سولیلیاٹی خواتین کے
لیے اپنے حصے کی وصولی اب بھی ایک انتہائی مشکل کام ہے ،کیونکہ بہت سے
روایتی مرد کسی حکم کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور بہت سے حکام اس پر
عملدرآمد بھی نہیں کرواتے۔ سولیلیاٹی خواتین اب ایک ایسے قانون کی منظوری کے
لیےجدوجہد کر رہی ہیں جس کے تحت وزارتوں کی طرف سے جاری ہونے والے
احکامات میں حقوق اور ان پر عملدرآمد کی یقین دہانیاں شامل ہوں۔
 WLPاس سلسلے میں  ADFMکے ساتھ مل کر ایسی ورکشاپس کا انعقاد کرتی ہے
جن کے ذریعے سولیلیاٹی خواتین کو اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے طریقہ ہائے
کار اور حکمت عملیوں کی تربیت دی جائے۔ ورکشاپ میں شریک ایک خاتون نے
اپنا تجربہ دکھی انداز میں اس طرح بیان کیا "،میں ایک کسان ہوں،میں اس زمین پر
اپنے بچپن سے کام کرتی آ رہی ہوں۔ اب کیا وہ صرف اس بناء پر مجھے ان زمینوں
سے نکال سکتے ہیں کہ میں ایک عورت ہوں ،میں آپ کو بتاؤں کہ مراکش کے آئین
میں خواتین کو تمام شعبوں اور حقوق کے حوالے سے مردوں کے برابر قرار دیا گیا
ہے۔ اگر آپ مجھے صرف اس دلیل کی بناء پر نکالتے ہیں کہ زمین پر کام کرنا
نہیں جانتی ،تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک دیہاتی لڑکی ہوں اور میں نے اپنے
قبیلے کے مردوں سے زیادہ یا کم از کم ان کے برابر کھیتی باڑی کی ہے۔ اب
مجھے بتائیں کہ کس بنیاد پر اور کس حوالے سے مجھے میری زمین سے نکال
دیا جانا چاہیے؟"

25

جنسی ہراسگی کے واقعات کی اطالع کے حوالے سے مصر میں خواتین
کی جنگ
 25اس کہانی کے لیے معلومات WLP/ADFMکی ویڈیو " مشترکہ زمینوں میں مراکش کی خواتین"
https://www.youtube.com/watch?v=jxb9VikptAI&feature=youtube
اور المانیٹر میں آرٹیکلزhttp://www.al-monitor.com/pulse/culture/2013/11/women-movement-morocco-ruralland- ،
rights.html#ixzz3hQeMC9BD,
گارڈینhttp://www.theguardian.com/world/2011/may/10/morocco-women-inheritance-campaign-mandraud ،
گلوبل پوسٹ http://www.globalpost.com/dispatches/globalpost-blogs/rights/morocco-women-land-rights
اور  WLPکے بالگ  http://www.blog.learningpartnership.org/2009/09/morocco-soulaliyates/سے لی گئی ہیں۔
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ایسٹر میرمین
اقتباسات
 26سالہ عامرہ ہر روز کام کی غرض سے بس میں سفر کرتی ہے۔ اس نے بتایا "
اکثر اوقات اتنا رش ہوتا ہے کہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی "،۔ ایک رات جب
وہ اپنے سٹاپ کے تقریبا ً قریب پہنچ چکی تھی تو ایک مرد نے اپنا ہاتھ اس کے
ٹراؤزر میں ڈالنے کی کوشش کی۔
"مجھے پیچھے سے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میری شرٹ اٹھا کر اپنا ہاتھ
میری بیلٹ اور جسم کے درمیان رکھ دیا ہو "،عامرہ نے یاد کرتے ہوئےبتایا کہ پھر
اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور اس مرد کو وہ گھسیٹ کر قریبی پولیس سٹیشن
لے کر گئی۔
مصر میں تقریبا ً دس ماہ ہوئے کہ ایک نیا قانون بنایا گیا ہے جس کا مقصد ہراسانی
کا شکار ہونے والی خواتین کے لیے واقعہ کی اطالع کرنے کا عمل آسان بنانا ہے۔
لیکن بدقستمی سے حقیقت میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آئی۔
پہلی بارتو پولیس اہلکاروں نے عامرہ کا مذاق اڑایا " گھر جاؤ  ،لڑکی ،انہوں نے
مجھے کہا"۔
جب اس نے الزامات درج کرنے پر زور دیا تو انہوں نے اسے دھمکیاں دینا شروع
کر دیں۔" اہلکار میرے والد کو جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ کہاں کام
کرتے ہیں اور ان کے باس کا نام کیا ہے' یقینا ً تمہارا باپ یہ نہیں سننے چاہے گا کہ
اس کی بیٹی ایک بدچلن لڑکی ہے' ان میں سے ایک نے کہا۔ وہ بے چینی سے میرے
قریب کھڑے رہے تھے اور مجھے لگا کہ اس عمارت میں ہر فرد مجھے اپنی آنکھوں
سے ننگا کر دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے مجھے دیکھ دیکھ کر آوازیں نکالیں اور میرے
بارے گندے خیاالت کا سرگرشی کے انداز میں اظہار کیا۔"
اقوام متحدہ کی 2013ء کی ایک رپورٹ کے مطابق  99.3فیصد مصری خواتین کا
کہنا ہے کہ انہیں کبھی نہ کبھی جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے بھی
زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ  51.6فیصد مصری مردوں نے اعتراف کیا کہ انہوں
نے خواتین کو ہراساں کیا ہے۔ دریں اثناء صرف  6.6فیصد خواتین ایسی ہیں جنہوں
نے ہراساں کیے جانے کے بعد پولیس کی مدد حاصل کی۔
معروف وکیل اور انسانی حقوق کی کارکن ردا الدمبوکی کا کہنا ہے"اگر آپ جنسی
ہراسانی کا مقدمہ درج کروانے جاتی ہیں تو آپ کی دو بار تذلیل کی جاتی ہے ،پہلی
بار تب جب اصل میں واقعہ رونما ہوتا ہےاور دوسری بات تب جب آپ رپورٹ درج
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کروانے پولیس سٹیشن جاتی ہیں۔ اس سے مقدمہ درج کروانے کی راہ میں ایک
رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جو وہ چاہتے ہیں۔"
سروے:عرب دنیا میں خواتین کے حقوق
2013ء میں تھامس رائٹر فاؤنڈیشن

27

26

نے عرب لیگ کے  21ممالک اور شام میں

ایک سروے منعقد کروایا جس میں صنفی امور کے  336ماہرین نے شرکت کی ،یہ
ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ کے خواتین کے خالف امتیاز کی تمام
اشکال کے خاتمے کے کنونشن( )CEDAWپر دستخط کر رکھے ہیں یا اس کی
توثیق کر رکھی ہے ،سروے کا مقصد یہ تھا کہ ان میں سے کون سے ملک کس حد
تک اس معاہدے پر عملدرآمد کر رہا ہے۔ بہت سے طریقہ ہائے کار کی بنیاد پر مصر
سب سے آخری نمبر پر تھا ،اس کے بعد عراق ،سعودی عرب اور شام تھے۔ اس
سروے میں خواتین کے خالف تشدد ،افزائش نسل کے حقوق ،خاندان کے اندر
خواتین سے سلوک ،معاشرے میں ان کی شمولیت،سیاست اور معیشت میں خواتین
کی شرکت پر رویوں کے حوالے سے سواالت شامل تھے۔
تھامس رائٹر فاؤنڈیشن کی طرف سے نتائج کی تشریح:
"امتیازی قوانین اور انسانی سمگلنگ میں اضافہ  22عرب ممالک میں مصر کی پست
ترین رینکنگ کی وجوہات ہیں۔۔۔۔
ماہرین کہتے ہیں"ان توقعات کے باوجود کہ عرب سپرنگ کے بعد خواتین سب سے
زیادہ فائدہ اٹھائیں گی ،حقیقت یہ ہے کہ اب بھی سب سے زیادہ نقصان میں خواتین
ہی ہیں ،اس انقالب کی وجہ سے خطے کے بہت سے عالقوں میں تنازعات ،عدم
استحکام ،نقل مکانی اور اسالمی گروپوں کی تخلیق جیسے مسائل ابھر کر سامنے
آئے ہیں"۔
مصری کالم نگار مونا ایلتھاوے نے سابق مصری آمر حسنی مبارک کا حوالہ دیتے
ہوئے کہا کہ" ہم نے مبارک کو صدارتی محل سے تو نکال باہر کیا لیکن ہمیں ابھی
اس حسنی مبارک کو باہر نکالنا ہے جو ہمارے دماغوں میں اور ہمارے بیڈ رومز
میں موجود ہے"۔ اس کربناک سروے کے نتائج کے مطابق ہم خواتین کو دوہرے
انقالب کی ضرورت ہے ،ایک ایسا انقالب جو کئی آمروں کے خالف ہو جنہوں نے
ہمارے ملک کو تباہ کیا اور دوسرا کلچر اور مذہب کے اس خطرناک مرکب کے
خالف ہو جو بطور خواتین ہماری زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے۔

28

گروپ مباحثے کے لیے سواالت:
http://www.huffingtonpost.com/egyptian-streets/women-battle-to-report-se_b_7143572.html26
 27اس سروے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ،دیکھیےhttp://www.trust.org/spotlight/poll-womens- :
rights-in-the-arabworld/
http://www.trust.org/item/20131108170910-qacvu/?source=spotlight-writaw28
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• مراکش میں سولیلیاٹی خواتین اور مصری کی خواتین کے تجربات میں کیا کون سے
چیزیں ایک جیسی ہیں؟ ان میں سے ہر کسی کو کس طرح کے انصاف کی ضرورت
ہے؟
• سولیلیاٹی خواتین اور مصر کی خواتین کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے اور اس کی
حمایت کرنےکے حوالے سے کس طرح کے خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟
• آپ کے خیال میں مراکش اور مصر میں خواتین کے لیے احترام اور حقوق کا حاصل
کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ آپ کے خیال میں ان بھائیوں اور والدین کے دماغ میں کیا
چل رہا ہوتا ہے جب وہ ایسے قانون پر عمل نہیں کرتے جو خواتین کو زمین میں برابر
حصہ دینے پر زور دیتا ہے؟ ان پولیس افسران کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے
عامرہ کی طرف سے جنسی ہراسانی کی رپورٹ کرنے پر اس کا مذاق اڑایا؟
• خاندان اور حکام کی طرف سے اس قدر مخالفت کے باوجود آپ کے خیال میں ایسے
کون سے عوامل ہیں جو سولیلیاٹی اور عامرہ جیسی خواتین کو بااختیار بنا سکتے ہیں
کہ وہ آگے بڑھیں؟

گروپ کی مشق:
گروپ سے کہیں کہ وہ اس بارے میں سوچے :خواتین اور مردوں کو ایسے کون سے حقوق
کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے بول سکیں اور ناانصافی کے خالف جنگ کر سکیں؟
( حقوق میں سے شرکاء آزادی اظہار ،جمع آنے کی آزادی ،منظم ہونے کا حق ،کسی لیبر یونین
میں شمولیت کا حق ،ایک منصفانہ سماعت کا حق اور دیگر کے بارے میں غور کر سکتے
ہیں۔)
شرکاء کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ ایڈووکیسی اور عوامی زندگی کےان تمام پہلوؤں کے
بارے میں سوچے جن کو تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں کہ ان کی تجاویز"یہ
حق کہ ۔۔۔۔" کے انداز میں ہوں ،بلکہ صرف انہیں متعلقہ حقوق اور آزادیوں کے ساتھ جوڑا
جائے۔ ان سے کہیں کہ جتنی ممکن ہو اتنی لمبی فہرست بنائیں۔ گروپ کی تجاویز بورڈ پر یا
کاغذ کی بڑی شیٹ پر درج کریں۔
گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت:
• آپ کا اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونا اور ا س کی حمایت کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟
• جب مرد اپنے حقوق کے لیے مہم چالتے ہیں تو کیا انہیں بھی اسی طرح کے مسائل کا
سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کون کون سی مثالوں میں یہ مسائل ایک جیسے ہیں؟ کون کون سی
مثالوں میں یہ مختلف ہیں؟
• کیا خواتین کو عوامی سطح پر اپنی آواز بلند کرتے ہوئے اور قوانین یا پالیسیوں کی
مہم چالتے ہوئے خصوص(قانونی ،سیاسی یا دیگر) تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے؟یا ایسا
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ہے کہ آواز بلند کرنے والے ہر مردو خاتون پر قوانین اور پالیسیاں یکساں طریقے سے
الگو ہوتے ہیں؟

مطالعہ کی اسائنمنٹ:
بھارت کی ریڈ بریگیڈ سے ملیے :جنسی زیادتی کے خالف لڑنے والی نوجوان
لڑکیاں
پال آرم سٹرانگ ،سی این این 14 ،اگست2013 ،ء
اقتباسات
بھارت کی غریب ترین اور سب سے زیادہ قدامت پسند ریاستوں میں سے ایک
اترپردیش کے دارالحکومت لکھنو کے ایک گرد آلود مضافاتی عالقوں میں ایک
گروپ اپنا نام روشن کر رہا ہے۔ یہ زیادہ تر نوجوان لڑکیوں پر مشتمل ہے جو خواتین
اور لڑکیوں کو جنسی ہراسانی سے محفوظ رکھنے کے لیےمقامی سڑکوں پر گشت
کر رہا ہے۔ وہ ایک جیسے رنگ والی سیاہ اور سرخ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس
ہی ں ،جو کہ زیادہ تر جنوبی ایشیاء میں عورتوں کا روایتی لباس ہے ،وہ ہر اس مرد
کو نشانہ بناتی ہیں جس نے کسی عورت کے بارے میں حد پار کی ہو۔
ان کا مقصد دردناک حد تک واضح ہے۔ اس "ریڈ بریگیڈ"میں شامل ہر لڑکی کبھی
نہ کبھی جنسی ہراسانی کا شکار بن چکی ہیں ،ان میں سے کچھ تو ایسی ہیں جنہیں
اپنے خاندان کے افراد میں سے کسی نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔
بہت سے کیسز میں جرم کے مرتکب مرد کو کوئی سزا نہیں دی گئی اور شکار لڑکی
کو شرمناک خاموشی کی اذیت میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ ان لڑکیوں کو یہ کام کرنے کے
لیے مجبور کیا گیا ہے ،کیونکہ ان کے مطابق کوئی اور یہ کام کرنے کو تیار نہیں۔
اگرچہ جنسی جرائم صرف بھارت ہی نہیں ہو رہے لیکن سرکاری اعدادوشمار کے
مطابق ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ،ایسے جرائم کی تعداد 1971ء میں
 2487تھی جو 2011ء بڑھ کر  24206ہو چکی ہے۔ لیکن مہم چالنے والے کے
مطابق یہ حقیقتا ً یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔

جوابی جنگ جاری
سیلف ڈیفنس کے اس گروپ نے کئی سال قبل سکول ٹیچر اوشا وشواکرما کی قیادت
میں کام شروع کیا تھا جب انہیں پتہ چال کہ ایک  11سال کی لڑکی جسے وہ اپنے
خاندانی گھر کے سامنے واقعہ سکول میں پڑھاتی تھیں ،کو اس کے انکل نے جنسی
زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔
اس انکشاف کے بعد زیادہ وقت نہیں گزر ا تھا جب انہیں محسوس ہوا کہ ان کا ایک
کولیگ غیر ضروری طور پر ان پر توجہ دے رہا ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ نمٹنے
کا فیصلہ کیا لیکن جب انہوں نے اس واقعہ کی اطالع کرنے کی کوشش کی تو
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مقامی پولیس نے ان کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کسی کو ان کا کوئی خیال
نہیں تھا۔ اس کے انہیں پتہ چال کہ ان کی بہت سے طالبات کو اسی طرح کے برے
سلوک ،گندے تبصروں اور جنسی ہراسانی اور زیادتی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
بہت سی لڑکیوں نے بتایا کہ وہ محض اس وجہ سے اکیلی باہر نہیں نکلتیں کہ ان
کے ساتھ کوئی انہونی یا کچھ برا نہ ہو جائے۔ یہی وہ وقت تھا جب وشواکرما نے
فیصلہ کیا کہ لڑکیوں کو اپنا دفاع خود کرنا ہو گا کیونکہ ان کا معاشرہ تو غفلت کی
نیند سو رہا تھا۔
چار یا پانچ کی تعداد میں لڑکیاں ایسے مردوں تک پہنچتی جن کے بارے میں انہیں
لگتا ہے کہ وہ کسی لڑکی کو ہراساں کر رہا ہے اور اسے ایسا کرنے سے رکنے کا
حکم دیتی ہیں۔ اگر مجرم ایسا کرنے سے انکار کر دے تو پھر وہ اسے سزا دینے
کی خاطر سرعام اس کی تذلیل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ انہوں نے بتایا "اس سب
کے پیچھے نظریہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بے عزت کیا جائے  ،ہم اپنے حقوق
کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہی ہیں ،یعنی سیلف ڈیفنس کا حق۔ پولیس ہماری معاونت
نہیں کرتی اس لیے ہمیں اپنا دفاع خود کرنا ہے۔"

لڑائی کے طریقے
اوروہ اپنا دفاع اب خود کر سکتی ہیں۔۔۔۔ ٹاؤن کے دوسری طرف ایک گرد آلود جم میں
ان میں سے  15لڑکیاں مقامی کنگ فو انسٹرکٹر گیان سے دھاگے سے بنے میٹ
پر تربیت حاصل کر رہی ہیں۔۔۔ گیان نے بتایا کہ وہ انہیں مفت تربیت دے رہے ہیں،
"میں یہ سب اپنی بیٹی کے لیے کر رہا ہوں ،یہ لڑکیاں بہت بہادر ہیں اور جو کچھ یہ
کر رہی ہیں یہ قابل ستائش ہے"۔
سیشن کے اختتام پر لڑکیوں نے الئن بنا ئی اور اپنے انسٹرکٹر کو جھک کر سالم
کیا۔ گروپ ان لڑکیوں کو صرف کنگ فو کی تربیت ہی فراہم نہیں کرتا بلکہ انہیں
صنفی معامالت ،جنسی امور اور صحت کے بارے میں بھی معاونت فراہم کرتا ہے۔
یہ گروپ چھوٹی بچیوں کو سکول میں داخلے کے حوالے سے بھی مدد مہیا کرتا
ہے۔
احتجاج
اس کے کچھ گھنٹوں بعد یہ لڑکیاں لکھنو کے مرکز میں ایک مصروف شاہراہ پر
دیگر حامیوں کےساتھ احتجاج کے لیے جمع ہوئیں۔ وشواکرما کی قیادت میں لڑکیوں
نے انگریزی اور ہندی میں لکھے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر خواتین کو
تحفظ فراہم کرنے اور جنسی جرائم کے مرتکب افراد کو کڑی سزائیں دینے کے
مطالبات درج تھے۔
جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا وہ ثقافتی لحاظ سے گہری جڑیں رکھنے والے ایک
مسئلے سے نمٹنے سے کوشش کر رہی ہیں ،وشواکرما کی  16سالہ بہن لکشمی نے
نفی میں اپنا سر ہالیا اور کہا " یہ ایک ثقافتی مسئلہ نہیں—یہ ایک سماجی مسئلہ ہے
کیونکہ مردوں کو لڑکیوں کے مقابلے میں برتر سماجی حیثیت حاصل ہے۔"
دو بیٹیاں ایک ایسے معاملے پر مہم چال رہی ہیں جن پر بھارت بٹا ہوا ہے ،وشواکرما
کی ماں نے اعتراف کیا کہ ان کی بیٹیاں جو کچھ کر رہی ہیں انہیں اس پر تحفظات
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تھے۔" شروع میں میں خوفزدہ تھی—میں نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟
اپنے آس پاس سے بھی ہم پر کافی دباؤ تھا کہ یہ ایسا کام کیوں کر رہی ہے۔۔۔ اب
میں محسوس کرتی کہ وہ جو کچھ کر رہی ہیں اچھا کر رہی ہیں اور اس کے ذریعے
تبدیلی آ رہی ہے –بہت سے لڑکے جو لڑکیوں کو ہراساں کرتے تھے اب وہ خوف
کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے۔"
جب یہ پوچھا گیا کہ اس کام کے لیے انہیں حوصلہ کہاں سے ملتا ہے تو وشواکرما
نے سادگی سے جواب دیا "جب آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو حوصلہ ملتا ہے،
29
جب آپ کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو آپ کو حوصلہ ملتا ہے۔"

گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت:
•
•

•
•
•

وشواکرما کی بہن نے کہا  " ،یہ ایک ثقافتی مسئلہ نہیں—یہ ایک سماجی مسئلہ ہے
کیونکہ مردوں کو لڑکیوں کے مقابلے میں برتر سماجی حیثیت حاصل ہے۔" کیا آپ اس
سے اتفاق کرتی ہیں؟ کیوں یا کیوں نہیں؟
آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پولیس افسران شکایات لے کر آنے والی
خواتین کو مثبت جواب نہیں دیتے یا وہ خود ایسی خواتین کو ہراساں کیوں کرتے ہیں؟
ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پولیس افسران کی بھی مائیں ہیں ،اور ان میں سے بہت سوں
کی بہنیں ،بیویاں اور بیٹیا ں بھی ہیں۔ایسا کیا ہے کہ خواتین جب آواز بلند کرتی ہیں
اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں تو پولیس افسران ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے
ہیں؟
آپ کو ریڈ بریگیڈ مہم کی کون سی بات پسند آئی؟ آپ خواتین کی کہانیوں کے کون
سے حصوں کا تعلق بتا سکتی ہیں؟
آپ ریڈ بریگیڈ پر کس حوالے سے تنقید کرنا چاہیں گی؟
ایک طرف ریڈ بریگیڈہراسانی کا شکار خواتین کے لیے ایک وقتی حل پیش کر رہی
ہیں ،وہ گلیوں میں گارڈز تعینات کرتی ہیں تاکہ لڑکیوں کو ہراساں کیے جانے سے بچا
سکیں۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ سیلف ڈیفنس کے نام پر ہونے والی تربیت ،خواتین کا
تحفظ اورریڈ بریگیڈ کو خواتین کی کمزوری اور ان کی طاقت کی عالمت کے طور پر
دیکھنے والے مردوخواتین پر تعلیمی حوالے سے بھی کوئی اثر پڑے؟خواتین کی طاقت،
کردار اور مزاحمت کے حوالے سے ریڈ بریگیڈ کیا سبق سکھاتی ہے؟

گروپ کی مشق:
خواتین جب ناانصاف کے خالف بولنے کا فیصلہ کرتی ہیں تو انہیں ہر طرح کی مشکالت کا
سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جسمانی خطرات اور تشدد کے حوالے سے بات کرنا بالخصوص مشکل
ہے کیونکہ خواتین کو خطرہ ہوتا ہے کہ انہیں ہراساں کیا جائے گا ،دھمکیاں دی جائیں گی اور
بعض دفعہ تو ان کے قریبی لوگ بھی محض بولنے کی پاداش میں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ریڈ
بریگیڈ کی مہم میں ہراسگی کے خالف بولنے کے ساتھ سیلف ڈیفنس کی تربیت کو اکٹھا کیا گیا
ہے۔کیا یہ ہر جگہ کے لیے ایک حقیقت پسندانہ طریقہ کار ہے؟کیوں یا کیوں نہیں؟
گروپ سے کہیں کہ جنسی ہراسگی اور جنسی حملوں کے خالف آواز بلند کرنے کے حوالے
س ے مختلف حکمت عملیوں کے بارے میں سوچیں۔ اس مشق کا مقصد حقیقت پسندانہ انداز میں
اس بات پر غور کرنا ہے کہ آواز بلند کی صورت میں اور آواز بلند نہ کرنے کی صورت میں
کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ان تمام آئیڈیاز کی فہرست بورڈ پر یا کاغذ کی بڑی شیٹ پر تیار
کریں ت اکہ پورا گروپ اسے پڑھ سکیں۔ کوئی بھی آئیڈیا احمقانہ یا فضول نہیں ہوتا کہ اسے
ریکارڈ نہ کیا جائے۔
http://www.cnn.com/2013/08/13/world/asia/india-red-brigade/index.html29
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سیشن

6

انسانی حقوق کی خواتین کارکنوں کے قانونی حقوق
اور انصاف
مقاصد:
• یہ جاننا کہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی خواتین کے کیا حقوق ہیں۔
• ایسے عالمی قوانین کا جائزہ لینا جو خواتین اور مردوں کو بالجواز گرفتاری سے
تحفظ فراہم کرتے ہیں اور جو انہیں قانونی طریقہ کار اور قانون کے سامنے مساویانہ
سلوک کی یقین دہانیاں فراہم کرتے ہیں۔
• تمام لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے والے انسانی حقوق اور انسانی حقوق کے لیے کام
کرنے والے حقوق کے درمیان تعلق پر غور کرنا :آزادی اظہار ،جمع ہونے کی
آزادی ،بالجواز گرفتاری سے آزادی ،قانونی طریقہ کار اور ایک منصفانہ ٹرائل کا
حق اور ظالمانہ ،غیر انسانی اور تذلیل پر مبنی سلوک سے بچاؤ کی آزادی۔

اس سیشن میں:
اس سیشن میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کی ذ مہ داریوں اور ان کی مشکالت
کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہم خواتین کے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے
والوں کو تحفظ فراہم کرنے والے عالمی قانون کا مطالعہ کریں گے نیز ایران میں انسانی حقوق
کی کارکن بہارے ہدایت کے بارے میں بھی جانیں گے جس کی صورتحال سے یہ انداز ہ ہوتا
ہے کہ امتیاز کے خالف لڑنے والی خواتین کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم
1998ء کے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کارکنوں کے حقوق کے بارے میں اعالمیے کا
مطالعہ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ آیا اعالمیے کے مصنفین نے خواتین کو درپیش منفرد
چیلنجز سے نمٹنے کی بھی کوشش کی ہے۔ آخر میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا خواتین
کے لیے خصوصی سلوک بھی امتیازی سلوک کے زمرے میں آتا ہے۔

مطالعہ کی اسائنمنٹ:
انسانی حقوق کی خواتین کارکنوں کی صورتحال
اقوا م متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر کی طرف سے تیار کی
گئی فیکٹ شیٹ کے مندرجہ ذیل پیراگراف ایسی چند مثالیں دکھاتے ہیں کہ انسانی
حقوق کی خواتین کارکنوں کو مردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کس طرح کے دباؤ کا
سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہیں کیسے خصوصی تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے:
انسانی حقوق کے کارکنوں کے حقوق کی خالف ورزیوں کی بنیادی مجرم ریاست
ہے۔ تاہم انسانی حقوق کی خواتین کارکنوں کو اکثر ایسی صورتحال کا سامنا کرنا
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پڑتا ہے جب ان کی اپنی کمیونٹی کے افراد ان کے حقوق کی خالف ورزی کر رہے
ہوتے ہیں ،کیونکہ وہ ان کی طرف سے انسانی حقوق کی سرگرمیوں کے مخالف
ہوتے ہیں ،کمیونٹی کےسربراہوں کو لگتا ہے یہ کارکنان خواتین کے روایتی کردار
کے حوالے سے ان کے تصورات کو چیلنج کر رہی ہیں۔
ایسے کیسز میں ریاستی حکام اکثر اوقات انسانی حقوق کی خواتین کارکنوں کو اور
سماجی قوتوں کے خالف ان کے کام کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہتے ہیں جو
کہ ان کے لیے خطرے کا باعث بنتی ہیں۔
دنیا کے بہت سےعالقوں میں عورت کے روایتی کردار کو معاشرے کے کلچر کا
الزمی حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال انسانی حقوق کی کارکنوں کے لیے
تب زیادہ مشکالت کا باعث بن جاتی ہے جب ان کے حقوق کی خالف ورزیاں کی
جاتی ہیں اور وہ روایات اور ثقافت کے ان پہلوؤں کے بارے میں سواالت اٹھاتی
ہیں اور ان کی مخالفت کرتی ہیں۔ خواتین کے ختنے اس حوالے سے ایک اچھی مثال
ہے ،اس طرح کی کئی دیگر مثالیں بھی پائی جاتی ہیں۔
اسی طرح بہت سے خواتین کو ان کی کمیونٹیز کی طرف سے بذات خود کمیونٹی
کا ایک اضافی حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ اگر انسانی حقوق کی کسی کارکن کو اس
کے کی س زاء کے طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کے وسیع
تر خاندان اور اس کی کمیونٹی کی طرف سے یہ سمجھا جائے گا یہ ہمارے لیے
حتی کہ ان حاالت میں بھی جب کسی خاتون کو جنسی زیادتی
شرم کا باعث بنی ہے۔۔۔ ٰ
کا نشانہ نہیں بنایا جاتا وہاں بھی انسانی حقوق کے لیےکام کرنے والی خواتین کو
اپنے خاندان اور کمیونٹی کی طرف سے شدید غم وغصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے
کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عزت اور ثقافت کو بدنام کر رہی ہے۔ انسانی
حقوق کا کام ترک کرنے کے حوالے سے دباؤ انتہائی شدید ہو سکتا ہے۔
انسانی حقوق کی ایسی کارکن خواتین جنہیں گھر میں چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال
یا بوڑھے ماں کی دیکھ بھال جیسی ذمہ داریاں بھی ادا کرنا ہوتی ہیں ان کے لیے
انسانی حقوق کا کام کرنا زیادہ مشکل ہو تا ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ اگر نہیں
گرفتار یا نظربند کر دیا گی تو وہ اپنی خاندانی ذمہ داریاں ادا نہیں کر پائیں گی۔
اگرچہ دنیا بھر میں مرد اب گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع ہو گئے ہیں لیکن
اب بھی انسانی حقوق کی کارکن خواتین کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تاہم
خواتین نے اپنے اس کردار کو انسانی حقوق کے کام کو مزیدمضبوط کرنے کےلیے
بھی استعمال کیا ہے ،مثال کے طور پر "الپتہ افراد کی ماؤں" نے انسانی حقوق کی
تنظیمیں قائم کی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایسے افراد کی مائیں ہیں جن کے انسانی
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حقوق کی خالف ورزی کی گئی ہے اس بناء پر زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہم آواز ہو
جاتے ہیں اور انہیں اپنے کام کے لیے بہتر ذرائع میسر آتے ہیں۔
ایسی مشکالت جو انسانی حقوق کے کسی مخصوص معاملے پر اثرات مرتب کرتی
ہیں  ،ان کی وجہ سے بعض اوقات انسانی حقوق کی خواتین کارکنوں پر منفرد قسم
کا دباؤ آ سکتا ہے۔ بہت سے معاشروں میں جہاں خواتین سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے
کہ وہ عوامی جگہوں پر مرد کے سامنے اپنی رائے کا اظہار نہ کریں وہاں انسانی
حقوق کی خالف ورزیوں کے حوالے سے مردوں سے سواالت کرنا ایک بہت
مشکل کام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مذہبی کتابوں کے کچھ حصوں کی مخصوص
تشریح کر کے ایسے قوانین اور طرز عمل اختیار کیے جاتے ہیں جن سے انسانی
حقوق پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ انسانی حقوق کی ایسی کارکناں جو اس طرح کے قوانین
اور طرز عمل کو چیلنج کرتی ہیں انہیں صرف خاتون ہونے کی بناء پر ایسے حکام
کی طرف سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنہیں مذہبی کتابوں کی تشریح کے
قابل سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح انسانی حقوق کی یہ کارکنان ایسی جگہوں پر مردوں
کے ساتھ مساویانہ بنیاد پر بولنے سے قاصر رہتی ہیں جہاں ان کے خالف بنیادی
دالئل دیے جا رہے ہوں۔ دوسرا یہ کہ انہیں اس کمیونٹی کی طرف سے غم و غصے
کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جہاں انہوں نے رہنا ہوتا ہے۔

30

مباحثے کے لیے سواالت:
• کیا آپ مندرجہ باال تجزیے سے اتفاق کرتے ہیں؟ کن حوالوں سے ؟ کیا ایسے مفروضے
بھی ہیں جن سے آپ اتفاق نہ کرتے ہوں؟ کون سے ؟
• کیا انسانی حقوق کی خواتین کارکنوں کو ایسے مسائل کا بھی سامنا ہوتا ہے جن کا اس
تجزیے میں ذکر نہیں کیا گیا؟ یہ کون کون سے ہیں؟
• ان پیراگرافس میں کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کی کارکنان اپنے خاندان کے لیے "شرم"
کا باعث بنتی ہیں۔ کیا یہ بالخصوص ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان اور کمیونٹی
کے وقار کا دفاع کریں( یعنی شرم کا باعث نہ بنیں) بالخصوص جب وہ اپنے وقار اور
حقوق کا دفاع کر رہی ہوں؟ اگر آپ کے خیال میں ایسا ہی ہے تو آپ کے خیال میں
خواتین کی خصوصی ذمہ داری کیوں ہے؟ کیا یہ درست ہے کہ خواتین پر منفرد ذمہ
داریاں ہیں؟ کیوں یا کیوں نہیں؟
مطالعہ کی اسائنمنٹ:
بہارے ہدایت کی کہانی:
" 30فیکٹ شیٹ  : 29انسانی حقوق کے کارکنان :انسانی حقوق کے دفاع کے حق کا تحفظ" سے اقتباس ،اقوام متحدہ ہائی کمشنر
برائے انسانی حقوق کے دفتر کی طرف سے جاری کردہ،
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf
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ایرانی انسانی حقوق کی کارکن کی انصاف کے لیے لڑائیاں
بہارے ہدایت ابھی تک تہران کی اکنامکس اینڈ فنانس یونیورسٹی کی ایک طالبہ تھی
جب وہ اپنی یونیورسٹی میں نیشنل سٹوڈنٹ یونینOffice for Strengthening ،
 Unityکی برانچ کی ایک فعال کارکن بن چکی تھی۔2005ء میں اس نے یونین
میں خواتین کا کمیشن قائم کیا تاکہ طلبہ کی مختلف سرگرمیوں اور خواتین کی
تحریک کے مطالبات کی اشاعت کے لیے خواتین موثر طریقے سے کردار ادا کر
سکیں۔ وہ ایران میں خواتین کے خالف امتیازی قوانین کے خاتمے کے لیے شروع
ہونے والی ایک ملین دستخطی مہم کے اہم بانیوں میں بھی شامل تھی۔
بہارے یونین کی مرکزی کمیٹی کے لیے منتخب ہوئی اور وہاں اسے یونین کی انسانی
حقوق کی کمیٹی کی ذمہ داری دی گئی ،جہاں اس نے ایران کی یونیورسٹیوں میں
جنسی زیادتی اور انسانی حقوق کی خالف ورزیوں کے واقعات کا کھوج لگایا اور
متعلقہ تنظیموں کو ان کے بارے میں اطالع دی۔
جون2006ء میں  OSUکے خواتین کمیشن کی سیکرٹری کے طور پر اس نے
ایران میں خواتین کے خالف امتیازی قوانین کے خاتمے کے لیے احتجاج کی کال
میں معاونت کی۔ ریلی میں شرکت کے دوران اسے پولیس کی طرف سے سخت
مظالم کا سامنا کرنا اور اسے پہلی بار گرفتار کر لیا گیا ،اس پر غیر قانونی اجتماع
منعقد کرنے کا الزام لگایا گیا اور دو سال قید کی سزا سنائی گئی جو کہ بعد ازاں
معطل کر دی گئی۔ تاہم سکیورٹی اور اطالعات کے حکام کی طرف سے وارننگ
کے باوجود وہ خواتین کی تحریک کو درپیش خطرات کے حوالے سے سیاسی
کارکنان ،سول سوسائٹی اور خواتین کے حقوق کی کارکنوں کے ساتھ مالقاتیں اور
سیمینارز کا اہتما م کرتی رہی۔
 9جوالئی2007 ،ء کو اسے اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ امیر کبیر یونیورسٹی
میں طلبہ کی بغیر وارنٹ گرفتاری اور تشدد کے خالف دھرنے میں شریک تھی۔
ایک مہینہ قید تنہائی میں کاٹنے کے بعد اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ 13جوالئی
2008ء کو اسے شادی کی رات دوبارہ گرفتار کیا گیا اور پھر ایک مہینہ قید تنہائی
میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ مارچ 2009ء میں ایک بار پھر اسے اس وقت
گرفتار کر لیا گیا جب وہ ایران کی بدنام زمانہ ایوین جیل کے سامنے سیاسی قیدیوں
کے خاندانوں کے ایک پرامن اجتماع میں شریک تھی۔
بہت سے دیگر لوگوں کی طرح بہارے بھی ایران کے صدر محمود احمدی نژاد کی
سیاست کی ایک متحرک ناقد تھیں۔ 2009ء میں ایران کے انتہائی متازعہ الیکشن
اور سکیورٹی فورسز کی بدترین کارروائیوں کے بعد طلبہ تحریک کی ایک موثر
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شخصیت کے طور پر وہ گرفتاری کا ایک اہم ہدف تھیں۔ انہوں نے اسے گرفتار
کرنے کے لیے دو بار اس کے گھر پر چھاپہ مارا مگر کامیاب نہ ہو سکے۔
 2009ء کے اواخر میں یورپ اور ایران کی یونیورسٹیوں کے طلبہ کے نام اپنے
پیغامات کی وجہ سے انہیں 30دسمبر 2009ء کو دوبارہ گرفتار کرلیا گیا  ،اس پر
ایران کے سیاسی نظام کے خالف پروپیگنڈے کا الزام لگایا گیا( غیر ملکی پریس کو
اعلی اور صدر کی توہین کی ہے،
اس کے انٹرویوز کی بنیاد پر) ،یہ کہ اس نے رہبر
ٰ
یہ کہ وہ سماجی اور عوامی اجتماعات میں شرکت کے قومی سالمتی کے خالف کام
کر رہی ہے اور گروپ کی صورت میں احتجاج کو منظم کر رہی ہے۔ اس پر انقالبی
عدالت میں مقدمہ چالیا گیا اور اسے ساڑھے  9سال کی سخت سزا دی گئی۔ دسمبر
 2010ء میں اسے اس الزام کی بنیاد پر مزید چھ ماہ کی سزا دی گئی کہ اس نے
طلبہ کی ایک خط کے ذریعے حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ آزادی کے لیے اپنی
پرامن جدوجہد جاری رکھیں۔ اس دوران بہت سا عرصہ اسے وکیل مقرر کرنے،
خاندان سے بات کرنے یا مالقاتیوں سے ملنے جیسے بنیادی حقوق سے محروم رکھا
گیا ہے۔
بہارے پر سکیورٹی فورسز اور عدالتی حکام کی طرف سے شدید دباؤ ڈاال جا رہا
ہے کہ وہ معافی کے لیے درخواست کریں اور عام معافی کی اپیل کریں جس میں
ماضی کی اپنی سرگرمیوں اور مناصب پر ندامت کا اظہار کریں۔ تاہم اس نے اس
دباؤ کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔

31

ٹیم کی مشق:
گروپ کو تین تین یا چار چار کی ٹیموں میں تقسیم کریں۔ ہر ٹیم کو فہرستیں بنانے کے لیے کاغذ
کی دو بڑی شیٹیں اور قلم فراہم کریں۔ ایک شیٹ کے ٹاپ پر استعمال کیے گئے حقوق اور
دوسری شیٹ کے ٹاپ پر ادا نہ کیے گئے حقوق کے عنوانات لکھیں۔
ہر ٹیم سے کہیں کہ وہ بہارے کی کہانی کو دھیان سے پڑھیں اور استعمال کیے گئے حقوق کی
فہرست کے نیچے ا ن حقوق کی فہرست بنائیں جو اس نے آزادی رائے ،آواز اٹھانے اور ان
سرگرمیوں میں شرکت کے لیے استعمال کیے جن پر وہ یقین رکھتی تھی۔ ادا نہ کیے گئے حقوق
کی فہرست میں ایسی سرگرمیوں کو درج کریں جن کی بناء پر اسے قید میں رکھا گیا اور سزا
دی گئی اور ملک کے فوجداری نظام انصاف نے کون سے عالمی حقوق اسے فراہم نہیں کیے۔

 31اس تحریر کے لیے معلومات اور اقتباسات
 http://www.fidh.org/IMG/pdf/biography_of_bahareh_hedayat.pdfسے لیے گئے۔ انسانی حقوق کی عالمی
فیڈریشن( ) FIDHانسانی حقوق کے عالمی اعالمیے میں دیے گئے شہری ،سیاسی ،معاشی ،سماجی اور ثقافتی حقوق کے دفاع
کے لیے کام کرنے والی عالمی این جی او ہے۔
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جب گروپ دوبارہ اکٹھا ہو تو ان فہرستوں کو دیوار پر ایسی جگہ لگائیں جہاں پورا گروپ انہیں
دیکھ سکے۔ ہر ٹیم سے ایک رضاکار کو کہیں کہ وہ گروپ کے سامنے اپنی فہرستوں کی
وضاحت کریں۔

گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت:
•
•
•
•
•
•

کیا بہارے اپنے افعال کی وجہ سے ان نتائج کی حقدار تھی؟ کیوں یا کیوں نہیں؟
کیا آپ کے خیال میں بہارے جن باتو ں پر یقین رکھتی تھی ان کے بارے میں ا س
طرح سے احتجاج کر سکتی تھی کہ معامالت پر توجہ بھی مرکوز ہوتی اور وہ گرفتاری
اور قید سے بھی بچ جاتی؟ اگر ایسا ہے تو کیسے ؟
ایک فرد کے آزادی اظہار کے حق سے معاشرہ کیسے مضبوط ہوتا ہے؟
کیا آپ کے خیال میں کوئی وقت ایسا ہو سکتا ہے جب کسی فرد کی طرف سے رائے
کے اظہار سے معاشرہ کمزور ہو سکتا ہو؟ اگر ایسا ہے تو اس بارے اپنے خیاالت کا
بیان کریں۔
آپ کے خیال میں ایرانی عدالتوننے بہارے کے ساتھ اتنا سخت سلوک کیوں کیا؟ آپ کے
خیال میں انہیں اپنے اقدامات کے ذریعے کون سا مقصد پورا ہونے کی امید تھی؟
آپ کے خیال میں ایک ایسی ریاست جو انسانی حقوق کے پرامن مظاہرین کو سزا دیتی
ہو اور سیاسی اختالف رائے کو خاموش کرانےکےلیے قیدوبند کے حربے استعمال
کرتی ہو وہ ایک مضبوط ریاست ہے یا کمزور ریاست ؟اپنے جواب کی وضاحت کریں۔

مطالعہ کی اسائنمنٹس:
خواتین کے خالف امتیاز کی تمام اشکال کے خاتمے کا کنونشن
اقتباسات
آرٹیکل 7
فریق ریاستیں سیاسی اور عوامی زندگی میں خواتین کے خالف امتیاز کا خاتمہ کریں
گے۔۔۔ اور۔۔۔ خواتین کے لیے مردوں سے برابری کی بنیاد پر مندرجہ ذیل حقوق کو
یقینی بنائیں گی:
 )aانتخابات اور تمام عوامی ریفرنڈم میں ووٹ ڈالنے اور عوامی طور پر منتخب
ہونے والے اداروں کے انتخاب میں شرکت کا حق؛
 )bحکومتی پالیسی کی تشکیل میں شرکت۔۔ اور عوامی عہدہ رکھنا اور حکومتی کی
تمام سطحوں پر عوامی خدمات سرانجام دینا؛
 )cملک کی عوامی اور سیاسی زندگی سے تعلق رکھنے والی غیر سرکاری تنظیموں
اور ایسوسی ایشنز میں شرکت کرنا۔
شہری اور سیاسی حقوق کا عالمی معاہدہ()ICCPR
اقتباسات
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آرٹیکل 9
 .1ہر کسی کو آزادی اورذاتی تحفظ کا حق حاصل ہے۔ کسی کو بھی من مانی
کرتے ہوئے گرفتار یا حراست میں نہیں لیا جائے گا۔
 .2جس کسی کو بھی گرفتار کیا جائے گا اسے گرفتاری کے وقت بتایا جائے کہ
اس کی گرفتاری کی کیا وجوہات ہیں اور اگر اس کے خالف کوئی الزامات ہیں
تو اسے ان کے بارے میں فوری طور پر آگاہ کیا جائے گا۔
 .3جس کسی کو کسی فوجداری الزام کے تحت گرفتار یا زیر حراست لیا گیا ہو اس
کا کیس فوری طور پر کسی جج کے سامنے یا قانون کے تحت کسی دیگر ایسے
افسر کے سامنے پیش کیا جائے گا جو عدالتی اختیار استعمال کرتا ہو اور اسے
ایک موزوں وقت کے اندر مقدمے کی کارروائی یا رہائی کا حق حاصل ہو گا۔یہ
کوئی عام قاعدہ نہیں ہو گا کہ مقدمے کا انتظار کرنے والے افراد کو گرفتار یا
حراست میں لے لیا جائے لیکن رہائی عدالتی کارروائی کی کسی بھی دیگر
سطح پر مقدمے میں اور ،اگر کوئی موقع آتا ہے تو فیصلے پر عملدرآمد کے
لیے حاضری سے مشروط ہو گی۔
آرٹیکل 10
 .1اپنی آزادی سے محروم ہونے والے تمام افراد سے انسانی فرد کے پیدائشی وقار
کے لیے ہمدردی اور احترام کا سلوک کیا جائے گا۔
آرٹیکل 19
 .1ہر ایک کو کسی مداخلت کے بغیر اپنی آراء رکھنے کا حق حاصل ہو گا۔
 .2ہر ایک کو اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہو گا؛ اس حق میں سرحدوں
سے قطع نظر ،چاہے زبانی ،تحریرمیں یا پرنٹ میں ،کسی آرٹ کی شکل میں،
یا اس کی مرضی کے کسی بھی دیگر ذرائع میں تمام اقسام کی معلومات اور
خیاالت طلب کرنے ،وصول کرنے اور مہیا کرنے کی آزادی شامل ہو گی۔
 .3اس آرٹیکل کے پیراگراف  2میں فراہم کردہ حقوق پر عملدرآمد اپنے ساتھ
خصوصی فرائض اور ذمہ داریاں رکھتا ہے۔ چنانچہ یہ کچھ مخصوس پابندیوں
سے مشروط ہو گا لیکن یہ ایسی ہوں گی جیسی کہ قانون میں فراہم کی گئی ہیں
اور ضروری ہیں؛
 )aدیگر لوگوں کے حقوق یا ساکھ کے احترام کے لیے؛
 )bقومی تحفظ یا امن عامہ یا عوامی صحت یا اخالقیات کے لیے۔
آرٹیکل 21
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پرامن طور پر اکٹھے ہونے کے حق کو تسلیم کیا جائے گا۔ اس حق کے استعمال پر
کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی سوائے ان کے جو قانون کے ساتھ مطابقت میں
نافذ ہوں اور جو ایک جمہوری معاشرے میں قومی تحفظ یا عوامی حاظت ،امن عامہ،
صحت عامہ یا اخالقیات کے تحفظ یا دیگر لوگوں کے حقوق اور آزادی کے تحفظ
کے لیے ضروری ہوں۔

گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت:
• اوپر جن آرٹیکلز کا حوالہ دیا گیا ہے ان میں سے بہت سے آرٹیکلز کسی بھی جرم میں
گرفتار ہونے والے فرد کو تحفظ فراہم کرتے ہیں ،لیکن آرٹیکلز کی انسانی حقوق کے
کارکنوں اور ایسے دیگر افراد جو اپنی رائے کے اظہار کی بنیاد پر گرفتار یا حراست
میں ہوں ان کے لیے ایک خصوصی اہمیت ہے۔
• درج باال آرٹیکلز میں کیا کوئی ایسے حقوق بھی ہیں جن کے بارے میں آپ پہلے نہیں
جانتے تھے؟
• کیا درج باال آرٹیکلز میں کوئی ایسے حقوق بھی درج ہیں جن کے بارے میں آپ کا خیال
ہے کہ آپ کے ملک میں یا عالمی طور پر ان کے بہتر تحفظ کی ضرورت موجود ہے؟
• کیا درج باال آرٹیکلز میں کوئی ایسے حقوق بھی ہیں جنہیں آپ کسی مختلف الفاظ میں
دوبارہ لکھنا چاہیں گے؟ کون کون سے؟ آپ ان میں کون سی تبدیلیاں کریں گے؟
•  ICCPRکے آرٹیکل  19اور  21میں مفاد عامہ اور قومی سالمتی کے مقصد کی
خاطر حقوق کی فراہمی پر متعدد پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ کیا ان استثنیات میں سے کوئی
بہارے ہدایت کی کہانی پر الگی ہوتی ہے؟ کیوں یا کیوں نہیں؟

مطالعہ کی اسائنمنٹس:
انسانی حقوق کے کارکنوں کے حقوق
1998ء میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے انسانی حقوق کے کارکنوں کے حقوق
کے حوالے سے ایک اعالمیہ منظور کیا ،اس کا عنوان تھا "افراد ،گروپوں اور
معاشرے کے مختلف طبقوں کی طرف سے عالمی طور پر تسلیم شدہ انسانی حقوق
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اور بنیادی آزادیوں کے تحفظ اور ان میں بہتری کا حق اور ذمہ داریاں"۔

32

اس

اعالمیے پر قانونی طور پر عمل کرنا الزمی نہیں ہے ،نہ ہی اس میں کوئی نیا حق
متعارف کروایا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانی حقوق کے کارکنوں کی اہمیت
کو اجاگر کیا جائے اور ان کی سرگرمیوں کو تحفظ کرنے والے موجودہ کئی حقوق
کی اہمیت اجاگر کی جائے۔
اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر کی طرف سے اس
اعالمیے میں بطور تحفظ گنوائے گئے حقوق کا مندرجہ ذیل خالصہ جاری کیا گیا
ہے:

33

• قومی اور بین االقوامی سطح پر انسانی حقوق کے تحفظ اور ان کی دستیابی کا
حصول؛
• انسانی حقوق کا کام انفرادی طور اور دوسروں کے ساتھ مل کر کرنا؛
• ایسوسی ایشنز اور غیر سرکاری تنظیمیں قائم کرنا؛
• پرامن طور پر اجتماعات منعقد کرنا؛
• انسانی حقوق سے متعلقہ معلومات حاصل کرنا ،وصول کرنا اور اسے صیغہ راز
میں رکھنا؛
• انسانی حقوق کے نئے تصورات اور اصولوں کی تخلیق اور انہیں ڈسکس کرنا اور
ان کی قبولیت کے لیے مہم چالنا؛
• انسانی حقوق سے متعلقہ سرکاری پالیسیوں اور اقدامات کے بارے میں شکایات درج
کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ ان کا جائزہ لیا جائے؛
• انسانی حقوق کے دفاع کی خاطر قانونی معاونت یا دیگر تجاویز کی پیش کش کرنا
اور فراہم کرنا؛
• عوامی سماعتوں اور عدالتی کارروائیوں میں شرکت کرنا تاکہ قومی قانون اور
انسانی حقوق کی عالمی ذمہ داریوں سے مطابقت کا جائزہ لیا جا سکے؛
• انسانی حقوق کے دفاع کے لیے وسائل کی اپیل کرنا ،وصول کرنا اور انہیں استعمال
کرنا(بشمول بیرون ملک سے فنڈز کی فراہمی)

ٹیم کی مشق:
اس سیشن کے آغاز میں ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ انسانی حقوق کی کارکنوں کو
انسانی حقوق کی خالف ورزی پر منتج ہونے والے ثقافتی ،مذہبی اور کمیونٹی کے دیگر طرز

 32جنرل اسمبلی کی قرارداد A/RES/144
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx33
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عمل کو چیلنج کرتے ہوئے کس طرح کے منفرد چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا درج باال
بتائے گئے حقوق ان چیلنجز سے مناسب طور پر نمٹ سکتے ہیں؟
گروپ کو دو دو یا تین تین کی ٹیموں میں تقسیم کریں۔ ہر ٹیم سے کہیں کہ وہ ایک قانون تیار
کریں( 1سے  3فقروں پر مشتمل ہو) جو خصوصی طور پر کسی حق کے تحفظ کے حوالے
سے یا اپنے حقوق کا دفاع کرنے والی خواتین کے حقوق کے بارے میں ہو۔ یہ قانون اس شکل
میں ہو سکتا ہے کہ خواتین کارکنوں (یا مردوخواتین دونوں) کے لیے کسی سرگرمی یا
سرگرمیوں کو قانونی قرار دیا جائے یا کسی ایسی سرگرمی کو غیر قانونی قرار دیا جائے
خواتین کی طرف سے اپنے حقوق کی لڑائی کو نقصان پہنچا سکتی ہو۔
مثال :کسی بھی وجہ سے گرفتار ہونے والی خواتین ،چاہے انہیں غیر قانونی احتجاج یا قتل
کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہو ،ان کے کنوارے پن کا ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا  ،کیونکہ یہ
خواتین کے ساتھ ایک امتیازی سلوک ہے۔
جب ہر ٹیم ایسے مسودے تیار کر لے تو پورے گروپ کو دوبارہ اکٹھا ہونے اور ایک دوسرے
کے ساتھ اپنی تحریر شیئر کرنے کا کہیں۔

گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت:
• کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے خصوصی قوانین جو خواتین کے حقوق کے حوالے
سے ہوں ،انسانی حقوق کی کارکنوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہیں؟ کیوں یا کیوں
نہیں؟
• کیا اس طرح کے "خصوصی قوانین" از خود امتیازی ہیں؟ کیوں یا کیوں نہیں؟
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سیشن

7

سکیورٹی بمقابلہ آزادی:
کون سے حقوق برقرار رہتے ہیں؟
مقاصد:
• شہریوں کی آزادی اور تحفظ کے ان کے حق کے حوالے سے ریاست کی ذمہ
داریوں کے بارے میں بات کرنا۔
• اس بات پر غور کرنا کہ کس وقت آزاد اظہار کا حق تحفظ کے حق کے مقابلے میں
آ جاتا ہے۔
• پرائیویسی کے حقوق کا جائزہ لینا اور یہ دیکھنا کہ کیا ریاست مناسب سکیورٹی
فراہم کرنے کی خاطر کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کر سکتی ہے۔

اس سیشن میں:
اس سیشن میں ہم ریاست کی طرف سے سکیورٹی کی خاطر کیے جانے والے جائز اور ناجائز
اقدامات کے حوالے سے با ت کریں گے اور اس بارے گفتگو کریں گے کہ ریاست کس مقام
پر آزادی کے تحفظ کی بجائے اس میں دخل اندازی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ریاست کے لیے
تحفظ کا ہر خدشہ مختلف ہوتا ہے ،اور یقینا ً سکیورٹی کی درست مقدار اور آزادی کی درست
مقدار کے بارے م یں کوئی سکہ بند قوانین نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے انسانی حقوق کے کارکن
آزادیوں کے نفع و نقصان اور سکیورٹی اقدامات کے نفع و نقصان کا جائزہ لیتے ہیں اور اس
بارے غور کرتے ہیں کہ کس وقت ریاست نے عوام کے تحفظ کے لیے ضرورت سے کم
اقدامات کیے اور کس وقت ریاست نے حدود سے تجاوز کیا۔ آج کل کی جدید دنیا میں یہ اکثر
ہوتا ہے کہ ریاست کی طرف سے سکیورٹی اقدامات سخت ہونے کے بعد سب سے پہلے کسی
فرد کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے۔ ریاستوں کے پاس یہ صالحیت ہوتی ہے کہ وہ فون ،ای میل،
حتی کہ لوگوں کے کمپیوٹرز میں موجود مواد کی نگرانی کر
پیغامات ،انٹرنیٹ پر سرچ اور ٰ
سکتی ہیں اور بہت سی حکومتیں کسی حد تک یہ کرتی بھی ہیں۔ ہم اس حوالے سے ایمنسٹی
انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر الء اینڈ پالیسی کا ایک آرٹیکل پڑھیں گے کہ ریاستی نگرانی کی وجہ
سے انسانی حقوق کو کیسے نقصان پہنچتا ہے۔ اس آرٹیکل کے بعد ایک اضافی مطالعہ کی
اسائنمنٹ دی گئی ہے ،یہ ایک بالگ پر مبنی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ریاست کی طرف سے
نگرانی کی وجہ سے آزادی صحافت ،آزادی اظہار اور سوچ و فکر کی آزادی کیسے متاثر
ہوتی ہے۔
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مطالعہ کی اسائنمنٹ:
سکیورٹی کس وقت آزادی پر اثرانداز ہوتی ہے
کسی بھی ریاست کے سکیورٹی اقدامات کا مقصد شہریوں اور ریاست کے استحکام
کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ انسانی حقوق یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سکیورٹی فورسز اور
سکیورٹی قوانین کے استعمال پر کچھ معقول حدیں مقرر ہونی چاہیئں تاکہ شہریوں
کو خطرات اور انتشار سے بچانے کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر حقوق بھی متاثر نہ
ہوں۔ تاہم یہ "معقول حدیں" کیا ہو سکتی ہیں اس کا انحصار بڑی حد تک کسی ملک
کی ثقافت ،تاریخ اور اس کی پالیسیوں پر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی ایک ملک میں
حکومت کی جس مداخلت کو قابل قبول سمجھا جائے وہ دوسرے ملک میں قابل قبول
نہ ہو۔ اور ثقافت ،مذہب یا پالیسیوں سے قطع نظر کچھ مداخلتیں ایسی ہوتی ہیں جن
کے نتیجے میں انسانی حقوق کسی نہ کسی طرح ہمیشہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی کچھ
مثالیں یہ ہیں :سیاسی نظریات پر تبادلہ خیال کے لیے افراد کو اکٹھے ہونے سے
روکنا؛ غیر سرکاری تنظیموں کو اپنی سرگرمیوں کی خاطر فنڈز اکٹھا کرنے سے
روکنا؛ یا ڈاکٹروں یا وکیلوں پر دباؤ ڈالنا کہ وہ ایسے مریضوں یا کالئنٹس کی ذاتی
معلومات حکومت کو فراہم کریں جو حکومت پر تنقید کرتے رہے ہوں۔ ان تمام واقعات
میں سکیورٹی اقدامات حد سے تجاوز کر گئے ہیں ،ان کے نتیجے میں معاشرہ زیادہ
محفوظ اور منظم نہیں ہو گا ،بلکہ ایک ایسا معاشرہ بنے گا جہاں انسانی حقوق کی
خالف ورزیاں ہو رہی ہیں۔
تاہم کسی شہری کے تحفظ کے حق اور کسی شہری کے زیادہ سکیورٹی اقدامات
کی زد میں نہ آنے کے حق کے مابین کوئی واضح تقسیم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر
ایک ریاست اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو انتشار ،متشدد اور
مجرمانہ سرگرمیوں سے محفوظ رکھے۔ تاہم اگر ایک ہجوم اکٹھا ہو اور وہ کسی
مخصوص مذہب ،نسل یا سیاسی عقیدے کے حامل افراد کے بارے میں کوئی شکایت
لے کر آئے اور ریاست کو یہ یہ خوف ہو کہ یہ ہجوم متشدد ہو سکتا ہے تو شہریوں
کے تحفظ کی خاطر یہ مناسب ہو گا کہ سکیورٹی فورسز اس ہجوم کو منتشر کر دیں۔
لیکن کیا اگر اس گروپ کو کسی اور طریقے سے کنٹرول نہ کیا جا سکتا ہو تو ان
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کے خالف ریاست کو تشدد کا استعمال کرنا چاہیے؟ اگر مظاہرین زخمی ہو جاتے
ہیں تو ؟ ریاست کی طرف سے ایک معقول ریسپانس کیا ہو سکتا ہے؟
 9/11کے بعد ریاستوں نے اندرون ملک اور بیرون ملک اپنے لوگوں کی نگرانی
کا کام بڑھا دیا ہے تاکہ کسی جانی نقصان سے قبل ہی ممکنہ دہشت گردوں کو پکڑ
لیا جائے۔ سیاسی ،معاشی اور سماجی معلومات و دیگر انٹیلی جنس معلومات دہشت
گردی کے خالف حکومتوں کا سب سے پسندیدہ ہتھیار رہا ہے۔ مثال کے طور پر
امریکہ اس بات کو درست سمجھتا ہے کہ کسی اور  9/11سے بچنے کے لیے
سکیورٹی اور روک تھام کے نام پر فون ریکارڈ کیے جائیں ،سخت نگرانی کی
جائے یا لمبی چوڑی تفتیش کی جائے۔اگرچہ یہ خطرات حقیقی ہیں لیکن امریکہ اور
دیگر ریاستیں بعض اوقات سکیورٹی کے حصول کی خاطر بہت جلدی میں آکر
آزادیوں کو سلب کر لیتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایسے عالقوں میں بھی کہ جہاں
دہشت گردی کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی  ،آزادیو ں اور حقوق پر پابندیوں کے
باعث دہشت گردی کا خوف بڑھ جاتا ہے۔
حکومتوں کے لیے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ خطرات کا مناسب طور پر جواب دینے
کے لیے جائز اور مناسب اقدامات کی نشاندہی کیسے کریں۔ انسانی حقوق کے
کارکنوں کو ہوشیاری کے ساتھ ان اقدامات کی کامیابی اور انسانی آزادیوں پر ان
کے اثرات کا جائزہ لینا چاہیے۔

ٹیم کی مشق:
تصور کریں کہ سگریٹ پر نئے ٹیکس کےخالف احتجاج میں شامل بعض مظاہرین مقامی طور
پر سگریٹ کے کاروباری مراکز میں امالک کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور چیزیں چرا رہے
ہیں۔ اس دوران اکثریت ایسے مظاہرین کی ہے جو پرامن طریقے سے اجتماع کے اپنے حق
کو استعمال کر رہے ہیں۔
گروپ کو تین یا چار کی ٹیموں میں تقسیم کریں اور ہر ٹیم سے کہیں کہ وہ اس بات پر غور
کریں کہ امالک  ،پرامن مظاہرین اور خود کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے سکیورٹی فورسز
کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اگر طاقت کا استعمال ضروری ہو تو انہیں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی
کے لیے کس حد تک طاقت کا استعمال کرنا چاہیے؟ ہر ٹیم سے کہیں کہ وہ سکیورٹی فورسز
کے لیے تین سے پانچ گائیڈ الئنز لکھیں جو مندرجہ ذیل فرائض کی ادائیگی کے لیے استعمال
کریں:
• پرامن مظاہرین کا دفاع
• کمیونٹی کا دفاع
• اپنا دفاع
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جب گروپ دوبارہ اکٹھا ہو تو ہر ٹیم میں سے ایک رضاکار سے کہیں کہ وہ تیار کی گئی گائیڈ
الئنز پڑھ کر سنائے۔

گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت:
حتی کہ بہیمانہ استعمال
• کسی کمیونٹی میں سالمتی کے "تحفظ" کے لیے طاقت کا شدید ٰ
کرنے والی ریاستوں اور/یا سکیورٹی اداروں کی کچھ مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟
• کیا تشدد کا خوف دالنے کی پولیس کی حکمت عملی سے کمیونٹی زیادہ محفوظ ہو سکتی
ہے؟ کیوں یا کیوں نہیں؟ کمیونٹی اس صورت میں کس چیز سے محروم ہو جاتی ہے
جب اس کے ممبران پولیس اور سکیورٹی فورسز سے خوفزدہ ہوں؟ جب پرتشدد نتائج
کا خطرہ موجود ہو تو ایسے کون سے حقوق ہیں جن کا استعمال مشکل ہو جاتا ہے؟
• ایسے حاال ت کی مثالیں دیں(چاہے حقیقی ہوں یا فرضی) آزادی اظہار کا حق  ،سالمتی
کے حق کے بالمقابل آ جاتا ہے۔ کیا کوئی ایسا نقطہ بھی آتا ہے جہاں آزادی اظہار کی
قدر پر امن اور سالمتی کی ضرورت حاوی ہو جاتی ہے؟
• بعض اوقات ریاستیں مجرمانہ تقریروں کو قابل سزا جرم قرار دیتی ہیں کیونکہ ان کے
خیال میں ایسی تقریروں سے معاشرہ عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے اور شہریوں کا
تحفظ داؤ پر لگ جاتا ہے۔ کیا آپ ایسی مثالیں بتا سکتے ہیں جہاں یہ بات حقیقتا ً درست
ہو؟

مطالعہ کی اسائنمنٹ:
نگرانی کے حوالے اقوام متحدہ کے موقف سے پرائیویسی اور سکیورٹی کے مابین
توازن قائم ہونا چاہیے
مائیکل بوکینک
اقتباسات
ان انکشافات کے بعد کہ امریکہ کی نیشنل سکیورٹی ایجنسی( )NSAنے  35عالمی
لیڈروں کی جاسوسی کی ہے ،دنیا بھر میں امریکہ کے وسیع نگرانی کے الیکٹرانک
پروگرام کے حوالے سے اشتعال مزید بڑھ گیا ہے۔۔۔۔
برازیل اور جرمنی خاص طور پر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پر پرائیویسی
کے حوالے سے اقوام متحدہ کوئی قرارداد پاس کرے۔
اقوام متحدہ میں اگر اس موضوع پر کوئی بحث ہوتی ہے تو اس میں یہ بات نظرانداز
ہونی چاہئے کہ اس جاسوسی کی وجہ سے بنیادی انسانی حقوق کس طرح متاثر ہو
رہے ہیں۔ یہ صرف عالمی لیڈروں یا بیرون ملک جاسوسی سے تحفظ تک محدود
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نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بجائے الیکٹرانک نگرانی کے وسیع پروگرام کے مجموعی
معاشروں پر اثرات سے نمٹا جائے یا کم از کم اس حوالے سے بامقصد بات چیت کا
آغاز کیا جائے۔
اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ امریکہ ،برطانیہ اور کئی دیگر ممالک کی
طرف سے کمیونی کیش کی جاسوسی کی وجہ سے انسانی حقوق کے حوالے سے
سنجیدہ خدشات ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ ان میں سب سے پہال پرائیویسی کا حق
ہے۔ ان اقدامات کی وجہ سے آزادی اظہار اور ایسوسی ایشن کی آزادی پر بھی منفی
اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
عمومی طور پر کسی فرد کی آزادی اور ا س کے وقار کے ساتھ پرائیویسی کا گہرا
تعلق ہوتا ہے۔ ذاتی شناخت ،ساکھ ،آزادی ،خود مختاری اور کمیونی کیشن کے لیے یہ
انتہائی اہم ہے اور معاشرے کے مجموعی مفاد پر اس کے دوررس اثرات مرتب ہوتے
ہیں۔
پرائیویسی میں دخل اندازی کے اقدامات حاصل کیے جانے والے جائز مقصد کے
تناسب سے ہونے چاہیئں۔ ایسے اقدامات کے حق میں دالئل عدلیہ اور پارلیمنٹ کی
جانچ پڑتال کے تابع ہونے چاہیئں جو کہ سب سے زیادہ شفاف ،مضبوط اور آزاد
ادارے تصور ہوتے ہیں۔۔۔۔
جب حکومتیں بڑے پیمانے پر انٹرنیٹ کمیونی کیشن کی جاسوسی کرتی ہیں تو اب
تک بظاہر سامنے آنے والی اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ یہ باآسانی دستیاب
ہے؛ ہماری پرائیویسی میں ہر طرح کی دخل اندازی کو ایک جائزہ طریقہ سمجھا
جاتا ہے۔
اسے ایک اور نظر سے دیکھیں—فرض کریں ایک حکومتی ایجنٹ آپ کے کمرے
میں بیٹھا ہے ،آپ نے جوکچھ لکھا اسے دیکھ رہا ہے ،آپ کی اس دن کی تمام ایل
میلز کھول کے دیکھتا ہے اور انہیں پڑھتا ہے ،اور جوویب سائٹس آپ وزٹ کر
چکے ہیں ان کے نوٹس بناتا ہے۔ کیا آپ اس سب کچھ کے ساتھ خود کو پرسکون
محسوس کریں گے؟
اور اس کے باوجود حکومتیں کہیں کہ وہ اس طرح کی جانچ پڑتال کسی کی بھی
نہیں کر رہے ،حاالنکہ معاملہ یہ ہو کہ وہ یہ کام کسی بھی وقت کر سکتے ہوں۔
جاسوسی کے کچھ طریقے ایسے ہیں جنہیں استعمال کر کے حکومتین کئی سالوں
تک انفرادی کمیونی کیشن کا مواد جمع کر سکتی ہیں اور اسے محفوظ رکھ سکتی
ہیں۔
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ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ پر اس سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ لیکن جو میں کام
کر رہا ہوں میرے لیے یہ دماغ کو سن کر دینے واال خیال ہے۔ ہم جانتےہیں کہ
حکومتیں جو معلوما ت اکٹھی کرتی ہیں وہ باقاعدگی سے اپنے اتحادیوں کے ساتھ شیئر
کرتی ہیں۔ اگر میں کسی دوسرے ملک میں بیٹھی اپنی وکیل کے ساتھ کوئی بات کروں
اور وہ اگلے ہی دن اس کی حکومت کے پاس پہنچ جائے تو کیا ہو گا ،اس کی حکومت
تو پہلے ہی کوئی وجہ ڈھونڈ رہی ہے تاکہ اسے انسانی حقوق کا کام کرنے سے روک
سکے؟

34

گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت:
•
•

•

•

کیا یہ کسی بھی وقت درست ہو سکتا ہے کہ قومی سالمتی کے نام پر مخصوص
شخصی آزادیوں کی خالف ورزی کی جائے؟ اپنے جواب کی وضاحت کریں۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مائیکل بوکینک نے  NSAکی طرف سے پرائیویسی میں مداخلت
کو ایک ایسےحکومتی ایجنٹ سے تشبیہ دی ہے جو آپ کے کمرے میں بیٹھا ہے ،آپ
نے جوکچھ لکھا اسے دیکھ رہا ہے ،آپ کی اس دن کی تمام ایل میلز کھول کے دیکھتا
ہے اور انہیں پڑھتا ہے ،اور جوویب سائٹس آپ وزٹ کر چکے ہیں ان کے نوٹس بناتا
ہے۔ اگر کسی شخص نے ایسا کچھ نہیں کیا جسے وہ چھپانا چاہے اور حکومتیں
جاسوسی کی اشد ضرورت محسوس کرتی ہوں ،تو پھر اس طرح کی سخت جانچ پڑتال
پر انسانی حقوق کے حوالے سے کیا اعتراضات ہو سکتے ہیں؟
اگر نجی بات چیت کی سخت نگرانی کی جا رہی ہو تو صحافی اور وکالء اس سے کس
طرح منفرد طور پر متاثر ہو سکتے ہیں؟ اگر صحافی کچھ مخصوص سٹوریز
بالخصوص جو حکومت کی طرف سے سخت جاسوسی کی حوالے سے ہوں ،کی کوریج
کرنے سے ہچکچا رہے ہوں تو اس کے معاشرے پر کیا اثرات ہوں گے؟ ان وکالء کے
بارے میں کیا خیال ہے جو کچھ مخصوص کالئنٹس کے کیسز محض اس وجہ سے نہ
لے پا رہے ہوں کہ ان کی وجہ سے وہ ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہو جائیں گے
جہاں حکومتیں ان سے ان کے کالئنٹس کے بارے میں نجی معلومات طلب کریں گی؟
کیا انفرادی سطح پر ذاتی خودمختاری ،اپنی ملکیت میں چیزیں رکھنے اور اپنی کمیونی
کیشن کو اپنے تک محدود رکھنے کے حقوق حاصل ہیں؟ وہ کون سا نقطہ ہے جہاں
ریاست کی طرف سے ریاست کے بہترین مفاد میں اس ذاتی خودمختاری کی خالف
ورزی کرنا جائز تصور کیا جائے گا؟

اضافی مطالعہ جات:
جاسوسی کی وجہ سے صحافت اور قانون کیسے تبدیل ہو رہے ہیں
الیکس سنہا
"اگر میں اپنے ذریعے کو محفوظ رکھے بغیر کوئی سٹوری رپورٹ نہیں کر سکتا تو پھر میں
سٹوری رپورٹ ہی نہیں کروں گا"
جوناتھن ایس النڈے
سینئرنمائندہ خصوصی برائے نیشنل سکیورٹی اینڈ انٹیلی جنس
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/10/un-response-surveillance-must-strike-balancebetween-34
privacy-and-security/
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میک کلیچے نیوز پیپرز
یہ بات ظاہر ہے کہ جاسوسی کی وجہ سے محض پرائیویسی متاثر نہیں ہوتی بلکہ نقصان اس
سے زیادہ ہوتا ہے۔
ہم جانتے ہیں کہ حکومتیں ہمارے بارے میں بڑی مقدار میں ڈیٹا اکٹھا کرتی ہیں جن میں دسیوں
الکھ فون کالز کا ریکارڈ ،بہت سی ہماری انٹرنیشنل ای میلز اور کالز اور اس کے عالوہ بہت
کچھ شامل ہوتا ہے۔ ان پروگراموں کی وجہ سے ظاہر ہے سب سے پہلے تو پرائیویسی متاثر
ہوتی ہے لیکن ایک سال ہوا جب سے ایڈورڈ سنوڈاؤن کے انکشافات سامنے آئے ہیں ،ہمیں
جمہوریت کے دیگر ستونوں کے بارے میں توجہ دینا ہو گی جو حکومت کی اس جاسوسی کی
وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں۔
 ACLUاور ہیومن رائٹس واچ کی طرف سے جاری کردہ ایک نئی رپورٹ

35

کے مطابق

امریکی حکومت کے جاسوسی کے پروگرام کی وجہ سے صحافیوں اور وکالء کا کام متاثر
ہو رہا ہے۔ بہت سے صحافی جو قومی سالمتی ،قانون پر عملدرآمد اور انٹیلی جنس کے شعبوں
کی رپورٹنگ کرتے ہیں ان کے لیے ذرائع اور معلومات کا حصول دن بدن مشکل ہو رہا ہے۔
جاسوسی کے دیگر اثرات بھی ہیں جن کا بعد ازاں صحافیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے ،جیسا کہ
ان کے ریسورسز کے خالف مقدمات کا اندراج اور حکومت کی طرف سے معلومات کے افشا
ہونے کو روکنے کےلیے مزیدسخت اقدامات کا متعارف کروایا جانا۔
اس رپورٹ کے لیے میں نے جتنے صحافیوں کے انٹرویوز کیے ان میں سے بہت سے ایسے
تھے جنہیں ڈیٹا اور رابطہ کاری کے تحفظ کے مسائل کا سامنا تھا اوروہ اس کام کے لیے نئے
اور کچھ روایتی طریقےاستعمال کر رہے تھے۔ کیا معلومات محفوظ ہوتی ہیں؟ چیک کریں۔ ایئر
گیپڈ کمپیوٹرز؟ چیک کریں۔
اور ان میں سے بہت سے صحافی اب "برنر فون" استعمال کر رہے ہیں ،یا وہ کوشش کرتے
ہیں کہ سورس سے ذاتی طور پر ملنے کا کوئی راستہ نکاال جائے۔ ان طریقوں کی وجہ سے
اضافی ٹائم خرچ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہ سورس بھی اب کوشش کرتا ہے کہ وہ بات
حتی کہ ایسے حکومتی معامالت جو کالسیفائیڈ نہیں ہوتے جن کے تحفظ سے
نہ کرے –
ٰ
حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ان کے بارے میں سورس بات نہیں کرتا—اس کا مطلب یہ
ہے کہ اب صحافیوں کی طرف سے رپورٹس دینے کی رفتار بہت کم ہو گئی ہے۔
اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے پاس ہماری اپنی حکومت کے بارے میں معلومات کم ہوں گی۔
صحافیوں کو بھی اپنا طریقہ کار تبدیل کرنا پڑ رہا ہے۔ سنوڈاؤن کے انکشافات سے ظاہر ہوتا
ہے کہ وکالء کو اپنے کالئنٹس کی معلومات خفیہ رکھنے کے لیے طویل طریقہ ہائے کار اختیار
کرنا پڑتے ہیں۔ محفوظ طریقے سے ایک دوسرے سے رابطہ کرنے میں مشکالت کی وجہ سے
 ACLU35اور ہیومن رائٹس واچ کی طرف سے 2014ء کی اس رپورٹ کا مکمل مسودہ دیکھنے کے لیے اس لنک پر جائیں:
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/usnsa0714_ForUPload_0.pdf
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کالئنٹس کے ساتھ اعتماد سازی اور کالئنٹس و ساتھی وکالء کے ساتھ قانونی حکمت عملی تیار
کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سے وکالء بھی اب وہی طریقہ کار استعمال کرنا شروع ہو گئے
ہیں جو صحافی استعمال کر رہے ہیں۔
صحافیوں اور وکالء دونوں نے اس بات پر زور دیا کہ اپنے کام کرنے کے لیے اس طرح کے
طریقے استعمال کرنے سے انہیں خود یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کوئی غلط کام کر
رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک وکیل نے بتایا " میں تو خود کو ملزم سمجھنا شروع کر دوں گا اگر میں
اپنے کالئنٹ کی معلومات کے تحفظ کے لیے منشیات ڈیلر کی طرح ایکٹنگ شروع کر دوں"۔
یہ احساس سمجھ میں آتا ہے اور یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے جس کی کئی دیگر نے بھی نشاندہی
کی ،حاالنکہ ہماری جمہوریت میں صحافیوں اور وکالء کا کردار کس حد تک اہم ہوتا ہے۔
ہماری حکومت کیا کر رہی ہے  ،یہ جاننے کے لیے ہمیں پریس پر انحصار کرنا پڑتا ہے اور
اس معلومات کی موجودگی کے بغیر ہم حکومت کی جوابدہی نہیں کر سکتے کہ اس نے کہاں
غلط قدم اٹھایا یا کہاں غیر ضروری کام کیے۔ ڈرونز ،بڑے پیمانے پر نگرانی اور قیدوبند
کے دور میں ہمیں قومی سالمتی اور انٹیلی جنس معلومات کی کوریج کی پہلے سے کہیں زیادہ
ضرورت ہے۔
یہی بات وکالء بالخصوص دفاعی وکالء کے لیے بھی درست ہے۔ وکیل اور کالئنٹ کے مابین
اعتماد موثر نمائندگی اور نظام انصاف کے منصفانہ طور پر کام کرنے کے لیے ایک بنیاد کی
حیثیت رکھتا ہے۔
ہم جانتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر جاسوسی سے پرائیویسی تباہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن خطرہ اس
سے کہیں زیادہ ہے۔ پرائیویسی کے بغیر الزمی جمہوری عمل خطرے سے دوچار ہے۔

36

 36سنہا ہیومن رائٹس واچ /امریکی سول لبرٹیز یونین میں آریہ نائر فیلو کے طور پر کام کر رہے ہیں اور وہ ایک بالگ بھی
لکھتے ہیں۔ یہ اقتباسات  28جوالئی 2014ء کی ایک تحریر سے لیے گئے جو اس لنک سے دیکھی جا سکتی ہے:
https://www.aclu.org/blog/how-surveillancechanging-journalism-and-law
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سیشن

8

عقیدے اور مذہب کی آزادی:
مقاصد:
• عقیدے اور مذہب کی آزادی ،بشمول اپنے مذہب کی اپنے مطابق تشریح کا حق
اور کسی بھی مذہب کا پیروکار نہ ہونے کے حق کی وسعت کے بارے میں غور
کرنا۔
• مذہبی عقیدے کے حق اور مذہبی طور طریقوں میں شرکت کے حق کے مابین
فرق کے بارے میں جاننا؛ اور ان پالیسیوں اور قوانین کے بارے میں غور کرنا
جو جائز طریقے سے کسی مذہبی طرز عمل میں مداخلت کرتے ہوں۔
• یہ سوچنا کہ کوئی خاتون اپنے انفرادی حقوق اور اپنے مذہب کی پابندیوں کے
مابین کسی تنازعے کو کیسے حل کر سکتی ہے۔

اس سیشن میں:
دنیا کے تمام بڑے مذہب میں ایسا شاذ ونادر ہی ہوتا ہے کہ کسی خاتون کو قائدانہ کردار سونپا
جائے اور عقیدے پر عمل کے حوالے سے اسے تشریح کرنے کا موقع دیا جائے۔ پھر اس
صورت میں کیا ہو گا جب کوئی عورت کسی روایتی مذہب سے تعلق رکھتی ہو جو اسے مرد
کا مطیع بن کر رہنے کا کہتا ہو ،لیکن وہ عورت مذہب کے بارے میں اپنا نظریہ رکھتی ہو اور
اسی کے تحت عبادت کرنا چاہتی ہو؟ عالمی قانون کہتا ہے کہ عورت جیسے چاہے اپنے مذہب
کی تشریح کر سکتی ہے چاہے مذہبی قائدین اس کے اس فعل کی مذمت ہی کیوں نہ کریں۔ اس
سیشن میں آنے والی کہانی بڑے پیمانے پر احترام کی نگاہ سے دیکھی جانے والی کیتھولک
سکالر سسٹر الزبتھ جانس کے بارے میں ہیں جنہیں چرچ کے لیڈر بھی نظرانداز نہیں کر سکے،
وہ کیتھولک چرچ کے بارے میں اپنی سوچ اور چرچ میں عورت کے کردار کے حوالے سے
بہت زیادہ لکھتی ہیں۔ ان کی کہانی عالمی سطح پر ایک مثال کی حیثیت رکھتی ہے کہ انہوں
نے کیسے اپنے مذہب کا حصہ رہتے ہوئے مذہبی طور پر خواتین کے بارے میں پائے جانے
والے بہت سے نظریات کو کیسے چیلنج کیا۔
اس کے بعد آنے والے مطالعہ کا انتخاب اور مشق میں انسانی حقوق کے عالمی اعالمیے کے
آرٹیکل  18کے بارے میں ہے ،جو کہ آزادی فکر ،شعور اور مذہبی آزادی کے بارے میں
ہے۔ اس سیشن میں ایسے حاالت کے بارے میں غور کریں گے جہاں آرٹیکل  18کو کسی روک
ٹوک کے بغیر الگو کیا گیا ہو اور ایسے حاالت کا بھی سوچیں گے جہاں ان حقوق سے انکار
کیا گیا ہو۔ مطالعہ کا آخر ی انتخاب سیکولرازم کے بارے میں او ر ایسی ریاست میں کون سے
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حقوق کی ضمانت دی جاتی اور کون سے حقوق کی ضمانت نہیں دی جاتی۔ ہم اس بات پر غور
کریں گے کہ ایسی ریاست جس کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہوتا اور جہاں کوئی بھی مذہب نہ
رکھنے والوں کے حقوق کا دفاع کیا جاتا ہے کیسے مناسب طور پر مذہبی رہن سہن کو تحفظ
فراہم کرتی ہے۔

مطالعہ کی اسائنمنٹس:
فیمنزم اور عقیدہ :سسٹر الزبتھ جانسن کی طرف سے ویٹی کن کو چیلنج
جیمی ایل مینسن

اقتباسات
"آپ کہتی ہیں کہ 'میری ' سب کچھ برداشت کرنے واال کردار ہے۔ کیا فرمانبرداری
سب سے بڑی نیکی نہیں ہے؟"۔ جب الزبتھ جانسن نے ستمبر 1987ء میں واشنگٹن
میں کیتھولک یونیورسٹی آف امریکہ میں ٹینور ٹریک پوزیشن کے لیے اپالئی کیا تو
انہیں ایک کارڈینل کی طرف سے جو  40سواالت بھیجے گئے ان میں سے ایک یہ
تھا۔۔۔
اس سے انٹرویو کرنے والےکارڈینل جوزف ریٹزنگر تھے جو بعد میں سولہویں
پوپ بینیڈکٹ بنے۔
اگرچہ جانسن نے ہر سوال کا جواب پوری ذمہ داری سے دیا لیکن پھر بھی
ریٹزنگر اس سے مطمئن نہیں ہوئے۔ انہوں نے اضافی اقدامات کرتے ہوئے امریکہ
بھر سے تمام کارڈینلز کو

واشنگٹن بالیا تاکہ جانسن سے اس کے آرٹیکل کے مواد

کے بارے میں مزید جانچ کی جا سکے۔ جانسن وہ پہلی خاتون تھیں جو  CUAمیں
فیکلٹی ممبر کے طور پر ٹینور ٹریک پر آئیں تھیں اور وہ پہلی شخصیت تھیں جن
سے کارڈینلز نے امتحان لیا تھا۔
پہلی مالقات میں انہو ں نے دیکھا کہ ہال ایسے آدمیوں سے بھرا ہوا تھا جن نے سیاہ
چغے پہن رکھے تھے ،انکے سینے پر سنہری رنگ کی چین لٹک رہی تھیں ،اور ان
کے دونوں اطراف راہب بیٹھے ہوئے تھے۔ ہال میں واحد خاتون جانسن ہی تھیں۔"یہ
وہ سارے مرد تھے اور ان کے پاس مکمل اختیار تھا اور میں ان کے رحم و کرم پر
تھی" جانسن نے یاد کرتے ہوئے بتایا۔" یہاں پدرشاہی مکمل طور پر میرے خالف اپنی
طاقت استعمال کر رہی تھی ،تاکہ مجھے اس چیز سے محروم رکھا جا سکے مجھے
دی جانی چاہیے تھی۔"  25سال بعد اس واقعہ کو یاد کرتے ہوئے اب بھی ان کے
چہرے پر دکھ اور غصے کو باآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔
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دنیا میں ایک ارب سے زائد کیتھولک عیسائیوں میں سے آدھی سے زیادہ خواتین ہیں
اور چرچ کی روایات کے مطابق ان کا راہب یا پادری بننا ممنوع ہے۔ بہت سے
فیمنسٹ کیتھولک کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے چرچ میں کسی مقدس مقام پر فائز
ہونے کی لڑائی انہیں راہب بنانے کی اجازت حاصل کرنے سے کہیں بڑی ہے۔
جانسن کی چرچ کے حکام کے ساتھ تازہ لڑائی عوامی سطح پر بھی دیکھی اور
سنی گئی ،یہ تب ہوا جب انہوں نے اپنی کتاب "زندہ خدا کی تالش" شائع کی ،جس
میں انہوں نے خدا کے لیے ایک وسیع اور گہری تعریف کے حق میں دالئل ،ان کے
مطابق بالخصوص ایسی زبان استعمال کی جائے جس میں یہ حقیقت عیاں ہو کہ "
خدا خواتین سے محبت کرتا ہے اور شدید خواہش رکھتا ہے کہ وہ بھی ترقی کریں۔"
انہوں نے لکھا"مرد کی شکلوں والی خدا کی تمام تصاویر نسل در نسل چلتی آ رہی
ہیں جس کی جڑیں مرد اور عورت کے درمیان غیر مساویانہ تعلق میں گڑی ہیں۔
جب خواتین کا موازنہ معاشرے میں ان پدرشاہی رشتوں جیسا کہ باپ ،الرڈ اور
بادشاہ سے کرنا بند کر دیا جائے گا تب یہ تصاویر بھی مذہبی طور پر غیر موزوں
قرار پائیں گے۔ خدا کی حقیقت کو عیاں کرنے کی بجائے انہوں نے اسے چھپا دیا
ہے۔"
اگرچہ اس کتاب کو اہل علم اور عام عوام کی طرف سے پذیرائی حاصل ہوئی تاہم
امریکہ میں کیتھولک بشپس کی کانفرنس کی ڈاکٹرائن کمیٹی نے اس کتاب کی مذمت
کی۔ انہوں نے قرار دیا کہ "یہ کتاب الہامی کتابوں سے انحراف اور ان لوگوں کے
عقیدے کو خراب کرتی ہے جو خدا پر ایمان رکھے ہیں"۔۔۔
اس امر کے باوجود کہ جانسن  50سال سے زائد عرصے سے سینٹ جوزف کی
سسٹر تھیں ،کمیٹی کے اقدامات سے جانسن سکتے میں آ گئیں کیونکہ انہیں بالکل خبر
ہی نہیں تھی کہ کمیٹی ان کی کتاب کا جائزہ لے رہی  ،وہ قدامت پسندی کے ہاتھوں
ایک امتحان سے گزر رہی تھیں۔ انہوں نے پوری کمیٹی کیساتھ ڈائیالگ کی درخواست
کی لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ "یہ چرچ کے لیے انتہائی دلچسپ
اور مفید ہو سکتا تھا"۔ لیکن کمیٹی نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا اور اس کتاب کے بارے
میں مذمتی بیان کی تصدیق کی۔ آج کے دن تک کمیٹی نے ان کیطرف سے مالقات کی
درخواست کا جواب تک نہیں دیا۔
عورت کو کسی مقدس مقام پر فائز کیا یا نہ کیا جائے یہ سوال  1960کی دہائی یا
 1970کے اوائل تک سامنے نہیں آیا۔ فیمنزم کی دوسری لہر اور 1962ء سے
1965ء کے درمیان سیکنڈ ویٹی کن کونسل کیطرف سے اصالحات کے عمل کے
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بعد امید کا دامن تھامتے ہوئے کیتھولک خواتین،بالخصوص امریکہ میں خواتین نے
یہ سوال کرنا شروع کیا کہ کیا وہ بھی راہب بن سکتی ہیں۔ یہ تحریک اس وقت مزید
تیز ہو گئی جب 1976ء میں  Episcopal Churchنے خواتین کو پادری بنانے
کافیصلہ کیا۔
چرچ کے حکام کی طرف سے خواتین کو راہب بنانے کے خالف جو سب سے بڑی
دلیل دی جاتی ہے اس کی بنیاد  Theology of the bodyپر ہے جو کہ 1979ء
میں پوپ جان پال دوم نے متعارف کروائی تھی۔ آنجہانی پوپ کی دلیل یہ تھی کہ
اگرچہ مردوخواتین اپنی قدر اور وقار کے لحاظ سے ایک دوسرے کے برابر ہیں
لیکن دونوں کی جسمانی اور اندرونی ساخت میں فرق سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے
ان دونوں کے لیے الگ الگ کردار منتخب کیے ہیں۔ پوپ نے دلیل دی کہ خدا نے
مرد اور عورت کو اس طرح تخلیق کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مکمل کریں ،اور
ان کی الگ الگ صنف کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے چرچ اور معاشرے میں الگ
الگ کردار ہیں۔ جان پال دوم کا ماننا تھا کہ عورتوں کو خصوصی "نسوانی عقل"
دیا گیا یہ ایک ایسی خصوصی صالحیت ہے جو کمیونٹی کو نرمی کا احساس اور
پرورش فراہم کرتی ہے۔
لیکن خصوصی کا مطلب مساوات نہیں ہے ،یہی وجہ ہے کہ صرف مرد ہی پادری
بن سکتے ہیں۔
اعلی علمی مقام
جانسن اپنے اندر موجود برداشت اور ادارے کے لیے احترام نیز
ٰ
اور تعلیمی قابلیت کے ذریعے صورتحال کو متوازن کرنے میں کامیاب ہوئیں اور
باآلخر انہیں ٹینور ٹریک دے دیا گیا۔
لیکن اس عمل کے دوران ایک لمحہ ایسا تھا جو ان کی یادداشت میں ہمیشہ کے لیے
بیٹھ گیا :سواالت کے اختتام پر بوسٹن کے کارڈینل برنارڈ الء نے اپنے سامنے موجود
جانسن کی تحریروں واال تھیال بند کیا اور کہا  "،آپ زیادہ تر کرسٹالوجی پڑھاتی
ہو ،اب آپ کا اس فیمینسٹ مواد سے کوئی لینا دینا نہیں ہو گا۔" جس کے اس نے فائلز
کو پرے دھکیل دیا۔

37

 30سال سے چرچ کی تعلیمات میں اصالحات کی حمایت کرنے والی جانسن سے
جب پوچھا گیا کہ وہ چرچ حکام کے ساتھ کیسے برداشت پر مبنی تعلقات قائم رکھے

استعفی دے دیا جب عدالت کے سامنے ایسے انکشافات کھلے کہ
2002 37ء میں کارڈینل الء نے اس وقت اپنے عہدے سے
ٰ
انہوں نے بوسٹن چرچ کے اندر ہونے والے جنسی جرائم کی پردہ پوشی کی ہے۔
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ہوئے ہیں؟"کسی حد تک ان کو نظرانداز کر کے ،کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے
تو آپ پاگل ہو جائیں گے۔"
انہوں نے اپنے ڈیسک سے تصویر واال ایک فریم اٹھایا اور مجھے ایک تصویر
دکھائی جو اس وقت لی گئی تھی جب وہ 1980ء کی دہائی کے اواخر میں جنوبی
افریقہ میں پڑھا رہی تھیں۔نسل پرستی اب بھی وہاں کا قانون تھا اور نیلسن مینڈیال
جیل میں تھے اور سڑک کی نکڑ پر آرمی کے ٹینک تعینات تھے۔ کیپ ٹاؤن میں
ہلکے پیلے رنگ کی ایک عمارت کے پاس سے گزرتے ہوئے جانسن نے دیکھا کہ
اس پر گہرے سیاہ رنگ میں پینٹ سے ایک بدنما تحریر نظر آ رہی تھی" مینڈیال کو
پھانسی دو"۔ جانسن نے مجھے کہا کہ میں اس تصویر کو قریب سے دیکھوں۔ کسی
نے پنسل کے ساتھ  Hang Mandelaکے درمیان پنسل سے حرف جار  Onکا
اضافہ کر دیا جس کے بعد اس کا مطلب بن گیا "مینڈیال کے ساتھ قائم رہو"۔
جانسن اپنی یادداشت کو کریدتے ہوئے کہتی ہیں"کسی نے اس پیغام کو دیکھا اور
اندھیری راتوں میں اسے تبدیل کر دیا"۔ انہوں نے یہ سائن امریکہ واپسی سے کچھ
دیر قبل دیکھا جہاں انہوں نے کارڈینلز کے سامنے سوال وجواب کے لیے پیش ہونا
تھا۔ "مجھے چرچ میں کیوں ٹھہرنا ہے  ،یہ تصویر اس سوال پر میرا جواب بن
گیا۔"

38

گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت:
• جیمی مینسن اپنے آرٹیکل میں لکھتی ہیں " جان پال دوم کا ماننا تھا کہ عورتوں کو
خصوصی "نسوانی عقل" دیا گیا یہ ایک ایسی خصوصی صالحیت ہے جو کمیونٹی کو
نرمی کا احساس اور پرورش فراہم کرتی ہے۔ لیکن خصوصی کا مطلب مساوات نہیں ہے،
یہی وجہ ہے کہ صرف مرد ہی پادری بن سکتے ہیں۔" سسٹر الزبتھ نے اس دلیل کو
اپنی تحریروں اور اپنی زندگی کے انتخابات میں کیسے چیلنج کیا؟
• کیا آپ کے خیال میں اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ عقیدے کی تشریح اور روایات کی
تخلیق کرنے واال مرد ہے یا عورت؟ اگرمذہب کی قیادت زیادہ تر خواتین کے ہاتھ میں
ہوتی تو کیا کسی کے عقیدے یا کسی برتر ذات کی تشریح ویسی ہی ہوتی جیسی اب
ہے؟ مردوں اور عورتوں کے مابین توازن مذہبی قیادت کے حوالے سے اہمیت کا حامل
ہے ؟ کیوں یا کیوں نہیں؟

 38مینسن ایک بزفیڈ کنٹری بیوٹر ہیں ،مکمل آرٹیکل  6مارچ 2014ء کو شائع ہوا۔
http://www.buzzfeed.com/jamielmanson/feminism-in-faith-catholicism
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• آپ کے خیال میں سسٹر الزبتھ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چرچ کی تعلیمات کو چیلنج
کرتیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ حق کیا ہے ؟ کیا یہ حق کسی عالمی قانون کے تحت یا اپنے
آپ میں عیاں کسی سچ کے تحت حاصل ہے ؟
• سسٹر الزبتھ نے کیسے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ وہ کیتھولک عقیدے کی استاد کے
طور پر ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ ترقیاں اور ایوارڈز بھی حاصل کرتی رہیں اور ا
س کے ساتھ ساتھ چرچ کی طرف سے خواتین کو پادری نہ بنائے جانے کی روایت کو
چیلنج بھی کرتی رہیں؟ ان کی حکمت عملی کیا تھی؟

ٹیم کی مشق:
انسانی حقوق کے عالمی اعالمیے کا آرٹیکل 18بورڈ پر یا کاغذ کی بڑی شیٹ پر لکھیں اور
شرکاء سے کہیں کہ وہ اس کا مطالعہ کریں:
آرٹیکل18۔ ہر کس کو آزادی فکر ،شعور اور مذہب کی آزادی کا حق حاصل ہے؛
اس آرٹیکل میں مذہب یا عقیدہ بدلنے کی آزادی ،اور چاہے نجی طور پر عوامی سطح پر
تعلیمات ،طرز عمل ،عبادت اور اطاعت کے ذریعے اکیلے یا کمیونٹی کے ہمراہ اپنے مذہب
اور عقیدے کے اظہار کی آزادی شامل ہے۔
شرکاء کو تین سے چار پر مبنی ٹیموں میں تقسیم کریں۔ الگ الگ کسی بورڈ پر ،کسی کاغذ کی
بڑی شیٹ پر یا کسی ہینڈ آؤٹ پر نیچے دیے گئے ہر پوائنٹ کا جواب دیں۔ یہ جوابات شرکاء
کے اپنے تجربات ،آس پاس کے بارے میں سنی ہوئی باتوں یا کسی ایسی خیالی مثال پر مبنی
ہو سکتے ہیں جو کسی وقت کسی جگہ پیش آ سکتی ہو اور جسے شرکاء بآسانی سمجھ سکتے
ہوں۔
• ایسے حاالت کی مثال دیں جہاں لوگوں کے لیے اپنے مذہب یا عقائد کو افشاء کرنا
ضروری ہو۔
• ایسے حاالت کی مثال دیں جہاں اگر کوئی فرد کسی مذہب یا عقائد پر عمل کرنے سے
انکار کر دے تو اسے تحقیر ،امتیاز اور /سزا کا خطرہ ہو سکتا ہے۔
• ایسے حاالت کی مثال دیں جہاں اگر کوئی فرد کسی مذہب یا عقائد کو ماننے یا قبول
کرنے سے انکار کر دے تو اسے تحقیر ،امتیاز اور /سزا کا خطرہ ہو سکتا ہے۔
• کوئی ایسی مثال دے جہاں کسی قانون یا پالیسی کے ذریعے کسی مذہب یا عقائد کی
تعلیمات یاان پر عمل پیرا ہونے میں مداخلت کی جا رہی ہو۔
• کسی ایسی صورت حال کی مثال دیں جہاں کسی فرد کو اپنے مذہب یا عقائد کی پیروی
سے روکا جا رہا ہو۔
• کوئی ایسی مثال دیں جہاں مخصوص مذہبی روایات پر عمل کرنے پر سزا دی جاتی ہو۔
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• کوئی ایسی مثال دیں جہاں کسی مذہب یا عقائد پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں دیگر
انسانی حقوق جیسا کہ مردوخواتین کے مابین مساوات ،یا شادی کرنے کے انفرادی
حق(یا دیگر انسانی حقوق) کی خالف ورزی ہوتی ہو۔
گروپ کو دوبارہ اکٹھا کریں اور ہر ٹیم میں سے ایک رضاکار سے کہیں کہ وہ گروپ کو اپنی
ٹیم کے نتائج کے بارے میں بتائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک سوال پڑھیں اور پھر ہر ٹیم سے
اس کا جواب دینے کو کہیں ،ا س کے بعد دوسرے سوال کی طرف جائیں۔

گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت
• اس مشق کے دورا ن کون سی باتیں آپ کے مشاہدے میں آئیں؟ آپ نے کیا سیکھا؟
• کیا زیادہ تر شرکاء اس بات سے متفق ہیں کہ کسی مذہب کی پیروی نہ کرنے کا حق
بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کسی مذہب کی پیروی کرنے کا حق اہم ہے ؟ کیوں یا کیوں
نہیں؟
• ایک مذہب پر کیسے عمل کرنا ہے اور/یا کیسے الگو کرنا ہے اس حوالے سے انسانی
حقوق کوئی رہنمائی فراہم کرتے ہیں؟
• کیا عالمی قوانین سے ہٹ کر کسی اتھارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس بات کو
الگو کرے کہ کس نے کس طرح اپنے مذہب یا عقائد پر عمل پیرا ہونا ہے ؟ کیوں یا
استثنی بھی ہے ؟
کیوں نہیں ؟ کیا اس سے کوئی
ٰ
• کیا انسانی حقوق خواتین کے مذہبی حقوق کی مردوں کے مذہبی حقوق سے زیادہ حفاظت
کرتے ہیں ؟ یا یہ معاملہ اس کے برعکس ہے ؟ کیا یہ معاملہ مردوں اور عورتوں کے
لیے ایک جیسا ہے ؟

مطالعہ کی اسائنمنٹ:
سیکولر ازم
"میں اپنے مذہب پر پختہ یقین رکھتا ہوں ،میں اسی کے ساتھ مروں گا۔ لیکن یہ میرا ذاتی
معاملہ ہے۔ ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کی غیر مذہبی
فالح ،صحت ،کمیونی کیشن ،بیرونی تعلقات ،کرنسی اور اس طرح کے دیگر کام کرے لیکن
اسے میرے یا آپ کے مذہب کے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ یہ ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے۔"
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مہاتما گاندھی

39

سیکولرازم دراصل ایک سیاسی اصول کا نام ہے جس ے تحت حکومت ریاست کے مذہبی
اداروں سے الگ تھلگ رہتی ہے۔ ایک سیکولر ریاست ایسے قوانین بناتی ہیں اور ان پر
عملدرآمد کرواتی ہے جن کے تحت تمام شہریوں کو ان کے مذہبی عقائد اور اعمال سے قطع
نظر برابری کی سطح پر تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سیکولر ریاست کا یہ
کام بھی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے اور اپنے عقائد پر مبنی
اصولوں کے تحت زندگی گزارنے کے حق کا دفاع کرے۔

گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت:
• ایسے کچھ ممالک کے نام بتائیں جہاں سیکولر حکومتیں ہوں؟ کیا ان تمام ممالک میں
آزادی فکر ،شعور اور مذہبی آزادی کے حقوق کا ہمیشہ دفاع کیا جاتا ہے ؟
• کیا کسی ایسی سیکولر حکومت کی مثال بھی موجود ہے جو اپنے شہریوں کی مذہبی
آزادی میں مداخلت کرتی ہو؟
• ایسے کون سے طریقے ہیں جن کےذریعے ایک سیکولر ریاست مذہب کی آزادی اور
مذہب پر عمل کرنے کی آزادی کا دفاع کر سکے؟
• ایسی کون سی مذہبی آزادیاں ہیں جو کسی نظریاتی حکومت یا مذہبی قوانین کے تحت
چلنے والی حکومتوں میں اکثر اوقات محفوظ نہیں ہوتیں؟ کیا ایسے معاشروں میں بعض
ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو زیادہ مشکالت کا شکار ہوں( مثال کے طور پر مذہبی
اقلیتیں ،پیدائش کا عمل روکنے کی خواہش مند خواتین ،ایسے جوڑے جو طالق چاہتے
ہوں اور دیگر)؟ کیوں ؟

 39مہاتما گاندھی ،میرے خوابوں کا بھارت ،راجپال اینڈ سنز ،دہلی ،صفحہ 258
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سیشن

9

روایات کو برقرار رکھنا بمقابلہ
انسانی حقوق کا دفاع
مقاصد:
• اس بات کا جائزہ لیناکہ ثقافتی ورثے کی تعریف کون کرتا ہے یا کون اسےقائم
کرتا ہے ،اور روایات کو برقرار رکھنے کا ذمہ دار کون ہے۔
• اس حوالے سے بات کرنا کہ کیا صنفی بنیادوں پر کوئی ایسا جائز طرز عمل بھی
ہو سکتا ہے جو خود بخود صنفی جبر کے زمرے میں نہ آتا ہو۔
• اس بات پر غور کرنا کہ خواتین کے لیے مساویانہ حقوق کو برقرار رکھتے ہوئے
ثقافت اور روایات کا کیسے احترام کیا جا سکتا ہے اور انہیں محفوظ رکھا جا
سکتا ہے۔

اس سیشن میں:
انسانی حقوق کے کارکن عموما ً ایسی ثقافتی روایات کا حوالہ دیتے ہیں جو خواتین کی مکمل
برابری کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر خواتین کے ختنے اور انہیں تعلیم
کے مواقع فراہم کرنے سے انکار نہ صرف دونوں اصناف کے مابین تفریق پیدا کرتے ہیں بلکہ
اس سے خواتین کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ ترقی میں بھی پیچھے رہ جاتی ہیں۔ انسانی حقوق
کے کارکنوں کو عموما ً اس صورتحال میں مشکالت پیش آتی ہیں جب کسی کمیونٹی کے
سربراہان ڈٹ جاتے ہیں اور وہ "پرانے طریقوں" کا دفاع کرنے پر بضد ہوتے ہیں ،جن کے
تحت خواتین اور مردوں کے لیے صنف کی بنیاد پر کردار مختص ہوتے ہیں۔
انسانی حقوق کے زیادہ تر کارکنوں کے لیے صنف کی بنیاد پر کردار اپنی تشریح کے لحاظ
سے دووجوہات کی بناء پر برابری کے برخالف ہوتے ہیں۔ پہلی یہ کہ تاریخ سے یہ ثابت ہوتا
ہے کہ جہاں صنف کی بنیاد پر کردار مختص ہوتے ہیں وہاں دونوں اصناف کے مابین عدم
مساوات پائی جاتی ہے۔ دوسری رائے یہ کہ انسانی حقوق کے بہت سے حمایتیوں کے لیے
انسانی حقوق کا مطلب شخصی حقوق ہوتے ہیں—اور جہاں کسی فرد کو اس کی صنف سے
قطع نظر عوامی جگہ پر جانے سے روکا جائے ،آزادی تقریر ،سفر کی آزادی ،وراثت اور
مالزمت جیسے دیگر حقوق حاصل نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے انسانی حقوق سے
انکار کیا جا رہا ہے۔
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عورتوں کے حقوق کی خالف ورزی کرنے والی روایات کے خاتمے کے حوالے سے انسانی
حقوق کے کارکن وں کی کوششوں کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ یہ کام تمام ثقافتی روایات کے
حتی کہ وہ روایات بھی جو عورتوں کے حقوق کو متاثر نہیں کرتیں۔ انسانی حقوق
خالف ہےٰ ،
کے کارکنوں اور ثقافت و روایات کے محافظوں کے مابین کشیدگی اور بعض اوقات مخاصمت
اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک کہ فریقین کسی مشترکہ نتیجے پر نہ پہنچ جائیں۔
اس سیشن میں ہم اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی برائے ثقافتی حقوق فریدہ شہید کے بیا ن
سے اقتباسات کا مطالعہ کریں گے۔ شہید نے بیان کیا ہے کہ صنف ،کلچر اور حقوق کا آپس میں
کیا تعلق ہوتا ہے ،انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کلچر کو محض عورتوں کے حقو ق
میں ایک رکاوٹ کے طور پر دیکھنا درست نہیں ہو گا۔ اس کے بجائے وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں
اس بات پر توجہ مرکوز کرنا ہو گی کہ برابری کی بنیاد پر انسانی حقوق کو کیسے اس قابل
بناتے ہیں کہ وہ روایات کی نئی تشریح کر سکے اور ان روایات کو تبدیل کر سکے جو ہمارے
وقار میں کمی التی ہیں۔ اس سیشن میں ہم عورتوں کے حقوق اور ثقافتی حقوق کے مابین
مشترکہ خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے اور ہم کلچر میں عورت کے کردار اور کلچر
کو بدلنے کے حوالے سے خواتین کی طاقت کے بارے میں غور کریں گے۔

مطالعہ کی اسائنمنٹ:
انسانی حقوق کی ترقی کے بارے میں اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی برابری
ثقافتی حقوق فریدہ شہید کی رپورٹ 10 ،اگست 2012ء

40

اقتباسات
یہ تصور کہ کلچر زندگی کے چند مخصوص شعبوں تک محدود ہے ،بالخصوص
وہ شعبے جن پر ریاست کا کنٹرول نہیں ہوتا ،یہ کہ کچھ معاشروں میں اس کی اہمیت
باقیوں سے زیادہ ہوتی ہے دراصل ایک غلط تصور ہے۔ کلچردنیا بھر کے تمام
معاشروں میں تمام انسانی سرگرمیوں اور اداروں بشمول قانونی نظام کا احاطہ کیے
ہوئے ہے۔ کسی مخصوص سماجی تناظر میں کلچر کی تخلیق ،اس سے اختالف اور
اس کی دوبارہ تخلیق معاشی ،سماجی اور سیاسی حوالوں سے مختلف گروپوں کے
باہمی تعلق کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ اس کا اظہار انفرادی اور اجتماعی سمجھ بوجھ
اور طرز عمل کے ذریعے ہوتا ہے۔ا گرکلچر کو اس تاریخی عمل اور تناظر سے
الگ کیا جائے گا جس میں وہ مضبوطی سے گڑا ہوا ہو تو اس سے کلچر ایک
الزمی امر کے طور پر دیکھا جائے گا جس کے بعد اسے ایک جامد اور ناقابل
 40مس فریدہ شہید ثقافتی حقوق کے حوالے سے اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی اور پاکستانی ماہر سماجیات ہیں۔ وہ پاکستان
میں شرکت گاہ خواتین ریسورس سنٹر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے متعدد قومی اور بین
االقوامی ایوارڈز حاصل کر چکی ہیں۔
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/459/30/PDF/N1245930.pdf?OpenElement.
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تغیر ،ایک جیسا اور بہت وسیع ،غیر سیاسی اور طاقت کے موجودہ توازن سے
الگ تھلگ کسی عنصر کی مانند سمجھا جائے گا۔
صنف ،کلچر اور حقوق بہت پیچیدہ انداز میں ایک دوسرے سے مالپ رکھتے ہیں۔
کلچر کو خواتین کے انسانی حقوق کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ کے طور پر
دیکھنا نہ صرف انتہائی سادہ بلکہ مسائل کن بھی ہے۔ کلچر کو اگر انسانی افعال سے
برعکس خود بخود آگے بڑھنے والے ایک عمل کے طور پر دیکھا جائے تو اس سے
مخصوص کرداروں ،اداروں ،قواعد اور ضوابط سے توجہ ہٹ جائے گی اور خواتین
پدرشاہی نظام اور ڈھانچے کے تحت ایک ماتحت کردار کے طورپر محدود رہیں گی۔
اس کے ساتھ ساتھ اس سے افزائش نسل اور مروجہ ثقافتی روایات اور اقدار کو
چیلنج کرنے کے حوالے سے خواتین کی طاقت بھی دھندال جائے گی۔ اس کے باوجود
بہت سے طرز عمل اور رواج جو خواتین کے خالف امتیاز پیدا کرتے ہیں انہیں
کلچر ،مذہب اور روایات کے نام پر درست ثابت کیا جاتا ہےاور نامور ماہرین یہ
کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ "کسی دیگرسماجی گروپ نے کلچر کے نام پر اس
طرح اپنے حقوق کی خال ف ورزیوں کا سامنا نہیں کیا جتنا خواتین نے کیا ہے" اور
یہ کہ اگر یہی کچھ کسی دیگر اسی قسم کی درجہ بندی جیسا کہ نسل کے بنیاد پر
کیا جاتا تو اسے بھی اسی طرح درست تسلیم کیا جاتا۔۔۔۔
میں یہ بات زور دے کر کہنا چاہتی ہوں کہ انسانی حقوق کے تناظر میں اہم ایشو یہ
نہیں ہے کہ مذہب ،کلچر اور روایات خواتین کے حقوق کو کیسے متاثر کر رہے
ہیں بلکہ اہم بات یہ ہے کہ کسی ایسے نقطے پر پہنچا جائے جہاں خواتین اپنے
کلچر ،مذہب اور روایات پر قائم رہتے ہوئے اپنے انسانی حقوق حاصل کر سکیں۔
خواتین کے انسانی حقوق کی جدوہد مذہب ،کلچر یا روایات کے خالف نہیں ہے۔ کلچر
دراصل گہرے فکر اور ہر وقت بدلتی دنیا میں انسانوں کے آپس کے مسلسل تعلق
کی بنیاد پر سامنے آنے والے مشترکہ نتائج کا نام ہے۔ اس وقت درپیش کام یہ ہے
کہ اس بات کی شناخت کی جائے کہ انسانی حقوق اور بالخصوص مساویانہ ثقافتی
حقوق کس طرح عورت کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ عورت ان روایات کو نئے
زاویے سے اس طرح دیکھنے کی راہ پیدا کرے کہ جس سے عورتوں کے حقوق
کی خالف ورزی نہ ہو اور ان کا وقار بحال ہو اور وہ روایات تبدیل ہوں جو ہمارے
وقار میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔

گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت:
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جب آپ جوان ہو رہی تھیں توآپ کے خاندان میں یہ فیصلہ کون کرتا تھا کہ آپ کو کون سی
روایات (ثقافتی یا خاندانی) پر عمل پیرا ہونا ہے ؟ ثقافتی تقریبات اور روایات کو کی منصوبہ
بندی اور ان کے انتظام کے حوالے سے آپ کے خاندان میں ذمہ داری کس کی تھی؟
انسانی حقوق کے حمایتیوں اور ثقافتی حقوق کے حمایتیوں کے درمیان بات چیت کےلیے کچھ
مشترکہ باتیں کون سی ہو سکتی ہیں؟
آپ کے خیال میں نمائندہ خصوصی کی اس بات کا کیا مطلب ہے "میں یہ بات زور دے کر کہنا
چاہتی ہوں کہ انسانی حقوق کے تناظر میں اہم ایشو یہ نہیں ہے کہ مذہب ،کلچر اور روایات
خواتین کے حقوق کو کیسے متاثر کر رہے ہیں بلکہ اہم بات یہ ہے کہ کسی ایسے نقطے پر
پہنچا جائے جہاں خواتین اپنے کلچر ،مذہب اور روایات پر قائم رہتے ہوئے اپنے انسانی حقوق
حاصل کر سکیں"

گروپ کی مشق:
گروپ کے شرکاء سے کہیں کہ وہ ایسی ثقافتی ،مذہبی اور خاندانی روایات کے بارے میں
غور کریں جو عورتوں کو براہ راست یا بالواسطہ طور پر بااختیار بناتی ہوں ۔ ایک رضاکار
سے کہیں کہ وہ ہرکسی کے خیاالت کو بورڈیا کاغذ کی بڑی شیٹ پر قلم بند کرے۔
گروپ کے شرکاء سے کہیں کہ وہ ایسی ثقافتی ،مذہبی اور خاندانی روایات کے بارے میں
سوچیں جو خواتین کو بے اختیار

بناتی ہوں اور/یا ان کے خالف براہ راست یا بالواسطہ

امتیازی سلوک پر مبنی ہوں۔ ایک رضاکار سے کہیں کہ وہ ہرکسی کے خیاالت کو بورڈیا کاغذ
کی بڑی شیٹ پر قلم بند کرے۔

گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت:
• کیا ان دو فہرستوں میں آپ کو کوئی مشترکہ تصور یا کوئی دلچسپ بات نظر آتی ہے؟
• ان میں سے ہر روایت سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ کیا اس جواب کا دارومدار زیر مطالعہ
روایت پر ہے؟
• کیا ان میں سے کوئی روایت ایسی ہے جو مردوخواتین کے مابین اختیارات کو اس طرح
تقسیم کرتی ہو جس سے عورتوں کے خالف کوئی امتیازی سلوک نہ ہوتا ہو؟
• "صدیوں پرا نی روایات" کی مثالیں کون سی ہیں جن کا احترام کرتی ہیں اور جن کے
بارے میں آپ کو توقع ہے کہ وہ برقرار رہیں گی؟ کیوں ؟

مطالعہ کی اسائنمنٹ:
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بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سیاستدان اسرار ہللا زہری نے پارلیمنٹ میں یہ
حیران کر دینے واال بیان دیا کہ شمال مغربی قبائلی افراد نے خواتین کو مار کر
اور پھر انہیں ایک نالے میں دفن کر کے کوئی غلط کام نہیں کیا۔
اس نے کہا"یہ صدیوں پرانی روایات ہیں اور میں ان کا دفاع کرتا رہوں گا ،ایسی
خواتین جو غلط کاموں میں مشغول ہیں صرف انہیں خوفزدہ ہونا چاہیے"۔
ہیومن رائٹس واج کے مطابق ان خواتین میں سے تین کم سن لڑکیاں تھیں اور ان کا
جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی،
اور جب ان کے جسموں پر مٹی اور پتھر ڈالے جا رہے تھے تو وہ تب بھی سانس
لے رہی تھیں۔
یکم ستمبر2008 ،ء(دی ٹیلیگراف)www.telegraph.co.uk :
بہت سے لوگوں کے نزدیک ان کا کلچر ایک سماجی نظام کا امین ہوتا ہے اور وہ
آنے والی نسلوں پر مشترکہ جذبات اور روایات کو پہنچاتا ہے۔ اس سماجی نظام کو
درہم برہم کرنا ہی دراصل روایت پسندوں اور ترقی پسندوں کے مابین بسا اوقات
تنازعہ کی بنیاد ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ بات اہم ہے کہ موجودہ صورتحال
کو برقرار رکھنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں ،جس میں سخت سزائیں اور
تشدد بھی شامل ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جمود دراصل مرد کے تسلط کا
نام ہوتا ہے ،اور اس تسلط کو برقرار رکھنے کے اقدامات میں تخلیقی طور پر
امتیازی قوانین اور اس سماجی نظام کو چیلنج کرنے والے مردوخواتین کے لیے
ایک خطرنا ک ماحول شامل ہوتے ہیں۔

گروپ کی مشق:
ثریا عبید کے مندرجہ ذیل بیان کو ایک بورڈ یا کاغذ کی بڑی شیٹ پر لکھیں جسے سب لوگ
دیکھ سکیں۔ کسی ایک رضاکار سے کہیں کہ وہ اسے پڑھ کر سنائے:
"انسانی حقوق کا کام ہر کسی کا کام ہے ،اور ثقافتی طور پر حساس ہونا اور تناظر کو سمجھنا
بھی ہر کسی کا کام ہے۔۔۔ کلچر کوئی ایسی دیوار نہیں ہے کہ جسے گرا دیا جائے۔ یہ ایک ایسی
کھڑکی ہے جس کے پار دیکھا جا سکتا ہے ،ایک ایسا دروازہ ہے جو انسانی حقوق کے لیے
عظیم تر ترقی کا راستہ کھول سکتا ہے۔"
ثریا عبید

41

 41ثریا عبید کو  29دیگر خواتین کے ہمراہ 2013ء سے 2016ء تک کی چار سالہ مدت کے لیے سعودی عرب کی مجلس
شوری کا رکن مقرر کیا گیا تھا۔ عبید اس سے قبلل اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہ چکی ہیں ،وہ اس
ٰ
وقت  WLPکے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئرپرسن ہیں۔
http://www.who.int/pmnch/media/news/2008/unfpastatewp2008/en/.
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گروپ کو تین یا چار کی ٹیموں میں تقسیم کریں۔ ہر ٹیم سے کہیں کہ وہ خواتین کے حقوق کے
کسی مسئلے کے بارے میں غور کریں۔ ہر ٹیم اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ منتخب کر سکتی
ہے یا مندرجہ ذیل مسائل میں سے کوئی ایک لے سکتی ہے :ایک جیسے کام کے لیے خواتین
کی مردوں کے برابر تنخواہیں؛ اپنے بچوں کی پرورش کے حوالے سے خواتین کو فیصلے
کرنے کا برابر حق؛ قیام امن اور تنازعہ کے حوالے سے مذاکرات میں خواتین کی برابر شرکت۔
ہر ٹیم سے کہیں کہ اس نے جو بھی حق کام کرنے کے لیے منتخب کیا ہو اس کے بارے میں
ایسے بات چیت کے نکات( 5سے  )10تیار کریں جن کے ذریعے سے ان اداروں کو محفوظ
رکھا جا سکے گا جو روایت پسندوں کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ مثال کے طور پر اگر
عورتوں کو مردوں کے برابر تنخواہیں دی جائیں گی تو اس سے خاندان کیسے مزید مضبوط
ہوں گے؟
جب تمام ٹیمیں اپنے بات چیت کے نکات تیار کر لیں تو گروپ کو دوبارہ اکٹھا ہونے کے
لیےکہیں۔ ہر ٹیم میں سے ایک رضاکار سے کہیں کہ وہ اپنی ٹیم کے نکات پڑھ کر سنائے۔

گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت:
• آپ کے کلچر کی ایسی کون سی گہری اور مضبوط اقدار اورطریقے ہیں جن کا صنفی
نظام مراتب یا صنفی جبر سے کوئی تعلق نہ ہو؟
• ثریا عبید کے الفاظ میں " کلچر ایک ایسی کھڑکی ہے جس کے پار دیکھا جا سکتا ہے،
ایک ایسا دروازہ ہے جو انسانی حقوق کے لیے عظیم تر ترقی کا راستہ کھول سکتا
ہے" کیسے؟
• کیا انسانی حقوق کے کارکن اس طرح سے کام کر سکتے ہیں کہ وہ ثقافتی حقوق کی
ترقی کے ساتھ ساتھ ایک ایسے نئے سماجی نظام کے لیے جدوجہد کریں جس میں
مردوخواتین برابر ہوں؟ اگر ایسا ہے تو اس کے لیے کیا حکمت عملیاں ہو سکتی ہیں؟
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سیشن

10

انسانی حقوق اور پُر تشدد تنازعات
مقاصد:
• اس بات پر غور کرنا کہ بعض تشدد زمانہ جنگ بھی عالمی طور پر قابل نفرت
سمجھا جاتا ہے اور ان قابل نفرت افعال کا انسانی حقوق کی خالف ورزیوں کے
ساتھ کیا تعلق ہے۔
• اس بات کو جاننا کہ کسی پرتشدد تنازع کے مقصد سے قطع نظر جنسی زیادتی
کو کیوں ایک جنگی جرم اور کبھی درست نہیں سمجھا جاتا۔
• پرتشدد تنازع میں خواتین کے کردار کو جاننا اور یہ کہ امن مذاکرات اور تنازع
کے بعد کی فیصلہ سازی میں خواتین کے انسانی حقوق کو شامل ہونا چاہیے۔

اس سیشن میں:
جیسے جنگیں شہروں اور ٹاؤنز کی طرف آ رہی ہیں اور شہری باقاعدگی سے کراس فائرنگ
کی زد میں آتے ہیں تو ں توں شہریوں کی ہالکتوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے ،اگرچہ یہ
قابل قبول نہیں ہے مگر پھر بھی یہ پرتشدد تنازع کا ہی ایک حصہ ہے۔ جب جنگ کوئی بے
قاعدہ آرمی لڑتی ہے جس میں بچے ،جبری مزدور یا غالم شام ہوتے ہیں تو عموما ً "جنگ کے
قوانین" نظرانداز ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی طرح کے تنازعات میں ہوتا ہے جب تشدد کے سب سے
غیر اخالقی واقعات رونما ہوتے ہیں جو شکار افراد اور مجرموں دونوں پر تاعمر جسمانی اور
ذہنی نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ اس سیشن میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ جنگ میں
کون سے افعال کو کیوں قابل نفرت سمجھا جاتا ہے ،حاالنکہ وہ تشدد اور افراتفری کے دوران
رونما ہو رہے ہوتے ہیں۔ کون سی کسی تشدد کو جنگ کی حالت اور کسی تشدد کو ناجائز بناتی
ہے؟ یہ بات کہی جا سکے گی کہ جنگ کا کون سا فعل انسانی حقوق کی خالف ورزی ہے؟
پہال مطالعہ عراق میں تنازعہ کے دوران وہاں رہنے والے شہریوں کے حوالے سے اقوا م متحدہ
کی ایک رپورٹ پر مبنی ہے۔ اس اقتباس میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے
متحارب دھڑوں کے اقدامات کو انسانی حقوق کی خالف ورزی اور جنگی جرائم میں شمار کیا
ہے۔
جنگ کے دوران جنسی زیادتی تشدد کی وہ قسم ہے جسے انسانی حقوق کی خالف ورزی
شمار کیا جاتا ہے۔ اگرچہ جنگ کے دوران خواتین نے تشدد کے شکار کے طور پرہمیشہ براہ
راست اور بالواسطہ طور پر بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے ،لیکن پچھلے کچھ عشروں سے جنسی
زیادتی کے بطور جنگی ہتھیار استعمال کی عالمی طور پر شدید مذمت کی جاتی ہے۔ اس سیشن
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میں ہم جنسی زیادتی اور صنفی بنیاد پر دیگر جرائم کا بطور انسانیت کے خالف جرم انٹرنیشنل
کریمنل کورٹ( )ICCمیں مقدمہ چالنے کی اہلیت کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ ہم اقوام متحدہ
کی انڈر سیکرٹری برائے تنازعات میں جنسی تشدد کا ایک بیان بھی پڑھیں گے جس میں انہوں
نے بتایا ہے کہ جنسی زیادتی کو کیسے ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے،
اس لیے اسے صرف خواتین کے ایک مسئلے کے طور پر نہ دیکھا جائے بلکہ یہ امن اور
سکیورٹی کے بڑے مسائل میں سے ایک ہے۔
آخری مطالعہ کا انتخاب اقوام متحدہ " 2004دس کہانیوں کے پراجیکٹ"" سے کہا گیا ہے جو کہ
عالمی ادارہ ساالنہ بنیادوں پر دس کہانیوں کی صورت میں شائع کرتا ہے"جس کے نتائج بہت اہم
ہیں"۔ آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ میڈیا خواتین کو جنگ کے ایک بے اختیار شکار کے طور پر
پیش کرتا ہے ،جبکہ اصلی کہانی اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔اگرچہ خواتین تنازعات کا شکار
ہوتی ہیں لیکن یہ بھی کہ تنازعات کے حل کے لیے بات چیت میں بھی وہ پیش پیش ہوتی ہیں۔

42

اس سیشن میں ہم یہ مطالعہ کریں گے کہ کیا امن بات چیت میں شرکت اور تعمیر نو کے کاموں
میں حصہ لینا بھی ایک انسانی حق ہے ،اور کیا تنازع کے بعد کی فیصلہ سازی میں خواتین کو
برابری کی بنیاد پر شرکت کا حق حاصل ہے۔

مطالعہ کی اسائنمنٹس:
عراق کے غیر عالمی تنازع میں شہریوں کے دفاع کے حوالے سے اقوام متحدہ کی
رپورٹ
یہ رپورٹ

43

اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ مشن برائے عراق ( )UNAMIاور اقوام

متحدہ کے ہیومن رائٹس آفس نے تیار کی ہے ،یہ رپورٹ براہ راست مانیٹرنگ کی
سرگرمیوں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مختلف ذرائع جیسا کہ متاثرہ شہریوں اور
گواہان پر مبنی اور  5جون سے  5جوالئی 2014ء کے درمیانی عرصے کے لیے
ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس تنازع سے بچے ناقابل بیان حد تک متاثر ہوئے ہیں:
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ" تنازع سے متاثرہ تمام عالقوں میں مسلح گروپوں اور
حکومت کی طرف سے شہری آبادیوں پر منظم اور غیر منظم حملوں اور شیلنگ
کے نتیجے میں بچوں کی ہالکتیں بڑھ رہی ہیں۔
 42اقوام متحدہ کی سالمتی کونسل نے قیام امن کے لیے خواتین کے اہم کردار کو اپنی قرارداد نمبر  1325سال  2000کے
ذریعے باقاعدہ طور پر تسلیم کیا ،یہ قرارداد ممبر ممالک پر زور دیتی ہے کہ وہ پائیدار امن کے حصول کے لیے خواتین کی
شرکت میں معاونت کریں۔ ہم قرارداد  1325کے بارے میں سیشن  13میں تفصیل سے پڑھیں گے جو کہ زمانہ جنگ میں
جنسی تشدد سے نمٹنے کے لیے موجود عالمی طریقہ ہائے کار کے حوالے سے ہے۔

 43رپورٹ کا مکمل متن اس لنک سے دیکھیں:
POC%20Report_FINAL_18July2014A.pdf
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"بچوں کی بطور سپاہی بھرتی اور ان کے استعمال کے حوالے سے قابل بھروسہ
معلومات بھی موصول ہوئی ہیں"۔
اس رپورٹ کے جواب میں اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق ناوی
پلے نے کہا کہ وہ خاص طور پر جنگ سے متاثرہ عالقوں میں کمزور طبقات سے
تعلق رکھنے والے افراد کے تحفظ اور بہبود کے حوالے سے فکرمند ہیں ،جن میں
عورتیں ،عورتوں کی زیر کفالت کنبے ،بچے ،معذوری کا شکار افراد ،بزرگ شہری
اور اقلیتی گروپوں کے افراد شامل ہیں۔ " انہوں نے کہا کہ ہمیں روزانہ عراق میں
عام عراقی بچوں ،خواتین اور مردوں کے بارے میں انسانی حقوق کی خالف ورزیوں
کی بے شمار رپورٹس موصول ہو رہی ہیں،یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سکیورٹی ،روزگار،
ان کے گھروں ،تعلیم ،صحت کی سہولیات اور دیگر بنیادی ضروریات سے محروم
کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا " شہریوں پر بال اشتعال حملے کرنا ،انہیں جان سے
مارنا ،شہریوں کو بطور ڈھال استعمال کرنا ،شہریوں کی طرف سے انسانی امداد
کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بننا جنگی جرائم یا انسانیت کے خالف جرائم میں
شمار ہوتے ہیں"۔

44

جنگ اور سول بدامنی بھی خواتین اور لڑکیوں کے خالف تشدد کو بڑھاتی
ہیں
 1996ء کی یونیسف کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے  "،حالیہ مطالعہ جات کے
مطابق جنگ اور سول بدامنی بھی گھریلو سطح پر تشد د میں اضافے کا باعث بنتی
ہے۔ اموات ،تباہی اور غربت کے باعث خاندان کے اندر تناؤ بڑھ جاتا ہے جس کے
نتیجے میں لڑکیوں اور خواتین کے خالف تشدد کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ وہ مرد
جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنی خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کی اہلیت کھو
چکے ہیں وہ گھروں میں انہیں قابو میں رکھنے کے لیے پرتشدد طریقے استعمال
کر سکتے ہیں۔"
مکمل

رپورٹ

دیکھنے

کے

لیے

اس

لنک

پر

جائیں:

http://www.unicef.org/sowc96pk/sexviol.htm

 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48301&Kw1=Navi+Pillay&Kw2=&Kw3=#.VeS2yprluM844سے اقتباس
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ٹیم کی مشق:
بورڈ پر یا کاغذ کی بڑی شیٹ پر مندرجہ ذیل فہرست قلم بند کریں:
• سپاہی بچے
• غالمی
• نسل کشی
• خود کش دھماکے
گروپ سے کہیں کہ وہ جنگ کے دوران اختیار کیے جانے والے ان طریقوں اور دیگر ایسے
طریقوں کے بارے میں غور کریں جو جنگ میں درست تصور نہیں کیے جاتے۔ گروپ کو
ٹیموں میں تقسیم کریں اور ہر ٹیم کو بورڈ پر لکھے موضوعات میں سے ایک موضوع دیں۔ اگر
گروپ ان کے عالوہ مزید موضوعات کا اضافہ کرے تو وہ بھی مختلف ٹیموں کو دیے جا سکتے
ہیں۔
ٹیم سے سوال کریں کہ اس جرم میں ایسی کون سی چیز ہے جو عالمی طور پر اسے ناقابل
قبول بناتی ہے۔گروپ سے کہیں کہ وہ ثقافتی رواج ،روایات ،مذہبی تعلیمات اور قوانین پر بھی
غور کریں۔
جب گروپ دوبارہ جمع ہو تو ہر ٹیم سے ایک رضاکار سے کہیں کہ وہ اپنی ٹیم کی گفتگو کے
بارے میں گروپ کو آگاہ کریں۔

گروپ کے مباحثے کےلیے سواالت:
• آپ اس بات کے حق میں کیا دالئل دیں گے کہ بچوں کو بطور سپاہی استعمال کرنا
انسانی حقوق کی خالف ورزی کے زمرے میں آتا ہے؟
• آپ اس بات کے حق میں کیا دالئل دیں گے کہ غالمی انسانی حقوق کی خالف ورزی
کے زمرے میں آتا ہے؟
• آپ اس بات کے حق میں کیا دالئل دیں گے کہ نسل کشی انسانی حقوق کی خالف ورزی
کے زمرے میں آتا ہے؟
• آپ اس بات کے حق میں کیا دالئل دیں گے کہ خود کش دھماکے کرنا انسانی حقوق کی
خالف ورزی کے زمرے میں آتا ہے؟
• آپ کے خیال میں کس قسم کے دالئل سب سےزیادہ موثر ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟
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مطالعہ کی اسائنمنٹس:
انٹرنیشنل کریمنل کورٹ()ICC
جنسی جرائم اور صنف کی بنیاد پر جرائم کے حوالے سے پالیسی پیپر ،جون
2014ء
اقتباس
پچھلے چند عشروں کے دوران عالمی برادی نے جنسی جرائم اور صنفی بنیاد پر
جرائم کو قومی اور عالمی سطح پر سنگین جرائم قرار دینے کے مطالبات کے
جواب میں ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ فوجداری جرائم کے عالمی ٹربیونل برائے سابق
یوگوسالویہ اور فوجداری جرائم کے عالمی ٹربیونل برائے روانڈا دونوں نے جنسی
زیادتی کو انسانیت کے خالف جرم قرار دیا ہے۔ روم کانفرنس 45میں فریق ریاستوں
نے اس بات پر اتفاق کیا کہ  ICCکی اس حوالے سے دفعات کو تسلیم کرتے ہوئے
جنسی زیادتی کی مختلف اقسام اور صنف کی بنیاد پر جرائم کو ان جرائم میں شامل
کیا جائے عالمی برادری کے لیے شدید فکر کا باعث ہیں۔ یہ قانون سازی بین
االقوامی قانون میں ایسی پہلی دستاویز ہے جس میں جنسی اور صنف کی بنیاد پر
جرائم کی ایک لمبی فہرست کو جنگی جرائم قرار دیا گیا ہے جو کہ عالمی اور غیر
عالمی جنگی مسلح تنازعات میں پیش آتے ہیں۔ جنسی اور صنف کی بنیاد پر جرائم
کی فہرست میں نہ صرف جنسی زیادتی بلکہ کئی دیگر جنسی جرائم اور اس کیساتھ
ساتھ صنف کی بنیاد پر کسی پر ظلم ڈھانے کے اقدام کو انسانیت کے خالف جرائم
میں شامل کیا گیا ہے۔ جنسی جرائم اور صنف کی بنیاد پر ایسے جرائم جو کسی قوم،
نسل ،رنگ یا مذہبی گروپ سے تعلق رکھنے والے افراد کو ختم کرنے کے ارادے
سے کیے جائیں وہ نسل کشی کے جرائم کے زمرے میں بھی آتے ہیں۔

46

تنازع کے دوران جنسی تشدد
زینب حوا بینگورا
اقتباسات

 45انٹرنیشل کریمنل کورٹ کے قیام کے لیے اقوام متحدہ کی کانفرنس جسے عموما ً روم کانفرنس کہا جاتا ہے جوالئی 1998ء
میں روم ،اٹلی میں منعقد ہوئی۔  160سے زائد حکومتوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی ،جن میں سے بہت سی حکومتیں
بڑے وفود کے ساتھ شریک ہوئیں۔ اختتام پر  120اقوام نے انٹرنیشنل کریمنل کورٹ کے قیام کے لیے روم قانون سازی کے
حق میں ووٹ دیا۔ صرف  7ممالک نے اس معاہدے کے خالف ووٹ دیا( بشمول امریکہ ،اسرائیل ،چین ،عراق ،قطر) جبکہ 21
ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Sexual-and-Gender-Based-Crimes--June-2014.pdf46
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تنازع کے دوران جنسی تشدد کا استعمال ایک ایشو ہے جسے اب وہ شناخت مل گئی
ہے جس کا یہ حقدار ہے ،اور مجھے فخر ہے کہ میں اس جرم کے خاتمے کی
تحریک کا حصہ بنی۔۔۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس جرم کا المیہ ہے کہ مجرم کو
شرمندہ ہونے کی بجائے شکار ہونے والی خاتون کو شرمندگی کا بوجھ اٹھانا پڑتا
ہے۔ یہ مجرم کی بجائے شکار خواتین اور ا ن کے خاندان ہی ہوتے ہیں جنہیں اس
جرم کے تباہ کن اور طویل نتائج بھگتنا پڑتے ہیں ،ان نتائج میں جنسی طور پر منتقل
ہونے والی بیماریاں ،افزائش نسل کے لیے اہم اعضاء کا نقصان ،صحت کے مسائل،
ڈپریشن ،ان چاہا حمل اور سماجی طور پر شرمندگی شامل ہوتے ہیں۔
لڑکیاں اور خواتین غیر متناسب طور پر اس جرم سے متاثر ہوتی ہیں اور یہ حادثاتی
طور پر نہیں ہوا؛ جب کسی ماں ،بیوی ،کسی کی بہن یا کسی کی بیٹی پر حملہ کرتے
ہیں تو آپ معاشرے کے پورے تانے بانے پر حملہ کرتے ہیں۔ لڑکیوں اور خواتین
کی تذلیل کر کے آپ پورے معاشرے کے لیے تباہی کا باعث بنتے ہیں ،آپ فریق
مخالف کی مزاحمت کو کمزور کرتے ہیں ،اور اس بات کو بھی یقینی بنا دیتے ہیں
کہ کمیونٹیز تنازع کے اختتام کے طویل عرصہ بعد بھی جنسی تشدد کے نتائج سے
نکلنے کی جدوجہد میں لگے رہیں گے۔۔۔
ہر ملک میں جنسی تشدد کا استعمال اور اثر منفرد ہوتا ہے۔ شام میں جنسی تشدد کا
خطرہ مقامی آبادی کی طرف سے نقل مکانی کرنے کی اہم وجہ تھا ،کنبے اپنی
لڑکیوں اور خواتین کو محفوظ رکھنے کی کوشش میں وہاں سے نکلے۔بدقسمی سے
اس کا ایک غیر ارادی نتیجہ لڑکیوں کی ان کی مرضی کے خالف اور جبری شادیوں
کی صورت میں نکال ،والدین نے اپنی لڑکیوں کو محفوظ رکھنے کی خاطر ان کی
شادیاں عمر میں کافی بڑے مردوں کے ساتھ بھی کیں۔
ہمیں ان بے آواز لوگوں کی آواز بننا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ خواتین
اور لڑکیاں میڈیا رپورٹس میں حوالے کے لیے محض اعدادوشمار بن کر نہ رہ جائیں
بلکہ انہیں ایسے انسان تصور کیا جائے جن کے حقوق کی تذلیل کی جا رہی ہے اور
اس واقعے کی وجہ سے ان کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے  68ویں اجالس میں  135ممالک نے تشدد کے
دوران جنسی تشدد کے خاتمے کے معاہدے کی توثیق کی47۔۔۔ عالمی کمیونٹی باآلخر
یہ کہنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے کہ زمانہ جنگ میں جنسی زیادتی صرف

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/244849/A_DECLARATION_OF_CO 47
MMITMENT_TO_END_SEXUAL_VIOLENCE_IN_CONFLICT__TO_PRINT....pdf
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عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے ،بلکہ یہ امن اور سکیورٹی کا مسئلہ ہے جس سے ایک
جنگی جرم کے طور پر نمٹنا ہو گا۔

48

گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت:
•  1998ء کی روم کانفرنس کے شرکاء کا یہ خیال کیوں تھا کہ زمانہ جنگ میں جنسی
جرائم اور صنف کی بنیاد پر جرائم نسل کشی کے زمرے میں آتے ہیں؟
• خواتین کے خالف جنسی جرائم تشدد کی دیگر شکلوں سے مختلف انداز میں کمیونٹیز
کو کیسے تباہ کرتے ہیں؟
حتی کہ سپاہی
• آپ کے خیال میں جنگوں میں بطور صحافی ،ٹیکنیشن ،طبی عملہ اور ٰ
کے طو ر پر خواتین کے بڑھتے ہوئے کردار کی بدولت جنگ میں جنسی تشدد کے
درجے میں کس حد تک کمی آئے گی ،اگر آئی تو؟
• اگرچہ کسی تنازع کو جنگ کے ذریعے حل کرنا اب بھی دنیا کی بہت سی اقوام کے
لیے قابل قبول ہے  ،تقریبا ً تمام حکومتیں جنسی زیادتی کو بطور جنگی ہتھیار استعمال
کرنے کی مذمت کرتی ہیں۔ کسی دشمن کو نقصان پہنچانے اور کسی دشمن سے جنسی
زیادتی کرنے میں کیا فرق ہے؟ اس صورت میں جنسی زیادتی کے بطور جنگی ہتھیار
استعمال کے بارے میں خیال ہے جب عملی طور پر ہر معاشرے میں اسے دانشمندانہ
رویے سے پست سمجھا جاتا ہو؟

مطالعہ کی اسائنمنٹ:
خواتین بطور قیام امن کی کارکن :ایک شکارفرد سے معاشرے کے معمار تک
اقوام متحدہ کے "دس کہانیوں کے پراجیکٹ" سے اقتباس
اگرچہ جنگ کے زمانے میں خواتین کی مشکالت میڈیا کی گہری توجہ حاصل کرتی
ہیں لیکن جس چیز کو نظرانداز کردیا جاتا ہے وہ امن مذاکرات اور معاشروں کی
تعمیر نو میں خواتین کی طرف سے ادا کیا جانے واال اہم کردار ہے۔

 48حکومت برطانیہ کے شعبہ عالمی ترقی کی طرف سے پوسٹ کیا گیا۔
 http://dfid.blog.gov.uk/2013/11/12/sexual-violence-in-conflict/.زینت حوا بینگورہ تنازعات کے دوران
جنسی تشدد ک ے حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی نمائندہ خصوصی ہیں ،ان کا عہدہ انڈر سیکرٹری جنرل کے
برابر ہے۔ انہوں نے یہ بیان  12نومبر 2013ء کو دیا۔ وہ اس سے پہلے سیرا لیون کی وزیر صحت ،سینی ٹیشن اور
وزیرخارجہ رہ چکی ہیں۔
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روانڈا میں نسل کشی  10ویں برسی کے موقع پر حال ہی منعقدہ تقریب میں ان
واقعات کے کئی نئے پیچیدہ پہلوؤں میں سے ایک پر بہتر طور پر توجہ دی گئی
ہے :یہ روانڈا کی ان خواتین کی صورتحال کے بارے میں ہے جو ناقابل بیان ذلت،
تشدد اور جنسی بدسلوکی کے باوجود زندہ بچ گئیں۔ لیکن آج روانڈا بتدریج جمہوریت
کی طرف گامزن ہے اور ایک کم معروف کہانی سامنے آ رہی ہے :ماضی میں نشانہ
بننے والی خواتین کی طرف سے نئے معاشرے کی تعمیر کی کوششوں کی کہانی۔
ستمبر  2003ء میں ہونے والے روانڈا کے پارلیمانی انتخابات میں خواتین نے 49
فیصد نشستیں حاصل کیں ،یہ دنیا کے کسی بھی ملک کے پارلیمان میں خواتین کی
تعداد سے زیادہ ہے ،سویڈن میں یہ تعداد  45فیصد ہے جبکہ دنیا کی اوسط  15فیصد
سے کہیں بلند ہے۔ مئی 2003ء میں روانڈا میں نئے آئین کی منظوری دی گئی جس
کے تحت فیصلہ ساز عہدوں پر  30فیصد خواتین کی تعیناتی کی منظوری دی گئی،
اس اقدام کی  CEDAWحوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تاہم الیکشن کے نتائج اس مختص
کوٹہ سے کہیں آگے نکل گئے جس کے لیے روانڈا کی خواتین نے جی جان سے
محنت کی تھی۔ اس وقت ملک تعمیر نو کے مرحلے میں ہے اور خواتین ہمیشہ سے
زیادہ متحرک کردار ادا کر رہی ہیں۔ خواتین ارکان پارلیمنٹ کا یہ گروہ قیادت کی
ذمہ داریوں پر فائز ہے ،اس قابل تعریف پیشرفت کے ساتھ تمام سطحوں پر جمہوریت
کو ترقی دینے کے اقدامات کی ضرورت ہے۔
اگرچہ تنازعات کے زمانے میں خواتین کے حوالے سے رپورٹنگ میں انہیں سب
سے کمزور شکار دکھا یا جاتا ہے تاہم حقیقت اس کے برعکس ہے ،اور وہ یہ کہ
تنازعات کے زمانے میں خواتین بیشتر اوقات مذاکرات اور قیام امن کے لیے مرکزی
کردار کی حامل ہوتی ہیں۔جیسا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کوفی عنان نے
کہا " خواتین تنازع کی قیمت بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں اس لیے وہ اس
تنازع سے بچاؤ یا اس کے حل کے لیے مردوں سے کہیں زیادہ تیار ہوتی ہیں۔ کئی
نسلوں سے خواتین اپنے خاندان اور معاشرے کی سطح پر امن کی تعلیم دینے کا
کردار ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے دیواروں کی بجائے پل تعمیر کرنے کے حوالے
سے خود کو اہم ثابت کیا ہے۔" زندگی کے تمام شعبوں سے ایسی بہت سی کہانیاں
ہیں جو کب ھی سنائی ہی نہیں گئیں کہ کیسے خواتین اپنے نجی دائرے سے باہر نکل
کر معاشرے کو نئی شکل دینے میں مصروف عمل ہیں۔2000ء سے 2002ء کے
درمیان سب صحارا افریقہ کے  23ممالک میں انتخابات کا انعقاد ہوا جن میں سے
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 14ممالک میں خواتین ارکان پارلیمنٹ کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ بہت
سے ممالک میں اس تعداد میں اضافہ کوٹے کے استعمال کے ذریعے ممکن ہوا ہے۔
الئبیریا میں بحران کے عروج کے دور میں دریائے مانو کے خطے کی خواتین
(الئبیریا ،گنی اور سیرا لیون) اکٹھی ہوئیں اور دریائے مانو کا خواتین کا امن نیٹ
ورک قائم کیا ()MARWOPNET۔ MARWOPNETکی آواز اس قدر طاقت
ور تھی کہ نیٹ ورک کو  ECOWAS49کے تعاون سے الئبیریا کے موضوع پر
ایکوسومبو ،گھانا میں ہونے والے مذاکرات میں مدعو کیا گیا اور بعد ازاں امن معاہدے
پر دستخط کے لیے ایک فریق کے طور پر بھی دعوت دی گئی۔ اب الئبیریا واپسی
پر ان میں سے بہت سی سیاسی عہدوں کے لیے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔
دنیا کے ہر خطے کے تنازعات سے گھرے عالقے میں خواتین امن کی مشعل بردار
کے طور پر کردار ادا کر رہی ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کی خواتین مل کر امن کے
لیے کام کر رہی ہیں۔ نیپال میں خواتین جو کہ تشدد کا شکار تھیں اب حکومت اور
ماؤ باغیوں کے مذاکرات میں نمائندگی حاصل کر رہی ہیں۔
خواتین کا یہ قافلہ امن کولمبیا کے تنازعات کا شکار مشکل ترین اندرونی عالقوں
میں بھی پہنچ چکا ہے اور خانہ جنگی کے خالف  ،گوریال فورسز سے مذاکرات
کے حق میں احتجاج کر رہا ہے۔ خواتین کمال حوصلے اور عزم کے ساتھ اپنے آپ
کو امن عمل کا حصہ بنا رہی ہیں ،ان کا یہ کام نہ کبھی دیکھا گیا نہ سراہا گیا مگر
وہ دنیا کے بہت سے مسائل کا شکار ممالک میں امن ال رہی ہیں۔

50

گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت:
• کیا خواتین جنگ کے دوران جنگجو کردار ادا کرنے کا حق رکھتی ہیں؟ کیوں یا کیوں
نہیں؟
• پرتشدد تنازع اور جنگ کے دوران "مردوخواتین کے لیے برابر حقوق" سے کیا مراد
ہے؟
• جنگ کے زمانے میں کیا خواتین کو خصوصی تحفظ یا رعایت کی ضرورت ہوتی ہے
کیونکہ وہ بچے پیدا کر سکتی ہیں؟ کیا سب خواتین کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا
حتی کہ تمام خواتین اپنی عمر ،جسمانی صالحیت یا ذاتی رجحان کی وجہ سے
چاہیےٰ ،
پیدا نہیں کر سکتیں یا پیدا کرنا نہیں چاہتیں؟
 ECOWAS49مغربی افریقہ کے ممالک کی اکنامک کمیوٹی کا نام ہے 16 ،ممالک پر یہ عالقائی گروپ 1975ء میں قائم
ہوا۔
2004 50ء کے اقوام متحدہ کے "دس کہانیوں کے پراجیکٹ" سے لے کر دوبارہ شائع کیا گیا
http://www.un.org/events/tenstories/06/story.asp?storyID=700
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• امن مذاکرات اور تنازعات کے بعد فیصلہ سازی میں خواتین کس تجربے ،مہارتوں اور
نظریے کے ساتھ شریک ہو سکتی ہیں؟
• عورت کی طرف سے امن مذاکرات اور تنازعات کے بعد کی فیصلہ سازی میں شرکت
اس کے انسانی حقوق میں شمار ہوتا ہے؟ کیو ں یا کیوں نہیں؟
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پارٹ

2

خواتین کےحقوق کے تحفظ کے لیے عالمی ذرائع کا استعمال
تعارف
"اگر رہنما اپنے لوگوں کی بات نہیں سنیں گے تو پھر انہیں یہی بات انہی کی زبانی سڑکوں،
چوراہوں اور ،بہت دفعہ دیکھا گیا ہے ،لڑائی کے میدانوں میں سننا پڑے گی۔ ایک بہتر راستہ
بھی ہے۔ زیادہ شرکت۔ زیادہ جمہوریت۔ زیادہ شمولیت اور معامالت کو کھال رکھنا۔ اس کا مطلب
یہ ہے کہ سول سوسائٹی کے لیے زیادہ سے زیادہ سپیس۔"

51

سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ ،بانکی مون
 23ستمبر2013 ،ء
سول سوسائٹی شہریوں کی کوئی بھی کمیونٹی ہے جو مشترکہ سوچ کی حامل ہو۔ یہ ایک غیر
سرکاری تنظیم کے لئے کام کرنے والے سیکڑوں افراد کی ایک سوسائٹی ہوسکتی ہے  ،یا یہ
مشترکہ مفاد کے لئے مل کر کام کرنے والی فیملی ہوسکتی ہے  ،یا یہ اس کے حقوق کے لئے
لڑنے واال فرد ہوسکتا ہے۔انسانی حقوق کے حوالے سے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر
نے سول سوسائٹی کی تعریف اس طرح کی ہے ":ایسے افراد اور گروپ جو مشترکہ مفادات ،
مقاصد یا اقدار جو اقوام متحدہ کے اہداف :امن اور سکیورٹی کا قیام ،حقیقی ترقی ،اور انسانی
حقوق کی ترقی اور ان کا احترام  ،سے مطابقت رکھتی ہوں کے تحت رضاکارانہ طور پر عوامی
شرکت اور ایکشن کا حصہ ہوتے ہیں۔" 52انسانی حقوق کے حوالے سے اقوا م متحدہ کے طریقہ
ہائے کار اس طرح سے تشکیل دیے گئے ہیں کہ ممبر ممالک کو انسانی حقوق کے معیارات
پر پورا اترنے کے لیے مدد ملے اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر ایسے ممالک کی تفتیش
اور ان کی مذمت کی جائے جو ان معیارات کو پورا نہیں کرتے۔ سول سوسائٹی کے بغیر اقوام
متحدہ کے معاہدے ،قراردادیں ،ورکنگ گروپ اور ماہرین کمزور ہو جاتے اور ان کا احتساب
نہیں ہوتا۔

http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=7116 51
52

http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/CS_space_UNHRSystem_Guide.pdf
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سول سوسائٹی کے افراد ،انسانی حقوق کے کارکنوں اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے
والوں کے پاس ایسے بے شمار طریقے ہوتے ہیں جن کو استعمال میں ال کر وہ اپنی کمیونٹیز
میں انسانی حقوق کی خالف ورزیوں کی شناخت ،تفتیش اور ان کا حل نکال سکتے ہیں۔ WLP
کی شائع شدہ Leading to Action: A political participation handbook for
 women53انسانی حقوق کے حصول اور دفاع کی متعدد بنیادی حکمت عملیوں کے حوالے
سے تعارف فراہم کرتی ہے۔
اس کتابچے میں ہم بنیادی سطح پر کام کرنےو الی تنظیموں اور افراد کے لیے ہم اقوام متحدہ
کے وہ طریقہ ہائے کار متعارف کروائیں گے جو وہ انسانی حقوق کی خالف ورزیوں کو سامنے
النے اور انسانی حقوق کے دفاع کا مطالبہ کرنے کے لیے اضافی حکمت عملیوں کے طورپر
استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کتابچے کے پارٹ 1کے سیشنز میں ہم نے انسانی حقوق کے حوالے
سے اہم مسائل کا احاطہ کیا جن کے لیے بعض اوقات عالمی اعالمیوں اور معاہدوں کے حوالے
دیے گئے۔ پارٹ  2کے سیشنز میں خصوصی طور پر انسانی حقوق کے دفاع کے لیے اقوام
متحدہ کے زیر اہتمام طریقہ ہائے کار ،ان کے دائرہ اختیار اور کام کرنے کے طریقے پر فوکس
کیا جائے گا۔ان میں وہ دستاویزات بھی شامل ہیں جو بالعموم تمام انسانوں کے لیے اور عورتوں
کے لیے بھی مساویانہ حقوق پر زور دیتی ہیں ،اس کے ساتھ وہ دستاویزات بھی شامل ہیں جن
کاخالصتا ً مقصد خواتین کو مشکالت کا ازالہ اور انہیں مضبوط بنانا ہے۔
پارٹ  2کے سیشن  11اور  12میں ان اعالمیوں اور معاہدوں کا احاطہ کیا گیا ہے جو انسانی
حقوق اور بالخصوص خواتین کے انسانی حقوق کے بارے میں ہیں۔ سیشن  13میں سالمتی
کونسل کی ان  7اہم قراردادوں کے بارے میں بحث کی گئی ہے جو تنازعات کے زمانے میں
خواتین کے حقوق کا دفاع کرتی ہیں۔ ان کا عموما ً حوالہ خواتین ،امن کے حوالے سے دیا جاتا
ہے ،یہ قراردادیں تمام اقوام پر زور دیتی ہیں کہ وہ زمانہ جنگ میں خواتین کے ساتھ پیش
آنیوالے تجربات کو سامنے رکھیں ،بالخصوص ایسے شہری جو صنفی بنیاد پر تشدد کا شکار
ہوں ،نیز قیام امن اور تنازعات کے بعد تعمیر نو کے کام میں بھی خواتین کے اہم کردار کو مت
بھولیں۔ سیشن  14میں اقوام متحدہ کے ان متعدد اداروں اور ماہرین کے بارے میں بتایا گیا ہے
جو افراد اور تنظیموں کی طرف سے خواتین کےحقوق کے حوالے سے ملنے والی شکایات
وصول کرتے ۔ ان اداروں اور ماہرین کا دائرہ اختیار یہ ہے کہ وہ ریاستیں اور سول سوسائٹی
کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کی خالف ورزیوں کو سامنے النے اور انسانی حقوق کیلئے کام
کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کے معاہدوں کی نگرانی کیلئے قائم کمیٹیاں تو صرف ممالک میں کام
کرتی ہیں جنہوں نےمعاہدوں پر دستخط کر رکھے ہوتے ہیں اس کے برعکس اقوام متحدہ کے
 Leading to Action: A political participation handbook for women, WLP, 2010 53متعدد زبانوں میں
مفت ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہےhttp://www.learningpartnership.org/lta :
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انسانی حقوق کے نمائندگان خصوصی اور ورکنگ گروپ پوری دنیا میں کام کرتے ہیں۔ وہ
انسانی حقوق کی تمام خالف ورزیوں پر جوابی اقدام کرتے ہیں چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی
رونما ہوئی ہو۔
اگرچہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے طریقہ ہائے کار کسی فرد یا کسی قوم کے انسانی
حقوق کے مسائل کو مکمل طور پر حل نہیں کر سکتے ،تاہم یہ انسانی حقوق کے کارکنوں کو
ایسے متعدد راستے فراہم کر سکتے ہیں بعض اوقات متنازعہ سماجی اصالحات اور ثقافتی
جدت کی بنیاد پر چلتی ہیں تاکہ خواتین کو مردوں کے ساتھ برابری کی سطح پر الیا جا سکے۔
 50سال سے زائد عرصے سے اقوام متحدہ کی عالمی کانفرنسز ،اعالمیے ،معاہدے ،ورکنگ
گروپ اور ماہرین اقوام عالم اور سول سوسائٹی پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اصالحات کریں
اور جدت اختیار کریں۔ تاہم اگر عالمی طریقہ ہائے کار استعمال نہیں کیے جاتے ،تو ان کا
اعتبار اور اثر دھندال جائے گا ،اور ہم ان اہم اور وسعت کے حامل معاہدوں کوکھو بیٹھیں گے
اعلی ترین جذبات اور انسانی حقوق
جو کسی قو م میں انسانی حقوق کے حوالے سے موجود
ٰ
کے حوالے سے ان کے بہترین رویے کو اجاگر کرتے ہیں۔
ہمیں امید ہے کہ پارٹ 2کے سیشنز کی بدولت آپ اپنی انسانی حقوق کی مہمات میں انسانی
حقوق کے ان عالمی طریقہ ہائے کار کو استعمال کرنے کے لیے پرعزم ہوں گے۔

123

سیشن 11مساوات سے بڑھ کر :انسانی حقوق کے کارکن کے لیے رہنما کتابچہ

سیشن

11

انسانی حقوق کے عمومی عالمی معاہدوں
میں انسانی حقوق کا دفاع
مقاصد:
• اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عالمی اعالمیے ،شہری اور سیاسی حقوق کے عالمی
معاہدے اور سماجی ،معاشی و ثقافتی حقوق کے عالمی معاہدے کی تاریخ اور مقاصد کا
جائزہ لینا۔
• اس بات کا جائزہ لینا کہ یہ تینوں اہم معاہدے کیسے عالمگیر انسانی حقوق کا دفاع
کرتے ہیں اور کیا اس بات کی ضرورت پائی جاتی ہے کہ عورتوں اور لڑکیوں کے
حقوق کی الگ سے شناخت کی جائی۔

اس سیشن میں:
خواتین کے انسانی حقوق کا ذکر درجنوں عالمی اعالمیوں اور معاہدوں میں کیا گیا ہے ،ان میں
سے بعض صرف خواتین سے متعلق ہیں ،دیگر معاہدوں میں کسی اور مخصوص گروپ پر
توجہ دی گئی ہے(جیسا کہ بچے یا معذور افراد) لیکن ا ن سب میں صنفی مساوات پر زور دیا
گیا ،اس کے عالوہ دیگر معاہدوں میں بھی تمام انسانوں کے حقوق کی برابری کا اقرار کیا گیا
ہے۔
اس سیشن میں عالمگیر انسانی حقوق کی تین دستاویزات کا جائزہ لیں گے اور ان پر بحث کریں
گے ،یہ دستاویزات انٹرنیشنل بل آف رائٹس کا حصہ ہیں ،ہم ان دستاویزات میں ان دفعات کے
بارے میں پڑھیں گے جو تمام انسانوں کے حقوق کی برابری کی توثیق کرتے ہوئے خواتین کو
عمومی طور پر تحفظ فراہم کرتی ہیں۔

مطالعہ کی اسائنمنٹس:
انسانی حقوق کا عالمی بل
وہ لوگ جو انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ان ان کے ماخذ کا سوال
بنیادی طور پر علمی نوعیت کا ہے اور اس کا ان حقوق کی سچائی یا ان مضبوط
انسانی اصولوں کے اطالق سے کوئی تعلق نہیں۔ انسانی حقوق کے قوانین کے تاریخی
ماخذ اور یہ ماخذ کیسے کسی انسانی حق مختلف لوگوں یا ثقافتوں کے لیے جائز یا
ناجائز بناتے ہیں ،کے بارے میں سوال کو ایک لمحے کے لیے ایک طرف رکھتے
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ہوئے ہم اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عالمی بل پر ایک قریبی نظر ڈالتے ہیں ،یہ
بل پچھلے پچاس سال سے زائد عرصے سے انسانی حقوق کے معاہدوں ،ضابطہ ہائے
اخالق اور قوانین کی تشکیل کے سلسلے میں ایک فریم ورک کے طور پر کام کر رہا
ہے۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عالمی بل میں شامل تین دستاویزات مین سے پہلی
انسانی حقوق کا عالمی اعالمیہ ہے ،یہ صرف ایک اعالمیہ ہے اور اس پر عمل درآمد
کرنے کے حوالے سے کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ اس عالمی اعالمیے کی منظوری
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 1948ء میں دی تھی۔
اس وقت جنرل اسمبلی  58ممالک پر مشتمل تھی ،ان میں سے  48ممالک نےاعالمیے
کے حق میں ووٹ دیا ،آٹھ ممالک (بیالروس ،چیکو سلواکیہ ،پولینڈ ،سعودی عرب،
جنوبی افریقہ ،یوکرین ،سوویت یونین اور یوگوسالویہ) نے بحث میں حصہ نہیں لیا
جبکہ دو ممالک (ہنڈوراس اور یمن) ووٹ نہ ڈال سکے یا غیر حاضر رہے۔ 54انسانی
حقوق کا عالمی اعالمیہ سمجھوتے کی صورت میں معرض وجود میں آیا جس کے لیے
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے  18ممبران نے دو سال تک کام کیا جس کے
بعد اسے باقاعدہ منظوری کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش کیا گیا۔
 18سال بعد عالمی اعالمیے نے معاشی ،سماجی اور ثقافتی حقوق کے
کنونشن( ) ICESCRکی منظوری کی راہ ہموار کی ،اس کنونشن میں ہر کسی کے
لیے مناسب معیار زندگی ،صحت ،تعلیم ،گھر اور ثقافتی شناخت اور اظہار جیسے
حقوق گنوائے گئے ہیں۔ اسی تاریخ یعنی  16دسمبر 1966ء کو اقوام متحدہ کی جنرل
اسمبلی نے شہری اور سیاسی حقوق کے کنونشن( )ICCPRکی منظوری دی جس
میں زندہ رہنے کے حق ،آزادی ،کسی فرد کی سالمتی ،آزادی اظہار ،فکر ،شعور
اور مذہب کی آزادی جیسے حقوق دیے گئے ہیں۔ کوئی ایسا جامع معاہدہ جس میں
شہری اور سیاسی حقوق ،معاشی ،سماجی اور ثقافتی حقوق سب شامل ہوں کے بارے
میں اتفاق رائے قائم نہ ہونے کے باعث جنرل اسمبلی نے حقوق کے ان دو مجموعوں
کے لیے الگ الگ معاہدے کرنے کی منظوری دی۔ انٹرنیشنل بل آف رائٹس میں شامل
ان تین معاہدون یعنی  UDHR, ICESCRاور  ICCPRکو دنیا بھر میں تقریبا ً 100
دستور اور ہزاروں قومی اور مقامی قوانین اور پالیسیوں کی تشکیل کے لیے ایک
ماڈل کے طور پر استعمال کیا جا چکا ہے۔ ان کی منظوری کے کئی عشروں بعد ویانا
Belgium, Bolivia, Brazil, Burma, Canada, Chile, Republic of China, Colombia, Costa Rica, Afghanistan, Argentina, Australia,54
Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, France, Greece, Guatemala, Haiti, Iceland, India, Cuba, Denmark,
Panama, Paraguay, Iran, Iraq, Lebanon, Liberia, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Pakistan,
 Venezuela. Peru, Philippines, Siam, Sweden, Syria, Turkey, United Kingdom, United States, Uruguay,نے اعالمیے کو اختیار کرنے کے
حق میں ووٹ دیا۔
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ورلڈ کانفرنس آن ہیومن رائٹس( )1993میں اقوام عالم کے نمائندوں نے یہ کوشش کی
کہ انسانی حقوق کے ان دو الگ الگ معاہدوں کو کسی ایک حتمی اعالمیے کی شکل
میں اکٹھا کیا جائے ،انہوں نے قرار دیا " ،تمام انسانی حقوق عالمگیر ،ایک دوسرے
پر منحصر اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں"
انسانی حقوق افریقہ کے بھی حقوق ہیں۔ یہ ایشیاء کے بھی حقوق ہیں؛ یہ یورپ کے
بھی حقوق ہیں؛ یہ امریکہ کے بھی حقوق ہیں۔ ان کا تعلق کسی حکومت سے نہیں،
یہ کسی براعظم تک محدود نہیں کیونکہ یہ خود انسانیت کی بنیاد ہیں۔"
کوفی عنان
سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ1997-2006 ،
http://www.un.org/press/en/1997/19971015.SGSM6359.html

اگرچہ  UDHRکی ڈرافٹنگ کرنے واال اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کمیشن ایک
خاتون ،امریکہ کی سابق خاتون اول ایلنور روزویلٹ  ،کی قیادت میں کام کر رہا تھا،
کمیٹی میں شامل دیگر تمام افراد مرد تھے۔ اسی طرح بعد کے عشروں میںICESCR
اور  ICCPRکی ڈرافٹنگ کا کام کرنے والے زیادہ تر مرد تھے۔ اس امر سے قطع
نظر یہ مسودے لکھنے والوں کاکسی صنفی تعلق کے بغیر حقوق کی عالمگیریت کے
لیے عزم ہی وہ بنیاد بناجس پر آنے والے وقتوں میں خواتین کے حقوق کے لیے مختص
عالمی معاہدے لکھے گئے اور انہیں اختیار کیا گیا۔
اسی وجہ سے جب کوئی اس بات پر غور کرتا ہے کہ خواتین کے انسانی حقوق کے
کام کے لیے کون سے عالمی معاہدے کو بنیاد بنایا جائے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ
انسانی حقوق کے معرکۃ اآلرامعاہدوں اور خواتین کے انسانی حقوق کے تحفظ کے
لیے مخصوص معاہدوں کی زبان ایک جیسی ہے۔
یہ بات ذہن میں رکھنا اہم ہے کہ تمام ممالک نے انسانی حقوق کے اقوام متحدہ کے
حتی کہ وہ ممالک جنہوں نے دستخط کر رکھے
معاہدوں پر دستخط نہیں کر رکھے۔ ٰ
ہیں وہ بھی ان تمام معاہدوں اور ان کی دفعات پر عمل نہیں کرتے۔ 55بعض ممالک ان
معاہدوں کے منتخب حصوں پر عمل کرتے ہیں ،اور وہ بعض انسانی حقوق سے رسمی
55

ہائی کمشنر کے دفتر کی ویب سائٹ کے مطابق "تمام ریاستوں نے کم از کم ایک اور  80فیصد ریاستوں نے انسانی حقوق

کے اہم معاہدوں میں سے چار یا اس سے زائد کی توثیق کر رکھی ہے ،یہ ان ریاستوں کی طرف سے اس رضامندی کو ظاہر
کرتا ہے کہ وہ قانونی اقدامات کرنے اور عالمگیریت کو مضبوط بنانے کے پابند ہیں۔ کچھ بنیادی انسانی حقوق ایسے ہیں جو
عمومی عالمی قوانین کے تحت کسی سرحد اور تہذیب کی حدود سے قطع نظر عالمگیر قبولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔"
http://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx
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استثنی حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ممالک نے جنہوں نے ان
یا غیر رسمی طور پر
ٰ
معاہدوں کو اپنے قانون کا حصہ بنا لیا ہے وہاں یہ الزم ہے کہ اگر ان حقوق کی خالف
ورزی ہوتی ہے تو اس بارے میں رپورٹ کی جائے گی۔ تاہم کسی کیس کی رپورٹ
تاخیر سے کرنے یا نہ کرنے کے نتائج بہت ہی کم درجے کے ہیں۔ اس لیے ان معاہدوں
کی طاقت عالمی نگرانی اور پابندیوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس کے بجائے ہر ملک
میں ایسے افراد اور تنظیمیں جو اپنی حکومت اور دیگر اداروں کی طرف سے حقوق
کی پاسداری پر نظر رکھتی ہیں وہی ان پر عملدرآمد کے لیے سب سے مضبوط طاقت
بن کر سامنے آتی ہیں۔
انسانی حقوق کے عالمی معاہدوں میں ان حقوق اور آزادیوں کا واضح طور پر بتایا گیا
ہے جن کی معاشرے اور ثقافتیں معاونت کرتی ہیں۔ ان معاہدوں میں حقوق کو اپنے
الفاظ میں مخصوص تعریف کی گئی ہے اور ایسی زبان فراہم کی گئی ہے جس پر اقوام
کی اکثریت کا اتفاق ہے۔ عالمی قانونی دستاویزات میں درج حقوق سے آگاہی ہر جگہ
انسانی حقوق کے کارکنوں کو زیادہ بااختیار بناتا ہے اور مقامی طور پر انسانی حقوق
کے حصول اور ان کےدفاع کے لیے ایک فریم ورک مہیا کرتا ہے۔

انسانی حقوق کا عالمی اعالمیہ()UDHR
انسانی حقوق کے عالمی اعالمیے کا مکمل متن اس کتابچے کے ضمیمہ  Aمیں دیا گیا
ہے؛ ورکشاپ کے اس سیشن میں  UDHRکے مخصوص آرٹیکلز اور تمہید کے ان
پہلوؤں پر توجہ دیں گے جو خواتین کے حقوق کے تحفظ اور ان کی بہبود کے حوالے
سے ہیں۔
 UDHRکی تمہید کا آغاز اس اعالن سے ہوتا ہے کہ اس کا اطالق" خاندان انسانیت
کے تمام ارکان" پر ہوتا ہے۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ مسودے کے خالق اس بات
کوواضح کرنا چاہتے تھے کہ یہ حقوق کسی مخصوص صنف ،طبقے ،نسل یا
قومیت کے لیے نہیں۔ کوئی معذوری ،قانونی حیثیت ،یا جنس UDHRمیں دیے گئے
حقوق کے اطالق کو محدود نہیں کرتی۔ تمہید میں کہا گیا ہے":چونکہ ہر انسان کی
ذاتی عزت اور حرمت اور انسانوں کے مساوی اور ناقاب ِل انتقال حقوق کو تسلیم کرنا
دنیا میں آزادی ،انصاف اور امن کی بنیاد ہے۔۔۔۔"
تمہید میں یہ بھی یاد دالیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے ارکان نے اقوام متحدہ کے چارٹر
میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا ہے ہر فرد احترام اور قدر کا
اقوام
حقدار ہے اور مردوخواتین کے حقوق برابر ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے" چونکہ
ِ
متحدہ کی ممبر قوموں نے اپنے چارٹر میں بنیادی انسانی حقوق ،انسانی شخصیت کی
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حرمت اور قدر اور مردوں اور عورتوں کے مساوی حقوق کے بارے میں اپنے عقیدے
کی دوبارہ تصدیق کر دی ہے اور وسیع تر آزادی کی فضا میں معاشرتی ترقی کو
معیار زندگی کو بلند کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔۔۔۔"
تقویت دینے اور
ِ
 UDHRکے تقریبا ً تمام آرٹیکلز کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے" ہر کسی کو حق حاصل
ہے۔۔۔۔" اس میں مردوخواتین کی تفریق نہیں کی گئی ،اگرچہ آرٹیکلز میں کبھی کبھار
افراد کو مخاطب کرنے کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جو کہ 1940ء
کی انگلش میں سرکاری دستاویزات لکھنے کی روایات میں شامل تھا۔ اسی وجہ سے
 UDHRکے آرٹیکل  16اور  25بالکل جدا ہیں کیونکہ ان کے الفاظ کسی تشریح کے
محتاج نہیں کہ ان کا اطالق کس پر ہوتا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ عائلی قانون کے شعبے
میں دستاویز کے خالقوں نے ان الفاظ کا انتخاب نہیں کہ کہ "ہر وہ فرد" جس کی عمر
پوری ہو چکی ہے اسے شادی کرنے اور اپنا خاندان بنانے کا حق حاصل ہے۔ اس کے
بجائے آرٹیکل  16کا پہال پیراگراف زیادہ واضح الفاظ میں کہتا ہے"بالغ مردوں اور
عورتوں کو بغیر کسی ایسی پابندی کے جو نسل قومیت یا مذہب کی بنا پر لگائی جائے
شادی بیاہ کرنے اور گھر بسانے کا حق ہے۔ مردوں اور عورتوں کو نکاح ،ازدواجی
زندگی اور نکاح کو فسخ کرنے کے معاملہ میں برابر کے حقوق حاصل ہیں۔"
غالبا ً اعالمیے کے خالقوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ عائلی قوانین وہ آخری چیز ہو سکتی
ہے جس کی بنیاد پر صنفی تعصب اور صنف کی بنیاد پر حقوق اور فرائض کا تعین
کیا جا سکتا ہے اس لیے انہوں نے یہ بات بہت واضح الفاظ میں کہی ہے شادی ہونے
کے بعد بھی انفرادی حقوق صنف کی بنیاد پر کم یا زیادہ نہیں ہوں گے۔ ا س بات پر
ایک بار پھر زور دیتے ہوئے کہ خاندانی یونٹ کی وجہ سے کسی فرد کے انفرادی
حقوق شادی یا شادی کے بغیر کم نہیں ہوں گے ،معاہدے کے خالق اس بارے میں
آرٹیکل  25کے دوسرے پیراگراف میں بھی بالکل واضح نظر آتے ہیں۔  UDHRکہتا
ہے":ز ّچہ اور ب ّچہ خاص توجہ اور امداد کے حقدار ہیں۔ تمام بچے خواہ وہ شادی
سے پہلے پیدا ہوئے ہوں یا شادی کے بعد معاشرتی تحفّظ سے یکساں طور پر مستفید
ہوں گے۔"
 UDHRکا اب تک  300سے زائد زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے،اعالمیے نے
نئی اور پہلے سے قائم ریاستوں کی قانون سازی پر بڑی حد تک اثرات مرتب کیے
ہیں۔اگرچہ  UDHRایسا معاہدہ نہیں ہے جس کی پابندی کرنا قانونا ً ضروری ہو تاہم
تہران میں انسانی حقوق کے حوالے سے ہونے والی پہلی عالمی کانفرنس میں دنیا بھر
کے ممالک کے نمائندوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ  ":انسانی حقوق کا عالمی اعالمیہ
دنیا بھر کے عوام کی طرف سے نوع انسانی کے ہر فرد کے ناقابل خالف ورزی اور
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ناقابل فراموش حقوق کے حوالے سے ایک مشترکہ ادراک کا اظہار ہے اور یہ عالمی
برادری کے ارکان پر ایک بھاری ذمہ داری بھی عائد کرتا ہے۔"

معاشی ،سماجی اور ثقافتی حقوق کا عالمی معاہدہ()ICESCR
 2015تک 164 :میں ممالک اسے قانون کا درجہ دیا جا چکا ہے۔
 6مزید ممالک نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں
 27ممالک نے اس معاہدے کے حوالے سے کوئی اقدام نہیں کیا

56

معاشی ،سماجی اور ثقافتی حقوق کے عالمی معاہدے( )ICESCRکا مکمل متن اس
کتابچے کے ضمیمہ  Bمیں دیا گیا ہے؛ ورکشاپ کے اس سیشن میں ہم ICESCR
کے ان مخصوص آرٹیکلز پر توجہ دیں گے جو خواتین کے حقوق کے تحفظ اور ان
کی بہبود کے بارے میں ہیں۔
معاہدے(اعالمیوں سے مختلف ہوتے ہیں جیسا کہ  )UDHRکا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
اس پر دستخط کرنے والے ممالک قانونی طو ر پر اس کی دفعات کے پابند ہیں اور ان
کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاہدے کے آرٹیکلز کو نافذ العمل کریں گے۔
 ICESCRقانونی طور پر الگو معاہدہ ہے اور اس کی دفعات کا اطالق دستخط کرنے
والے ملک میں ہر مرد اور عورت پر ہوتا ہے۔ بہرحال  UDHRکی طرح اس میں
بھی ایسے آرٹیکل موجود ہیں جو خصوصی طور پر خواتین کے حقوق کے حوالے
سے ہیں۔ آرٹیکل  2کا پیراگراف 2کہتا ہے "،موجودہ معاہدے کی فریق ریاستیں یہ
ضمانت دینے کا عہد کرتی ہیں کہ اس معاہدے میں اعالن کردہ حقوق کی ادائیگی نسل،
رنگ ،جنس ،زبان ،مذہب ،سیاسی یا دیگر رائے ،قومی یا سماجی نژاد ،جائیداد ،پیدائش
یا دیگر حیثیت کے کسی بھی قسم کے امتیاز کے بغیر کی جائے گی"۔
آرٹیکل  3کہتا ہے " ،موجودہ معاہدے کی فریق ریاستیں مردوں اور خواتین کو اس
معاہدے میں طے کردہ تمام معاشی ،سماجی اور ثقافتی حقوق سے لطف اندوز ہونے
کے لیے مساوی حق یقینی بنانے کا عہد کرتی ہیں"۔
آرٹیکل  10کے پیراگراف  1اور  2میں زیادہ تر  UDHRکے آرٹیکل  16کی زبان
استعمال کرتے ہوئے شادی کی صورت میں مرد اور عورت کے حقوق کو واضح کیا
گیا ہے۔ یہ آرٹیکل اعالمیے سے آگے جاتے ہوئے اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ
حاملہ اور نئی ماؤں کو سماجی تحفظ فراہم کیا جائے گا" :موجودہ معاہدے کی فریق
ریاستیں یہ تسلیم کرتی ہیں کہ( )1موجود خاندان کو وسیع ترین ممکنہ تحفظ اور مد
د ملنی چاہیے جو معاشرے کی قدرتی اور بنیادی گروپ اکائی ہے ،خصوصا ً اس کے
 ICESCR56کی توثیق کرنے والے ممالک کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اس لنک پر جائیں:
http://indicators.ohchr.org/
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قیام کے لیے اور جب کہ یہ زیر کفالت بچوں کی دیکھ بھال اور تعلیم کے لیے ذمہ دار
ہے۔شادی کا ارادہ رکھنے والے شریکان حیات کی ان کی اپنی آزادانہ اور مکمل
مرضی کے ساتھ شادی ہو سکے گی )2( ،بچے کی پیدائش سے قبل اور بعد میں
ماؤں کو ایک موزوں مدت کے دوران خصوصی تحفظ دیا جانا چاہیے۔ ایسی کسی مدت
کے دوران کام پر جانے والی عورتوں کو تنخواہ سمیت چھٹی یا سماجی تحفظ کے
موزوں فوائد کے ساتھ چھٹی دینی چاہیے"۔

شہری اور سیاسی حقوق کا عالمی معاہدہ ()ICCPR
 2015تک 168:ممالک میں اسے قانون کا درجہ دیا جا چکا ہے؛
7مزید ممالک نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں
22ممالک نے اس معاہدے کے حوالے سے کوئی اقدام نہیں کیا

57

 ICESCRکے برعکس  ICCPRمیں ایک اضافی پروٹوکول بھی شامل ہے ،یہ
مرکزی معاہدے کا حصہ نہیں تاہم اس سے الگ بھی نہیں ،اس کا مقصد  ICCPRکے
نفاذ کو مضبوط کرنا ہے۔  ICCPRکی توثیق کرنے والے ممالک چاہیں تو اسے اضافی
پروٹوکول کو اختیار کر لیں یا نہ کریں۔ آپشنل پروٹوکول انفرادی شہریوں کو ایسا طریقہ
کار فراہم کرتا ہے جس کے تحت وہ اپنے ملک میں انسانی حقوق کی ہونے والی
خالف ورزیوں کی اطالع  ICCPRکی مانیٹرنگ کمیٹی کو دے سکتے ہیں۔ امریکہ
ایک ایسی مثال ہے جس نے اس معاہدے پر دستخط( )1977اور اس کی توثیق ()1992
کر تے ہوئے اپنے مقامی قانون میں شامل کر رکھا ہے تاہم اس نے اضافی پروٹوکول
پر نہ تو دستخط کیے ہیں اور نہ ہی اس کی توثیق کی ہے۔ لیکن چونکہ امریکہ نے
معاہدے کی توثیق کر رکھی ہے اس لیے وہ معاہدے کی شہری اور سیاسی حقوق کی
دفعات سے مطابقت کے حوالے سے معاہدے کی مانیٹرنگ کمیٹی کو رپورٹ دینے کا
پابند ہے۔
استثنی کہ تقریبا ً ہر آرٹیکل
 ICCPRمیں اسم ضمیر"ہر فرد"یا" وہ( ")heبغیر کسی
ٰ
میں استعمال کیا گیا ہے۔آرٹیکل (2جس میں کہا گیا ہے کہ معاہدے کا ہر آرٹیکل کسی
تشخص بشمول صنف کے امتیاز کے بغیر ہر کسی پر الگو ہو گا) ،آرٹیکل (23
جوکہ ICESCRکے آرٹیکل  10کی طرف عائلی قوانین اور شادی کے حقوق سے
متعلقہ ہے) اور آرٹیکل  (26جو کہ قانون کی نظر میں ہر کسی کی برابر حیثیت اور
کسی بھی بنیاد ،بشمول جنس یا کوئی دیگر تشخص ،پر امتیاز سے تحفظ فراہم کرتا
ہے) میں جنس کا جداگانہ طور پر ذکر کیا گیا ہے۔
 ICCPR57کی توثیق کرنے والے ممالک کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اس لنک پر جائیں:
http://indicators.ohchr.org/
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 ICCPRکے باقی متن میں ایسی زبان استعمال کی گئی ہے جو دونوں اصناف پر الگو
ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آرٹیکل  18کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے "،ہر کسی کو
آزادی فکر،دانش اور مذہبی آزادی کا حق حاصل ہو گا۔"

گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت:
• دونوں معاہدوں یعنی  ICESCRاور  ICCPRکو مدنظر رکھتےہوئےآپ کے خیال
میں کیا کوئی ایسے حقوق ہیں جنہیں دیگر کی نسبت زیادہ اہمیت دی گئی ہے؟کیوں یا
کیوں نہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ کے خیال میں کم اہمیت کے حامل اور زیادہ اہمیت کے
حامل حقوق کون کون سے ہیں ،اور کیوں؟
•  UDHRاقوام متحدہ کے قیام کے ابتدائی سالوں میں لکھا گیا تھا اور اس وقت ادارے
کی رکن تقریبا ً تمام ریاستوں نے اس پر دستخط کیے تھے۔ آپ کے خیال میں وہ ممالک
جنہوں نے  UDHR58کے مسودے کی تحریر میں حصہ لیا اور جنہوں نے اس پر
بطور حقیقی فریق دستخط کیے

59

 ،کیا ان کا اس اعالمیے کی آج عالمگیر حیثیت پر

کوئی اثر ہے؟ آپ کے خیال میں اگر مسودے کی تحریر اور اس پر دستخط کرنے
والے حقیقی فریقین میں وسیع عالمی نمائندگی شامل ہوتی تو کیا یہ عالمی طور پر زیادہ
قابل اطالق ہوتا؟ کیوں یا کیوں نہیں؟
• اگر آپ یہ مانتے ہیں یا ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ اقوام متحدہ
کا عالمی بل برائے انسانی حقوق مغربی اقدار کی ترجمانی کرتا ہے اور اس کا مقصد
دیگر ثقافتوں کے اصولوں کو نکالنا ہے ،اس خیال سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ عالمی
بل برائے انسانی حقوق میں کون سے اصولوں اور حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا یا ان
کی خالف ورزی کی گئی ہے؟ نظر انداز کیے گئے اصولوں یا حقوق کو کیسے عالمی
انسانی حقوق کے فریم ورک میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کوئی ترمیم
تجویز کرنا چاہیں گے؟ یہ کیا ہو سکتی ہیں؟
 UDHR58کا مسودہ تیار کرنے والے انسانی حقوق کمیشن مندرجہ ممالک کے نمائندوں پر مشتمل تھا:
Australia, Belgium, Byelorussian S.S.R., Chile, Republic of China,Egypt, France, India, Iran,
States, U.S.S.R., Uruguay, and Lebanon, Panama, Philippines, United Kingdom, United
Yugoslavia
59

بطور حقیقی فریق دستخط کرنے والے ممالک میں مندرجہ ذیل شامل تھےAfghanistan, Argentina, :

Australia,Belgium, Bolivia, Brazil, Burma, Canada, Chile, Republic of China, Colombia, Costa
France, Rica, Cuba, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia,
Luxembourg, Mexico, Greece, Guatemala, Haiti, Iceland, India, Iran, Iraq, Lebanon, Liberia,
Paraguay, Peru, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Pakistan, Panama,
States, Uruguay, Philippines, Siam, Sweden, Syria, Turkey, United Kingdom, United
Venezuela
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• آپ کے خیال میں عالمی بل برائے انسانی حقوق موزوں انداز میں خواتین اور لڑکیوں
کے حقوق سے نمٹتا اور ان کا دفاع کرتا ہے یا خواتین کے حقوق کے حوالے سے
کسی دیگر معاہدے کی ضرورت ہے؟ کیوں یا کیوں نہیں؟

ٹیم کی مشق:
گروپ کو تین یا چار کی ٹیموں میں تقسیم کریں اور ان سے کہیں کہ وہ "عالمگیر انسانی حقوق"
اور"خواتین کے حقوق"کو ڈسکس کرنے کے بعد اپنے الفاظ میں ان کی تعریف اس طرح سے
کریں جیسے یہ تعریف ان پر الگو ہوتی ہو۔ جب ہر ٹیم یہ کام کر لے تو پورے گروپ کو اکٹھا
کریں۔ ہر ٹیم سے ایک نمائندے سے کہیں کہ وہ اپنی ٹیم کی طرف سے لکھی گئی تعریف باقی
کے

گروپ

ساتھ

شیئر

کرے۔

گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت:
• کون سی تعریف یا تعریفات اصطالح کا بہترین مطلب واضح کرتی ہیں؟ کیوں؟
• کیا گروپ "عالمگیر" کے مطلب کے حوالے سے کسی اتفاق رائے پر پہنچا ہے؟ کیوں
یا کیوں نہیں؟
• اگر آپ نوجوان لوگوں کو انسانی حقوق کے بارے میں پڑھا رہے ہوں تو کیا آپ انسانی
حقوق کی وضاحت کے لیے  UDHR, ICESCRاور  ICCPRکا استعمال کریں
گے؟ کیا یہ انسانی حقوق کی اہمیت کی وضاحت میں معاون ہیں؟ کیوں یا کیوں نہیں؟
کیا یہ عورتوں کے حقوق کی وضاحت میں معاونت کرتے ہیں؟ کیوں یا کیوں نہیں؟
• کیا انسانی حقوق کا عالمی بل انسانی حقوق کو مضبوط بناتا ہے اور افراد کو اتنا بااختیار
بناتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکیں؟ اگر ایسا ہے تو کیسے؟
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سیشن

12

خواتین کے تحفظ کے خصوصی معاہدوں
میں خواتین کے حقوق
مقاصد:
• اقوام متحدہ کے خواتین کے خالف امتیاز کی تمام اشکال کے خاتمے کے معاہدے
( )CEDAWکا جائزہ لینا
• بیجنگ اعالمیہ اور 1995ء میں خواتین پر چوتھی عالمی کانفرنس کے موقع پر جاری
کیے گئے پلیٹ فارم پر ایکشن کے اہداف کا جائزہ لینا

اس سیشن میں:
اس سیشن میں ہم ایسی دواہم ترین عالمی دستاویزات کا مطالعہ اور ان پر بحث کریں گے جن
میں خصوصی طور پر خواتین کے حقوق پر توجہ دی گئی ہے۔ ان کا وجو د ہی اس بات کو
عیاں کرتا ہے کہ عالمی برادری دبے الفاظ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ دنیا کی زیادہ
تر خواتین پدرشاہی معاشروں میں رہتی ہیں جہاں سٹیٹس کو کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو
عورتوں پر برتری حاصل ہے۔ اس سیشن میں ہم اقوام متحدہ کے عورتوں کے خالف امتیاز کی
تمام اشکال کے خاتمے کے معاہدے کے مقاصد کے بارے میں غور کریں گے ،اس کنونشن کی
توثیق 1981ء میں کی گئی ،ہم خوتین کے خالف تشدد بشمول گھریلو اور دیگر اقسام کے تشدد
سے نمٹنے میں اس معاہدے کی ناکامیوں پر بھی بات کریں گے۔ بیجنگ اعالمیہ اور پلیٹ فارم
فار ایکشن جو کہ 1995ء میں آیا دراصل انسانی حقوق کے مطالبات اور انسانی امداد کے
اہداف کا مجموعہ ہے ،ان اہداف میں خواتین کے خالف تشدد کے خاتمے کے اہداف بھی شامل
ہیں۔ ہم پلیٹ فارم کے اہداف کا مطالعہ کریں اور ان کو زیر بحث الئیں گے اور دنیا بھر میں
اس کے اثرات اور موثریت کے حوالے سے اپنے نتائج اخذ کریں گے۔

مطالعہ کی اسائنمنٹس:
خواتین کے عالمی حقوق پر پیشرفت
گزشتہ صدی میں عالمی طور پر مقامی طور پر انسانی حقوق کی ترقی کے حوالے
سے گراں قدر پیشرفت کے باوجود خواتین کے لیے انسانی حقوق کے مساویانہ اطالق
کا خواب ابھی تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ اگرچہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی
قانونی دستاویزات انسانی حقوق کو عالمی طور پر قابل اطالق قرا ردیتی ہیں،لیکن عملی
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طور پر عورتوں کے مساویانہ حقوق کا تحفظ نہیں کیا جاتا۔ خواتین کے حقوق کی
خالف ورزیوں کے حوالے سے عالمی انسانیت کی اپیلوں کو کلچر ،روایات اور مذہب
کے نام پر اکثر اوقات نظرانداز کر دیا جاتا ہے۔
حتی کہ اس صدی میں اٹھنے والی جمہوریت کی نئی تحریکیں جن میں بہتر سماجی
ٰ
اور سیاسی آزادی کا باقاعدگی سے مطالبہ کیا جاتا ہے ،خواتین کے حقوق کو عموما ً
مشروط طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کی تعریف میں خواتین کو مساویانہ
بنیادوں پر حقوق کی فراہمی کی شمولیت کے حوالے سے کوششیں متعدد شکلوں میں
جاری ہیں ،جن میں قانون سازی پر مبنی اقدامات ،صنفی طور پر خواتین کو مرکزی
دھارے میں النا ،صنفی بنیاد پر آڈٹ ،صنفی ناہمواری کا خاتمہ اور خواتین کو بااختیار
بنانے کی مہمات شامل ہیں۔
اقوام متحدہ کا عالمی بل برائے انسانی حقوق جس میں انسانی حقوق کا عالمی
اعالمیہ،معاشی ،سماجی اور ثقافتی حقوق کا عالمی معاہدہ اور شہری و سیاسی حقوق
کا عالمی معاہدہ شامل ہیں ،اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ صنف سے قطع نظر ہر کوئی
یہ حق رکھتا ہے کہ اسے اس کے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیاں فراہم کی جائیں۔
تاہم ان دستاویزات میں یہ باتیں عمومی انداز میں کہی گئی ہیں جن کی وجہ سے یہ
عورت کے ثانوی تشخص کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کرانے کے حوالے سے
موزوں ثابت نہیں ہوئے ،اور بالخصوص یہ وہاں غیر موزوں ثابت ہوئے ہیں جہاں
خواتین اپنے گھروں ،اپنے کام کی جگہ ،اپنی کمیونٹیز ،اور جنگ کے زمانے میں
تشدد کا شکار ہیں۔ مزید برآں عالمی دستاویزات میں کھلے الفاظ میں ان حاالت کا
احاطہ نہیں کیا گیا جہاں خواتین ثقافتی روایات اور مذہبی رہنماؤں کے ذریعے خواتین
کو باقاعدگی سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔
 5دسمبر 1963ء کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد نمبر 1921ء کی
منظوری دی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ عالمی طور پر ایک ایسا معاہدہ کیا جائے
جس میں مردوں اور عورتوں کے مساویانہ حقوق کے حوالے سے عالمی معیارات
کو جمع کیا جائے۔ عورتوں کے تشخص کے بارے میں اقوام متحدہ کے کمیشن نے
خواتین کے خالف امتیاز کی تمام اشکال کے خاتمے کا معاہدہ تیار کیا اور اسے 1967ء
میں اختیار کیا گیا ،اگلے دس سال میں یہ معاہدہ قانونی شکل اختیار کر گیا۔ خواتین کے
خالف امتیاز کی تمام اشکال کے خاتمے کے معاہدے کی منظوری اقوام متحدہ کی
جنرل اسمبلی نے 1979ء میں دی 130 ،ووٹ اس کے حق میں پڑے جبکہ دس ممالک
نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ 3ستمبر 1981ء کو بیسویں ممبر ریاست نے
 CEDAWکی توثیق کی جس کے بعد یہ نافذ العمل ہو گیا ،منظوری اور نفاذ کا یہ
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عمل انسانی حقوق کے کسی بھی دیگر معاہدے کی نسبت تیزی سے انجام
پایا۔ CEDAWکی توثیق کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ
وہ خواتین کے مخصوص حقوق کا تحفظ کرنے کے ساتھ ساتھ خواتین کے خالف
امتیاز اور تشدد کے خاتمے کے لیے مثبت اقدامات کرے گا۔
 CEDAWکے آرٹیکلز میں خواتین کے شہری حقوق و قانونی تشخص ،کام کی جگہ
پر مساویانہ سلوک کا حق ،تعلیم تک رسائی ،حکومت اور عوامی زندگی میں شرکت
کا حق ،صحت کی سہولیات اور افزائش نسل کے حقوق اور خاندان کے اندر خواتین
کے حقوق کا احاطہ کیا گیا ہے۔ خاص طور پر  CEDAWمیں ریاستوں پر زور دیا
گیا ہے کہ " وہ مردوں اور خواتین کے لیے ایسے سماجی اور ثقافتی ضابطوں کو
تبدیل کریں" جو امتیاز کا باعث بنتے ہیں " :فریق ریاستیں مردوں اور خواتین کے
لیے ایسے سماجی اور ثقافتی ضابطوں کو تبدیل کریں گی جو امتیاز کا باعث بنتے
ہیں ،تاکہ ایسے تعصب یا روایات اور ایسے طرز عمل کا خاتمہ کیا جا سکے جن کی
ادنی ہونے پر ہے یا مردوخواتین کے طے شدہ
اعلی یا
بنیاد کسی ایک صنف کے
ٰ
ٰ
روایتی کرداروں پر ہے۔"(آرٹیکل )5
اس کے بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 1993ء میں خواتین کے خالف تشدد
کے خاتمے کے معاہدے کے ذریعے ریاستوں پر زور دیا کہ صنف کی بنیاد پر تشدد
کا خاتمہ ان کی ذمہ داری ہے۔
اس سے اگلے سال خواتین کے خالف تشدد کے حوالے سے نمائندہ خصوص کا تقرر
کیا گیا60۔ 1995ء میں دنیا بھر سے نمائندوں نے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام بیجنگ
میں خواتین کے حوالے سے چوتھی عالمی کانفرنس میں شرکت کی اور بیجنگ اعالمیہ
اور پلیٹ فا ر ایکشن معرض وجود میں آیا،جن ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا گیا
کہ خواتین کے حقوق بھی انسانی حقوق ہیں اور شرکت کرنے والی اقوام کے لیے رہنما
ہدایات وضع کی گئیں۔
بیجنگ پلیٹ فارم فار ایکشن میں ایسے  12اہم شعبوں کی نشاندہی کی گئی جہاں تمام
انسانوں کے لیے سیاسی ،سماجی ،معاشی ،ثقافتی اور ماحولیاتی تحفظ حاصل کرنے
کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پلیٹ فارم حکومتوں زور دیتا ہے کہ وہ خواتین
کے انسانی حقوق ،غربت ،تعلیم ،صحت ،تشدد ،مسلح تنازعات ،معیشت ،اختیارات اور
فیصلہ سازی ،خواتین کی ترقی کے طریقہ کار ،ابالغ عامہ ،ماحولیات اور چھوٹی
بچیوں کے حوالے سے اقدامات کریں۔ اس بات کا بھی اعتراف کیا گیا کہ خواتین کو

 60نمائندہ خصوصی کے عہدے کا مکمل نام یہ ہے ،خواتین کے خالف تشدد بشمول اس کی وجوہات اور نتائج کے حوالے سے
نمائندہ خصوصی
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مساوات کے حصول کے لیے مردوں کی نسبت منفرد مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ،یہ
مسائل عمر ،نسل ،زبان ،ثقافت ،مذہب  ،قانونی تشخص (آیا کہ وہ مہاجر  ،مقامی باشندے
یا نقل مکانی کرنے والے کی حیثیت سے رہائش پذیر ہیں) ،خاندان ،تعلیم اور معاشی
تشخص کی وجہ سے مزید گھمبیر ہو جاتے ہیں۔
اگلے پانچ سال تک ریاستوں کی طرف سے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے
قوانین اور طریقہ ہائے کار کی ترویج کے حوالے سے سرگرمی دیکھنے میں آئی۔ این
جی اوز نے حکومتوں کو اپنے انسانی حقوق کے معاہدوں میں کیے گئے وعدوں پر
عمل پیرا ہونے اور انسانی حقوق کے مزید معاہدوں کی توثیق کرنے کے حوالے سے
دباؤ ڈال کر کلیدی کردار ادا کیا۔ تاہم نئی صدی کے

معاشی اور سیاسی

عوامل(بالخصوص  9/11کے بعد) کی وجہ سے ریاستیں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق
کے معاہدوں پر عملدرآمد کے حوالے سے ابہام کا شکار نظر آتی ہیں۔ اس کا ایک
مظہر یہ ہے کہ  CEDAWپر دستخط اور اس کی توثیق کرنے والے ممالک کی
تقریبا ً ایک تہائی تعداد نے اس کے بعض آرٹیکلز کے حوالے سے تحفظات کا اظہار
کیا ہے(کنونشن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تحفظات کے ساتھ توثیق کی جائے
بشرطیکہ یہ تحفظات کنونشن کے مقاصد سے عدم مطابقت نہ رکھتے ہوں)61۔ مسلم
اکثریت والے بہت سے ممالک کی طرف سے  CEDAWپر تحفظات انتہائی اہم ہیں،
کیونکہ ان تحفظات کے تحت  CEDAWکے وعدے اور پیشرفت کا امکان ختم ہو
جائے گا۔ اس ابہام کی ایک اور مثال یہ ہے کہ اقوا م متحدہ کے میلینم ڈویلپمنٹ گولز
( 2000میں اقوام متحدہ کے میلینم سمٹ کے بعد معرض وجود میں آئے) کی تشکیل
ہے جنہیں زیادہ تر انسانی حقوق کی بجائے انسانی امداد کے مقاصد کو سامنے رکھ
کر تشکیل دیا گیا ہے۔
لیکن اگر حکومتیں انسانی حقوق کے معاہدوں کے اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر
رہی ہیں تو پھر بھی یہ معاہدے اپنے جگہ پر برقرار ہیں اور خواتین کے لیے مساوات
کے حوالے سے نوع انسانی کی ترقی کی اہم دستاویزات کا درجہ رکھتی ہیں۔
بالخصوص  CEDAWاور بیجنگ پلیٹ فارم ایکشن غور کیے جانے کے قابل ہیں:
ان کے تحت تسلیم کی جانے والی اقدار اور کیے گئے وعدوں پر دنیا کی بیشتر اقوام
نے اتفاق رائے ظاہر کیا تھا جو کہ اب بھی اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ نچلی سطح پر
وسطی اور شمالی افریقہ کے خطے میں
چلنے والی اہم مہمات میں سے ایک مشرق
ٰ

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations.htm#61
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چلنے والی 'تحفظات کے بغیر مساوات' کی تحریک ہے جس کا مطالبہ ہے کہ
 CEDAWکے حوالے سے تمام تحفظات واپس لیے جائیں۔

62

تحفظات کے بغیر مساوات میں  17عرب ریاستوں کی  120تنظیمیں شامل ہیں؛ اس
مہم کے ذریعے یہ تنظیمیں اجتماعی طور پر اپنے حکومتوں پر زور دے رہی ہیں کہ
وہ  CEDAWکے بارے میں تحفظات کو واپس لیں اور صنفی مساوات کے اصولوں
کو اپنے دستور اور ایکشن پالن میں شامل کریں۔

63

خواتین کے خالف امتیاز کی تمام اشکال کے خاتمے کا کنونشن
 2015تک 189:ممالک میں اسے قانون کا درجہ دیا جا چکا ہے؛

64

2مزید ممالک نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں
6ممالک نے اس معاہدے کے حوالے سے کوئی اقدام نہیں کیا
خواتین کے خالف امتیاز کی تمام اشکال کے خاتمے کے کنونشن کا مکمل متن اس
کتابچے کے ضمیمہ  Dمیں دیا گیا ہے۔ مندرجہ ذیل اقتباسات سے کنونشن کی وسعت
کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے:
 CEDAWکی تمہید کا آغاز اس یاددہانی سے ہوتا ہے کہ انسانی حقوق کے عالمی
اعالمیے ،سماجی اور ثقافتی حقوق کے عالمی معاہدے اور شہری وسیاسی حقوق کے
عالمی معاہدے کے ذریعے پہلے خواتین کے حقوق کی تائید کی جا چکی ہے۔ اس کے
بعد کہا گیا ہے کہ خواتین کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کے متعدد معاہدوں کے
باوجود "خواتین کے خالف بڑے پیمانے پر امتیاز اب بھی موجود ہے۔۔۔"
تمہید سے منتخب اقتباسات میں مندرجہ ذیل شامل ہیں:
یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انسانی حقوق کااعالمیہ تفریق کے بالجواز ہونے
کے اصول کا یقین دالتا ہے اور یہ اعالن کرتا ہے کہ تمام انسان مساوی وقار اور
حقوق کے ساتھ آزاد پیدا ہوئے ہیں۔۔۔۔
یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انسانی حقوق کے بارے میں بین االقوامی دستاویزات
کی فریق ریاستوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تمام اقتصادی ،سماجی ،ثقافتی،
شہری اور سیاسی حقوق سے لطف اندوز ہونے میں مردوں اور عورتوں کے مساوی
حقوق کو یقینی بنائیں۔۔۔
http://www.learningpartnership.org/lib/equality-without-reservation-campaign62
http://play.learningpartnership.org/en/advocacy/campaign/equality/arab-women-call63

 64بہت سے ممالک نے  CEDAWکی توثیق سنجیدہ تحفظات کے ساتھ کی۔  CEDAWکی تفصیالت اوپر "خواتین کے انسانی
حقوق کی ترقی" کے ضمن میں دیکھیں۔
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یہ یاد کرتے ہوئے کہ عورتوں کے خالف امتیاز ،حقوق کی مساوات اور انسانی وقار
کے احترام کے اصولوں کی خالف ورزی کرتا ہے ،عورتوں کی اپنے ممالک کی
سیاسی ،سماجی،اقتصادی اور ثقافتی زندگی میں مردوں کے ساتھ مساوی شرائط پر
شرکت میں ایک رکاوٹ ہے ،معاشرے اور خاندان کی خوشحالی کی نشوونماء کو
روکتا ہے اور اپنے ممالک اور انسانیت کی خدمت میں عورتوں کی صالحیتوں کی
مکمل نشوونما میں زیادہ مشکالت پیدا کرتا ہے۔۔۔
 CEDAWکے آرٹیکل  1میں یہ واضح کیا گیا کہ "،ا س کنونشن کے مقاصد کے
تحت اصطالح' خواتین کے خالف امتیاز' سے مراد کوئی بھی تفریق ،باہر کر دینا یا
پابندی ہو گی جو کہ جنس کی بنیاد پر ہو جس کا اثر یا مقصد یہ ہو کہ خواتین کی
شناخت ( ،حقوق سے) لطف اٹھانے یا انہیں فراہم کرنے سے انکار کیا جائے یا اسے
منفی طور پر متاثر کیا جائے۔۔۔"
آرٹیکل  2اور  3فریق ریاستوں کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ وہ  "،خواتین کے خالف
تشدد کے خاتمے کی پالیسی اختیار کریں "،اور زمانہ حال میں جاری امتیاز ی سلوک
سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ مستقبل میں اس کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات کریں۔
آرٹیکل  4فریق ریاستوں سے کہتا ہے کہ وہ خواتین کی ترقی کے عمل کو تیز کرنے
کے لیے"عارضی بنیادوں پر خصوصی اقدامات کریں ،یہ اقدامات اس طرح سے ہوں
کہ انہیں امتیازی تصور نہ کیا جائے۔
آرٹیکل  5ریاستوں پر زور دیتا ہے کہ وہ ایسے سماجی اور ثقافتی رجحانات کو تبدیل
کریں جو امتیاز کا باعث بنتے ہیں۔ آرٹیکل کے دوسرے پیراگراف میں اس بات کی
نشاندہی کی گئی ہے کہ"خاندان کے بارے میں تعلیم" خواتین کی ترقی کے لیے
ضروری ہے۔" اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ خاندان کے بارے میں تعلیم میں زچگی
کا ایک سماجی فعل کے طور پر ادراک فراہم کیای جائے اور اس بات کو تسلیم کیا
جائے کہ بچوں کی پرورش اور ان کی ترقی مردوخواتین دونوں کی مشترکہ ذمہ داری
ہے ---جو کہ بچوں کے مفاد میں ہے۔۔۔۔"
آرٹیکل  6ریاستوں پر زور دیتا ہے کہ خواتین کی تجارت کی تمام اقسام اور انہیں جسم
فروشی کے لیے استعمال کیے جانے کے عمل کو ختم کیا جائے۔
آرٹیکل 7اور  8ریاستوں سے یہ عہد لیتے ہیں کہ وہ سیاسی اور عوامی زندگی ،بشمول
انتخابات ،حکومتی پالیسیوں کی تشکیل ،سرکاری عہدہ سنبھالنے ،اور مقامی و عالمی
این جی اوز میں شرکت کے حوالے سے خواتین کے خالف امتیاز کا خاتمہ کریں گی۔
آرٹیکل  9خواتین کے اس حق پر زور دیتا ہے کہ وہ مردوں کی طرح کسی ملک کی
شہریت حاصل کر سکتی ہیں ،تبدیل کر سکتی ہیں اور اسے برقرار رکھ سکتی ہیں،
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اسی طرح وہ بچوں کی شہریت کے حوالے سے بھی فیصلہ کر سکتی ہیں ،ازدواجی
حیثیت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہو گا۔
آرٹیکل  10میں خواتین کے تعلیم کے حوالے سے حقوق کا احاطہ کیا گیا ہے اور کہا
اعلی تعلیم،
گیا ہے کہ ریاستوں کو مساویانہ بنیادوں پر خواتین کی پیشہ ورانہ تربیت،
ٰ
وظائف اور فزیکل ایجوکیشن تک رسائی کو یقینی بنانا ہو گا۔ آرٹیکل میں مخلوط تعلیم
اور معاشرے میں مردوخواتین کے کردار کے حوالے سے دقیانوسی نظریات کے
تدارک کے لیےدیگر اقدامات کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔
آرٹیکل  11میں خواتین کے خالف مالزمت ،ترقیوں اور معاونت کی خدمات میں تمام
اقسام کے امتیاز کے خاتمے کے اقدامات کہا گیا ہے تاکہ خواتین کے لیے مالزمت کا
حصول ممکن ہو۔
آرٹیکل  12میں ریاستوں کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ صحت کی سہولیات کے
شعبے میں خواتین کے خالف امتیاز کا خاتمہ کریں۔ آرٹیکل میں حمل سے متعلقہ خدمات
میں خواتین کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔
آرٹیکل  13میں فریق ریاستوں سے کہا گیا ہے کہ وہ معاشی و سماجی زندگی ،بشمول
منافع جات ،بینک قرضوں ،رہن اور اس طرح کی دیگر خدمات ،اور تفریحی
سرگرمیوں ،کھیلوں اور ثقافتی زندگی کے تمام پہلوؤں میں شرکت کے لیے خواتین کو
برابر کے حقوق فراہم کریں۔
آرٹیکل  14میں دیہی خواتین کی خصوصی ضروریات کا احاطہ کرتے ہوئے دیہی
خواتین کے حقوق کے تحفظ  ،ان کی بقاء میں معاونت اور ان کے خاندانوں و کمیونٹیز
کی دیکھ بھال کے حوالے سے ریاست کی ذمہ داریوں کا بتایا گیا ہے۔
آرٹیکل  15فریق ریاستوں پر زور دیتا ہے کہ تمام دیوانی اور فوجداری مقدمات میں
خواتین اور مردوں کو قانون کی نظر میں برابر سمجھا جائے ،جس میں جائیداد کا
کنٹریکٹ ،اس کی ملکیت یا اس کا انتظام بھی شامل ہے۔ آرٹیکل میں مزید کہا گیا ہے
کہ خواتین کو بھی مردوں کے برابر یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رہائش اور ڈومیسائل
کا انتخاب کر سکتی ہیں۔
آرٹیکل —16جسے معاہدے کی دیگر شقوں کی نسبت سب سے زیادہ چیلنج کیا جاتا
ہ ے ،اس کا تعلق شادی اور خاندانی معامالت میں خواتین کے حقوق سے ہے۔ آرٹیکل
اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ مردوں اور خواتین کو( )aشادی کرنے کا ایک جیسے
حق حاصل ہے ) (bبرابری کی بنیاد پر یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزادی سے شریک
حیات کا انتخاب کریں اور وہ صرف آزادانہ طور پر اور اپنی مکمل مرضی کے ساتھ
شادی کریں۔۔۔" آرٹیکل  16یہ بھی کہتا ہے کہ مردوخواتین کی والدین کے طور پر ذمہ
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داریاں ایک جیسی ہیں چاہے ان کا ازدواجی تشخص کچھ بھی ہو۔ خواتین کو یہ حق
حاصل ہے کہ وہ بچوں کی تعداد اور ان کے مابین وقفے کا فیصلہ کریں ،اس کے ساتھ
س اتھ ان کا تعلیم حاصل کرنے کا بھی حق ہے تاکہ وہ یہ فیصلے کرنے کا اپنا حق
استعمال کر سکیں۔ آرٹیکل ریاستوں پر زور دیتا ہے کہ وہ بچوں کی شادیوں کو غیر
قانونی قرار دیں ،اور شادی کے لیے ایک مناسب کم از کم عمر کا تعین کریں۔

گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت:
• آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے کہ CEDAWکو خالقوں کو محسوس ہوا کہ عالمی بل
برائے انسانی حقوق خواتین کے حقوق کا مکمل طور پر تحفظ نہیں کرتا؟ آپ کے خیال
میں انہیں  CEDAWکے ذریعے کون سے اہداف حاصل ہونے کی توقع تھی؟
• آپ کے خیال میں  CEDAWکی اتھارٹی کا ماخذ کیا ہے؟  CEDAWمیں کس بنیاد
دعوی کیا گیا ہے ؟
پر خواتین کے حقوق کا
ٰ
• کیا آپ کے ملک نے  CEDAWپر دستخط کر رکھے ہیں؟ اس معاہدے میں جو حقوق
شامل کیے گئے ہیں کیا آپ کی حکومت ان تمام حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرتی
ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کے خیال میں آپ کے ملک میں کن حقوق کی سب سے
زیادہ خالف ورزی کی جاتی ہے؟ کیوں ؟
• آرٹیکل  16جو کہ خواتین کی شادی اور ان کے خاندان کے بارے میں ہے ،آپ کے
خیال میں حکومتیں اسے سب سے زیادہ متنازعہ کیوں بناتی ہیں ،ان میں سے بہت
سی حکومتوں نے معاہدے پر ان تحفظات کے ساتھ دستخط کیے تھے کہ آرٹیکل 16
الگو نہیں ہو گا؟
• آپ کے خیال میں خاندان میں خاتون کے کردار کا تعین کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟
کیوں؟
• اہم بات یہ ہے کہ  CEDAWخواتین کے خالف تشدد کے معامالت سے نہیں نمٹتا۔ آپ
کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ بعد ازاں اقوام متحدہ کے اعالمیوں اور خواتین کے پلیٹ
فارم برائے ایکشن کے حوالے چوتھی عالمی کانفرنس میں اس اہم مسئلے کو سنجیدگی
سے لیا گیا۔ اگر آپ  CEDAWکے خالقوں میں شامل ہوتے تو خواتین اور لڑکیوں کے
تشدد سے بچاؤ کے حق کو معاہدے میں شامل کرنے کے لیے کون سے الفاظ استعمال
کرتے( گھریلو تشدد ،زمانہ جنگ میں تشدد اور عمومی طور پر تشدد کے بارے میں
غور کریں)؟
مطالعہ کی اسائنمنٹ:
بیجنگ پلیٹ فارم فار ایکشن
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 1995ء میں بیجنگ میں خواتین کے حوالے سے ہونے والی عالمی کانفرنس میں
 6000سے زائد حکومتی نمائندوں نے شرکت کی اور پلیٹ فار ایکشن کی تشکیل میں
حصہ لیا ،گویا خواتین اور مردوں کے مابین مساوات کے قیام کے لیے انسانی حقوق
کی عالمی دستاویزات پر  50سال تک عرق ریزی کے بعد دنیا اس مقام تک پہنچی۔
شرکاء میں اس وقت کی امریکی خاتون اول ہیلری کلنٹن میں شامل تھیں ،جنہوں نے ا
س موقع پر یہ یادگار الفاظ کہے "،اگر اس کانفرنس سے کوئی ایک پیغام باہر جاتا ہے
تو وہ یہ کہ انسانی حقوق عورتوں کے حقوق ہیں اور عورتوں کے حقوق ہمیشہ کے
لیے انسانی حقوق ہی کہالئیں گے۔"
پلیٹ فارم فار ایکشن کی دستاویزات ،جو کہ بہت احتیاط سے ہونے والی بات چیت کے
بعد اتفاق رائے سے تیار ہونے والی ایک دستاویز تھی ،اسے شریک ریاستوں کی طرف
سے اس عہد کی تجدید کے طور پر تیار کیا تھا کہ خواتین کے حقوق کی ان کی اخالقی
ذمہ داری ہے ،یہ عہد قانونی طور پر الگو نہیں ہوتا۔ پلیٹ فارم کی مشن سٹیٹمنٹ میں
پلیٹ فارم کو" خواتین کو بااختیار بنانے کا ایک ایجنڈا" قرار دیا گیا ہے۔ پلیٹ فارم پر
اتفاق کرتے ہوئے وفود( 189ممالک کے نمائندے ،کچھ ریاستوں کے تحفظات موجود
تھے) نےباضابطہ طور پر اقرار کیا کہ" بذریعہ ہذا ہم بطور حکومتیں یہ عہد کرتے
ہیں کہ مندرجہ ذیل پلیٹ فارم فار ایکشن پر عملدرآمد کریں گے ،اس بات کو یقینی
بنایا جائے گا کہ ہماری پالیسیوں اور پروگراموں میں صنفی پہلو کومدنظر رکھا
جائے۔۔۔"

گروپ کی مشق:
بیجنگ پلیٹ فارم فار ایکشن میں  12ایسے اہم شعبوں کو احاطہ کیا گیا جن میں انسانی حقوق
ور انسانی امداد کے اہداف کو اکٹھا گیا ہے۔1995ء میں کانفرنس کے شرکاء نے ایک ایسی
قابل پیمائش ترقی کا تصور دیکھا تھا جو اگلے دس سال میں ہو سکتی تھی۔ اب  20سال بعد یہ
بات انتہائی اہم ہے کہ ان  12شعبوں کا جائزہ لیا جائے اور اس بات کو دیکھا جائے کہ کن
شعبوں میں ترقی ہوئی ،کن شعبوں میں جمود برقرار رکھا اور ان شعبوں میں صورت حال مزید
بدتر ہوئی ہے۔
اس مشق کے لیے ٹیم سے کہیں کہ نیچے دیئے گئے پلیٹ فارم کے ان  12اہم شعبوں کا جائزہ
لیں اور ہر ایک کو ڈسکس کریں۔ آغاز میں شرکاء سے کہیں کہ وہ رضاکارانہ طور پر اپنے
ملک میں اور عالمی سطح پر ہر اہم شعبے کے بارے میں بات کریں ،اور ان کے خیال میں
زیر بحث مسئلے سے نمٹنے کے لیے حکومتوں نے کیا کیا ہے۔
اگر کوئی رضاکارانہ طور پر اس مباحثے کے نوٹس بورڈ پر یا کاغذ کی بڑی شیٹ پر لیتا رہے
تو مفید رہے گا تاکہ شرکاء بعد ازاں اپنے کمنٹس کا حوالہ دے سکیں۔
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پلیٹ فار ایکشن:دلچسپی کے حامل اہم شعبے
 .1خواتین پر غربت کا مسلسل اور بڑھتا ہوا بوجھ؛
 .2تعلیم و تربیت کے حوالے عدم مساوات اور غیر موزونیت ،اور غیر مساویانہ رسائی؛
 .3صحت کی سہولیات اور متعلقہ خدمات کے حوالے عدم مساوات اور غیر موزونیت،
اور غیر مساویانہ رسائی؛
 .4خواتین کے خالف تشدد؛
 .5مسلح یا دیگر اقسام کے تنازعات کے خواتین پر اثرات ،بشمول خواتین جو بیرونی تسلط
میں زندگی گزار رہی ہیں؛
 .6معاشی ڈھانچے ،پالیسیوں ،تمام اقسام کی پیداواری سرگرمیوں اور وسائل تک رسائی
میں عدم مساوات؛
 .7اختیارات کی تقسیم اور تمام سطحوں پر فیصلہ سازی میں مردوخواتین کے مابین عدم
مساوات؛
 .8خواتین کی ترقی میں اضافے کے لیے تمام درجوں پر طریقہ ہائے کار کا غیر تسلی
بخش ہونا؛
 .9خواتین کےانسانی حقوق کے احترام میں کمی اور ان کی ترقی و تحفظ کا نامناسب ہونا؛
.10خواتین کا روایات میں جکڑے ہونا اور خواتین کی کمیونی کیشن سسٹم بالخصوص میڈیا تک
رسائی اور شرکت کے حوالے سے عدم مساوات؛
قدرتی وسائل کے انتظام اور ماحول کے تحفظ کے حوالے سےصنفی عدم

.11

مساوات؛
چھوٹی بچیوں کے خالف مسلسل عدم امتیاز اور ان کے حقوق کی خالف

.12
ورزیاں۔

مطالعہ کی اسائنمنٹس:
خواتین کے خالف تشدد :چوتھے اہم شعبے کے حوالے سے آخری نوٹ
تیس سال قبل لکھے گئے  CEDAWمعاہدے کے برعکس ،بیجنگ پلیٹ فارم میں بڑے
واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ خواتین کے خالف تشدد خواتین کی طرف سے اپنے
حقوق حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پلیٹ فارم کے پیرا نمبر  112اور 113
خواتین کے انسانی حقوق اور ریاست کی طرف سے خواتین کے خالف تشدد کے
خاتمے ک ے مابین تعلق کی وضاحت کرتے ہیں۔( پلیٹ فارم کے پیراگراف  112سے
 130جو کہ خواتین کے خالف تشدد کے حوالے سے ہیں ،اس کتابچے کے ضمیمہ
 Eمیں دیے گئے ہیں)

143

سیشن 12مساوات سے بڑھ کر :انسانی حقوق کے کارکن کے لیے رہنما کتابچہ

پیراگراف112
خواتین کے خالف تشدد مساوات ،ترقی اور امن کے مقاصد کے حصول کے راستے
میں رکاوٹ ہے۔ خواتین کے خالف تشدد خواتین کی طرف سے اپنے حقوق اور بنیادی
آزادیوں کو انجوائے کرنے کی خالف ورزی بھی ہے اور ان سے ایک طرح کا انکار
بھی ہے۔ ان حقوق اور آزادیوں کے تحفظ دینے اور انہیں ترقی دینے میں مسلسل
ناکامی تمام ریاستوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور اس سے نمٹا جانا چاہیے۔ اس کی
وجوہات ،نتائج اور ایسے واقعات کے بارے میں علم ،اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے
نمٹنے کے اقدامات میں نیروبی کانفرنس کے بعد نمایاں بہتری آئی ہے۔ تمام معاشروں،
میں زیادہ یا کم ،خواتین اور لڑکیاں جسمانی ،جنسی اور نفسیاتی تشدد کا شکار ہیں
جس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں شکار خواتین آمدن کے لحاظ سے کس گروپ،
طبقے یا کلچر سے تعلق رکھتی ہیں۔ سماجی اور معاشی طور پر خواتین کا ادنی تشخص
خواتین کے خالف تشدد کی وجہ اور اس کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔
پیراگراف 113
"خواتین کے خالف تشدد" کی اصطالح کا مطلب یہ ہے کہ صنفی بنیاد پر تشدد کا کوئی
بھی اقدام جس کے نتیجے میں یا اس کے ممکنہ نتیجے میں کسی خاتون کو جسمانی،
جنسی یا نفسیاتی نقصان ہو یا اسے تکلیف اٹھانا پڑے ،بشمول ایسے اقدامات کی
دھمکیاں ،جبر یا جان بوجھ کر آزادی سے محروم کرنا ،چاہے ایسا نجی زندگی میں ہو
یا عوامی زندگی میں۔

گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت:
• بیجنگ پلیٹ فارم فار ایکشن 1995ء میں خواتین کے حوالے سے چوتھی عالمی
کانفرنس کے موقع پر لکھا گیا۔ آپ کے خیال میں اس کانفرنس کی بدولت آپ کے ملک
میں خواتین کے حقوق کی ترقی کے حوالے سے کوئی مدد ملی ہے؟ کیا پلیٹ فارم کی
وجہ سے ایسا کچھ ہوا ہے؟ کیوں یا کیوں نہیں؟
• پلیٹ فارم کے  12اہم شعبوں میں حقوق  ،انسانی امداد اور پالیسی جیسے شعبے شامل
ہیں۔ کیا یہ فہرست صنفی پالیسی کے مقاصد کی تشکیل کے لیے آپ کو مدد فراہم کر
سکتی ہے؟
• پلیٹ فارم کے آئٹم نمبر  1میں غربت کو ایک انسانی مسئلہ قرار دیا گیا ہے۔ آئٹم  2میں
تعلیم کو حقوق کی زبان("عدم مساوات" کا حوالہ) میں بھی اور پالیسی کی زبان("غیر
موزونیت" کا حوالہ) میں بھی لکھا گیا ہے۔ آئٹم  7میں فیصلہ سازی اور اختیارات کی
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تقسیم کو حقوق کی برابری کا مسئلہ قرار دیا گیا ہے۔ کسی مسئلے کو پالیسی کے مقاصد
کے بجائے حقوق کی خالف ورزی کے طور پر لکھنے میں کیا فرق ہے؟ کیا ان میں
سے ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور ہے؟کیوں؟
• ریاستیں عموما ً یہ شکوہ کرتی ہیں کہ ان کی طرف سے  CEDAWیا پلیٹ فارم پر
عملدرآمد نہ کرنے کی وجہ وسائل کی کمی ہے۔ انسانی حقوق کے حمایتی کہتے ہیں کہ
ایسی صورتحال میں بھی جب معاشی مجبوریوں کی وجہ سے پلیٹ فارم اور
 CEDAWپر مطابقت متاثر ہو رہی ہو وہاں بھی ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ
انسانی حقوق کی پالیسیوں پر عملدرآمد کریں تاکہ مردوخواتین کے ساتھ برابری کی
بنیاد پر سلوک کیا جائے۔ حقوق اور پالیسی مقاصد کی ایسی کون سی مثالیں ہیں جو
خواتین کی آزادی اور مساوات کو بہتر بنا سکتی ہوں لیکن ریاستوں کے دعوے کے
مطابق ان پر عملدرآمد بہت مہنگا کام ہے؟ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا کچھ
ایسے اقدامات بھی ہیں جو کم وسائل کے باوجود انجام دیے جا سکیں اور جن کی بدولت
مساوات اور حقوق کے حوالے سے ترقی کا عمل آگے بڑھے؟

145

سیشن 13مساوات سے بڑھ کر :انسانی حقوق کے کارکن کے لیے رہنما کتابچہ

146

مساوات سے بڑھ کر :انسانی حقوق کے کارکن کے لیے رہنما کتابچہ سیشن13

سیشن

13

جنگ کے زمانے میں خواتین کے حقوق :خواتین،
امن اور سالمتی کے حوالے سے سالمتی کونسل کو
قراردادیں
مقاصد:
• سالمتی کونسل کی قرارداد نمبر  1325کے بارے میں جاننا اور یہ بھی سمجھنا کہ
قیام امن کے حوالے سے خواتین کا کیا کردار ہے۔
• تنازعات سے متعلقہ خواتین کے خالف جنسی تشدد کے بارے میں سالمتی کونسل کی
قرارداد نمبر  2106 ،1960 ،1888،1889 ،1820اور  2122کو پڑھنا اور یہ جاننا
کہ قیام میں خواتین کیسے شرکت کر سکتی ہیں اور تنازع کے بعد معاشرے کی تعمیر
نو کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہیں۔

اس سیشن میں:
ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق دنیا بھر میں ہونے والے تمام امن معاہدوں میں سے آدھے پہلے
پانچ سالوں کے دوران ناکام ہو جاتے ہیں۔" پائیدار اور مستحکم امن کے قیام کے حوالے سے
جو اہم چیز چھوڑ دی جاتی ہے وہ ہے اس طبقے کی شمولیت جو تنازع سے سب سے زیادہ
اور منفرد انداز میں متاثر ہوتا ہے :یعنی خواتین"65۔ اس سیشن میں ہم سالمتی کونسل کی ان
قراردادوں کے بارے میں پڑھیں جو زمانہ جنگ میں خواتین کے خالف تشدد کے حوالے سے
ہیں ،نیز یہ کہ امن مذاکرات اور تنازع کے بعد معاشرے کی تعمیر نو کے حوالے سے خواتین
کیا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔
اس سلسلے میں سالمتی کونسل کی کوششوں پر ایک نظر ڈالی جائے تو ۔ خواتین،امن اور
سالمتی کے حوالے سے اس کی قراردادوں میں سے پہلی 2000ء میں ،یعنی بوسنیا میں جنگ
کے خاتمے اور روانڈا میں تنازعات کے خاتمے کے  5سال بعد پاس کی گئی ،ان دونوں تنازعات
میں جنسی زیادتی کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا تھا۔ ایک
محتاط اندازے کے مطابق بوسنیا اینڈ ہرزیگووینا میں  1992سے 1995ء تک جاری رہنے
والی جنگ کے دوران  20سے  50ہزار تک خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا
جبکہ1994ء میں روانڈا میں نسل کشی کے دوران اڑھائی الکھ سے  5الکھ خواتین خواتین
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اور لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیا گیا۔

66

ایک اندازے کے مطابق جنگ کے دوران ہونے والی

جنسی زیادتیوں میں سے  90فیصد اجتماعی زیادتیاں تھیں۔ 67چاہے کچھ بھی ہو یہ اعدادوشمار
انتہائی خطرناک صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں:
•  1991سے 2001ء کے دوران سیرالیون میں داخلی طور پر نقل مکانی کرنے والے
افراد کے لیے قائم کیے گئے کیمپوں میں  50ہزار سے  64ہزار خواتین کو قابض
فورسز کی طرف سے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔

68

• ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں  1996سے جنسی زیادتی کم از کم  2الکھ کیسز
دستاویزی طور پر ریکارڈ پر آ چکے ہیں ،ان میں سے زیادہ تر خواتین اور لڑکیاں ہیں:
اندازہ ہے کہ اصلی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔

69

• الئبیریا میں  14سالہ طویل خانہ جنگی کے دوران جنسی تشدد عام طور پر استعمال
ہونے واال ہتھیار تھا۔

70

اس سیشن میں ہم اقوام متحدہ کی سالمتی کونسل کی ان قراردادوں کے بارے میں پڑھیں گے
جو عالمی سطح پر تنازعات کے دنوں میں جنسی زیادتیوں کے واقعات سے متعلق ہیں۔ تنازعات
کی صورتحال میں خواتین کے پہلے سے زیادہ سامنے آنے کا ایک اور نتیجہ یہ ہے کہ امن
مذاکرات اور بحالی کی منصوبہ بندی میں ان کے مثبت اثر کی وجہ سے عالمی دنیا کی توجہ
بڑی حد تک اس جانب مبذول ہو گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں سالمتی کونسل نے ایسی متعدد
پالیسیوں کی تجویز دی ہے جن کے تحت زیادہ پائیدار اور منصفانہ امن معاہدوں کو یقینی بنانے
کے لیے خواتین کی شرکت کو ایک حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان
قراردادوں کے مطالعہ اور ان پر بحث سے قبل مندرجہ ذیل ڈیٹا پر ایک نظر ڈالیں:
• حالیہ ادوار میں ہونے والے تنازعات میں ہونیوالی ہالکتوں میں  90فیصد عام شہری میں
جن میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے۔

71

• 1992ء سے 2011ء تک ہونے والے قیام امن کے اہم منصوبوں میں صرف  4فیصد
خواتین دستخط کنندگان 2.4 ،فیصد مرکزی ثالث 3.7 ،فیصد گواہان اور  9فیصد
مذاکرات خواتین تھیں۔
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http://www.endvawnow.org/en/articles/299-fast-facts-statistics-on-violence-against-women-66
andgirls-.html
http://www.unicef.org/emerg/files/women_insecure_world.pdf 67
http://www.endvawnow.org/en/articles/299-fast-facts-statistics-on-violence-against-women-68
andgirls-.html
 69ایضا
http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/endviol/70
http://www.womenwarpeace.org/71
72

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/10/
wpssourcebook-03a-womenpeacenegotiations-en.pdf
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مطالعہ کی اسائنمنٹس:
اقوام متحدہ کی سالمتی کونسل کی قراردادیں
اقوام متحدہ کی سالمتی کونسل کے  15ارکان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ عالمی
امن اور سالمتی کو برقرار رکھنے کا ہدف دیا گیا ہے۔ سالمتی کونسل کی قراردادیں
کونسل کی منشاء کا رسمی اظہار ہونے کے ساتھ ساتھ قانونی طور پر قابل اطالق بھی
ہوتی ہیں؛ تاہم حقیقت یہ ہے کہ سیاسی رضامندی اور عالمی برادری کی معاونت کے
بغیر ان پر عملدرآمد نہیں کروایا جا سکتا۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ عالمی اتفاق رائے
اور سیاسی دباؤ حکومتوں کو ان قراردادوں پر عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے۔
اقوام متحدہ کی سالمتی کونسل کی قرارداد نمبر 1325
2000ء میں اقوام متحدہ کی سالمتی کونسل نے قرارداد نمبر  1325پاس جس کا مقصد
تنازعات کا شکار خطوں میں پائیدار امن کے قیام کے لیے خواتین کے کلیدی کردار
اور اس کے حوالے سے عالمی ذمہ داری کو اجاگر کرنا تھا۔
کونسل نے بطور نشانہ بننے والے شہری اور بطور سپاہی خواتین کی جنگ میں
شرکت کا اعتراف کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اگر امن معاہدوں کی تشکیل
اور معاشرے کی تعمیر نو سے خواتین کو نکاال جائے گا تو اس سے استحکام کو
خطرہ ہو گا۔ سالمتی کونسل کی قرارداد  1325مطالبہ کرتی ہے کہ جنگ کے دوران
خواتین کو جنسی تشدد اور صنف کی بنیاد پر تشدد سے محفوظ رکھا جائے ،سکا ساتھ
ساتھ مہاجر خواتین اور لڑکیوں کی حفاظت کیساتھ ساتھ ان افراد کو تحفظ فراہم کرنے
کا بھی مطالبہ کرتی ہے جو مہاجر کیمپوں میں انسانی امداد حاصل کرنے پر مجبور
ہوں۔ قرارداد اس بات پر بھی زور دیتی ہے کہ زمانہ جنگ میں خواتین کو تشدد سے
بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور ایسے افراد کے کٹہرے میں الیا جائے جو اس
تشدد میں ملوث ہوں۔
کونسل نے یہ قرارداد مقامی سطح پر قیام امن کے سلسلے میں خواتین کے اقدامات اور
تنازعات کے حل میں خواتین کی شرکت کی حوصلہ افزائی کے لیے منظور کی
تھی۔2005ء میں سالمتی کونسل نے قرارداد  1325کے اثرات کو مضبوط بنانے
کیلئے ایک بیان جاری کیا اقوام متحدہ کے ممبر ممالک سے کہا گیا کہ وہ اس قرارداد
پر مکمل عملدرآمد کے لیے قومی ایکشن پالن تیار کریں۔

 10سال گزر گئے :خواتین سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کی ضرورت
سفیر ،انوار ال کے چودھری
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2000ء میں خواتین کا عالمی دن میرے لیے اور خواتین کے لیے ایک خصوصی دن
تھا۔ اس د ن میں نے اقوام متحدہ کی سالمتی کونسل کے صدر کے طور پر کونسل
کی طرف سے ایک بیان جاری کیا جس میں خواتین کی طرف سے جنگ سے بچاؤ،
قیام امن اور لوگوں کو ہم آہنگی کے ساتھ رہنے پر تیار کرنے کے لیے خواتین کی
طرف سے ادا کیے جانے والے کردار کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کروائی گئی ،اس
کردار کو نہ تو تسلیم کیا جاتا ہے ،نہ مکمل استعمال کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کی قدر
کی جاتی ہے۔
سالمتی کونسل کے ارکان نے اس بیان میں اس بات کا اعتراف کیا کہ امن اور
مردوخواتین کے مابین مساوات کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ
کیا کہ اختیارات کے ڈھانچے تک خواتین کی مکمل رسائی اور شرکت کے ساتھ ساتھ
امن اور سالمتی کی کوششوں ا ن کی مکمل شمولیت ہونی چاہیے۔
یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اقوام متحدہ کے قیام سے اب تک امن اور سالمتی
کے حوالے سے خواتین کے قیمتی کردار کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ ایک طویل عرصے
تک یہی خیال کیا جاتا رہا ہے کہ خواتین جنگ اور تنازعات کامحض ایک بے
یارومددگار شکار ہیں۔ اپنی کمیونٹیز اور ان سے باہر خواتین کی طرف سے امن کے
قیام کی کوششوں کو اکثراوقات نظرانداز کیا گیا ہے۔ لیکن  8مارچ 2000ء کو 55سال
سے چھائی اس عمیق خاموشی کو توڑا گیا۔ سالمتی کونسل کی قرارداد  1325کا بیج
بویا جا چکا تھا۔
قرارداد  1325کی منظوری سے خواتین کے لیے مواقع کا ایک ایسا دروازہ کھال
جس کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا ،خواتین نے بار ہا یہ ثابت کیا ہے کہ
وہ قیام امن اور تنازعات کے بعد تعمیر نو کے حوالے سے معیاری بہتری ال سکتی
ہیں۔
مرکزی سوال یہ نہیں کہ خواتین کو جنگ میں کیسے محفوظ رکھا جائے بلکہ یہ کہ
امن کو کس طرح قائم کیا جائے کہ اس کے بعد جنگ اور تنازع دوبارہ سر نہ اٹھا
سکے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کو مذاکرات کی میز ،فیصلہ سازی اور قیام امن کی
ٹیموں میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی وہاں بالخصوص سویلین موجودگی
ضروری ہے تاکہ جنگ کے حاالت سے امن کے کلچر کی طرف مڑتے ہوئے ایک
واضح فرق نظر آئے۔ قرارداد  1325کے ذریعے پہلی بار اس بات کو سالمتی کونسل
کی طرف سے ایک نظریے کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اس طرح سے اس پر
عملدرآمد کے حوالے سے عالمی برادری اور بالخصوص اقوام متحدہ پر ایک منفرد
ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔۔۔۔
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یہ قرارداد پہال ایسا عالمی میکنز م تھا جس میں کھلے الفاظ میں جنگ اور قیام امن کے
حوالے سے صنفی بنیاد وں پر کردار کو تسلیم کیا گیا تھا تاہم اس قرارداد پر عملدرآمد
کے حوالے سے مایوس کن ریکارڈ کی وجہ سے اس کی قدر کھو گئی ہے۔ عالمی
طرز عمل کی نتیجے میں خواتین کے غیر محفوظ ہونے میں سالمتی کونسل کا قصور
یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر فوج کی بنیاد پر بننے والے ریاستی ڈھانچے کی معاونت
کرتی ہے اور یہ بات مایوس کن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی ذہن میں
رکھنی چاہیے کہ سکیورٹی کونسل کو بھی اپنے کام کے طریقہ کار میں صنفی امور
کو پوری طرح ابھی تک شامل کرنا ہے۔
اگر اقوام متحدہ کے سیکرٹریٹ اور بالخصوص سیکرٹری جنرل کے حوالے سے بات
کی جائے تو بہت سے ایسے کام ہیں جو انہیں ابھی تک کرنا ہیں۔ بالشبہ واضح طور
پر اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی اخالقی اتھارٹی کو حقیقی طور پر
اعلی منصب پر وہ بیٹھے ہیں اسے
متحرک اور پرعزم ہو کر استعمال کریں اور جس
ٰ
قرارداد  1325پر عملدرآمد کے لیے استعمال کریں۔
بے شک دس سال بعد ہی سہی ،آغاز میں مندرجہ ذیل چار شعبوں میں سیکرٹری جنرل
کا کردار نظر آنا چاہیے۔
پہال ،سیکرٹری جنرل پہلی ترجیح کے طور پر اقوام متحدہ کی ممبر ریاستوں کو
متحرک کریں اور ان کی معاونت کریں کہ وہ قرارداد  1325کی رو سے نیشنل ایکشن
پالن تیار کریں۔ 192ممالک میں سے اب تک صرف  20ممالک نے ایسے ایکشن
پالن تیار کیے ہیں ،ان میں محض ایک تہائی ترقی یافتہ ممالک شامل ہیں۔ انہیں ذاتی
طور پر ریاستوں اور حکومتوں کے سربراہان کو خطوط لکھنے چاہیئں جن میں انہیں
ایسے ایکشن پالن کی تیاری کے لیے کسی نظام االوقات کی تجویز دیں اور اقوام متحدہ
کے ہر ملک میں نمائندے کو اس عمل پر نظر رکھنے کا کہیں۔
دوسرا ،جس شعبے میں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ قرارداد 1325
کے حوالے سے اقوام متحدہ کے نظام کے اندر سینئر افسران کو آگاہی اور تربیت
فراہم کی جائے۔
تیسرا ،فوری توجہ اس جنسی تشدد اور جنسی بدسلوکی کو روکنے پر مرکوز کی جائے
جو قیام امن کے نام پر کیا جاتا ہے اور اسے اب تک نظرانداز کیا جا رہا ہے ،سالوں
سے اقوام متحدہ اسے برداشت کر رہا ہے اور اس پر کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ اس
حوالے سے قومی خودمختاری کے نام پر کوئی رعایت نہ برتی جائے۔
چوتھا ،سیکرٹری جنرل خود آگے بڑھتے ہوئے قرارداد  1325پر عملدرآمد کے
حوالے سے ہر چھ ماہ بعد مشاورتی عمل کا اہتمام کریں جس تمام سطحوں پر سول
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سوسائٹی کی تنظیمیں اور اقوام متحدہ کے متعلقہ ادارے شامل ہوں۔ اس بات کی بھی
حوصلہ افزائی کی جائے کہ ایسا ہی ایک مشاورتی عمل قومی سطح پر غیر سرکاری
تنظیموں کے ساتھ شروع کیا جائے۔
نیٹو اور افریقی یونین جیسے ادارے جو قیام امن کے کام میں مصروف ہیں ان کے
چاہیے کہ وہ قرارداد  1325کو حقیقی معنوں میں اپنے کام میں شامل کریں ،نہ صرف
خواتین کے نشانہ بننے کے حوالے سے بلکہ اپنے کام میں انہیں شامل کرنے کے
حوالے سے بھی۔
جیسا کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں خواتین کو جب بھی قیام امن کے لیے بات چیت
میں شامل کیا گیا ہے  ،ان کے کردار اور نظریات کی وجہ سے اکثر اوقات اس بات
کو یقینی بنایا گیا ہے کہ امن معاہدے کے ذریعے نئے دستور ،عدلیہ اور انتخابات
کے نظام میں صنفی مساوات کو مطالبات کو شامل کیا جائے۔
اقوام متحدہ کے قیام امن کے مشنز کے دوران محض متحارب دھڑوں سے یہ مطالبات
کرتے رہنا کہ وہ امن مذاکرات میں خواتین شامل کریں اور خواتین کو مرکزی دھارے
میں لے کر آئیں ،اس سے اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہو گا جب تک ہم خواتین کی
صالحیت سازی نہ کریں اور انہیں حقیقی طور پر یہ موقع اور معاونت فراہم نہ کریں کہ
وہ سیاسی اور معاشی طور پر خودمختار ہو جائیں ،مذاکرات کی میز پر ان کی جگہ نہ
بنائیں اور فیصلہ سازی کے ہر درجے پر انہیں برابری کی بنیاد پر نمائندگی نہ دیں۔
قرارداد  1325پر موثر عملدرآمد کے حوالے سے میرا ذاتی کردار یہ ہے کہ میں اپنی
تجویز بعنوان " 1325کے وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قابل عمل فرسٹ
ٹریک کے اشاریے" کے نام سے جوالئی میں اقوام متحدہ کے انسٹی ٹیوٹ آف پیس
واشنگٹن میں 1325پر کے حوالے سے ایک ورکنگ میٹنگ میں پیش کی تھی۔ اس
میں ایسے اقدامات کا خاکہ پیش کیا گیا تھا جو کسی مزید تاخیر کے بغیر شروع کیے
جا سکتے تھے اور قرارداد کے پاس ہونے کے بعد جو امید ظاہر کی جا رہی تھی اس
کے انتظار میں عالمی برادری کے درد اور جھنجالہٹ کو بھی ختم کیا جا سکتا تھا۔
آخر میں یہ کہ ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جب تک خواتین کو دیوار سے
لگایا جائے گا اور انہیں نظرانداز کیا جائے گا تب تک حقیقی معنوں میں پائیدار امن
کے حصول کا امکان بہت کم ہے۔

73

 73انوارال کے چودھری  1996سے  2001تک اقوام متحدہ میں بنگلہ دیش کے سفیر اور مستقبل مندوب رہ چکے ہیں۔ وہ اقوام
متحدہ کی سالمتی کونسل کے صدر ،یونسیف بورڈ کے صدر ،اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل ،اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی
کے صدر کے سینئر خصوصی مشیر کے عہدوں پر کام کر چکے ہیں۔
http://www.nato.int/docu/review/2010/Women-Security/Women-resolution-1325/EN/index.htm
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گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت:
• قرارداد  1325زور دیتی ہے کہ تنازعات کے حل اور قیام میں خواتین کو شریک کیا
جائے ،پرتشدد تنازعات کے دوران خواتین کو تحفظ فراہم کیا جائے ،اور عام شہری
خواتین اور مہاجر خواتین کو نقصان سے بچایا جائے۔ قرارداد  1325میں کون سے
انسانی حقوق کا دفاع کیا گیا ہے؟
اعلی معیارات حاصل
• قیام امن میں خواتین کی شرکت سے انسانی حقوق کے کون سے
ٰ
کیے جا سکتے ہیں؟
• قرارداد  1325پر عملدرآمد کے لیے حکومتیں(بالخصوص وہ حکومتیں جو ابھی تک
براہ راست پرتشدد تنازعات کا حصہ نہیں ہے بلکہ نزدیک سے ان کا مشاہدہ کر رہی
ہیں) کیا اقدامات کر سکتی ہیں؟ حکومتیں قرارداد  1325کی حمایت اور ا س کی شقوں
پر عملدرآمد کے لیے ایک دوسرے پر کیسے اثر ڈال سکتی ہیں ،چاہے تنازع کہیں بھی
چل رہا ہو؟

مطالعہ کی اسائنمنٹس:
خواتین ،امن اور سکیورٹی کے حوالے سے سالمتی کونسل کی قراردادیں
گزشتہ عشرے کے دوران اقوام متحدہ کی سالمتی کونسل نے اس سوال کا کئی بار
جائزہ لیا ہے کہ تنازعات کے زمانے میں خواتین کے حقوق کی بہترین طور پر کیسے
حفاظت کی جا سکتی ہے ،اس کے نتیجے میں خواتین ،امن اور سالمتی کے لیے
حوالے سے اقوام متحدہ کی سالمتی کونسل نے  7قراردادیں پاس کی ہیں۔

74

ان

قراردادوں میں (1960 ،1889 ،1820 ،1325اس پر مطالعہ کی اگلی اسائنمنٹ میں
بحث کی گئی ہے) شامل ہیں۔ 2013ء میں افغانستان ،ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو،
عراق ،لیبیا ،نائجیریا ،پاکستان ،فلسطین ،جنوبی سوڈان اور شام میں پرتشدد تنازعات
میں ہزاروں افراد کی ہالکتوں کے بعد سکیورٹی کونسل نے دو مزید قراردادیں پاس
کی جن میں قرارداد نمبر  2106اور  2122شامل ہیں۔ اگرچہ ان دو نئی قراردادوں
میں کوئی بہت زیادہ نئی چیز کو شامل نہیں کیا گیا ،ان واحد مقصد اقوام متحدہ اور
اس کے ممبر ممالک کی طرف سے اس عہد کی تجدید کرنا ہے کہ تنازعات کے حاالت
میں خواتین کے مسائل اور ان کے کردار کو تسلیم کیا جائے نیز پائیدار امن کے لیے
کی جانے والی فیصلہ سازی میں خواتین کو شامل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔

 74خواتین ،امن اور سالمتی کے حوالے سے سالمتی کونسل کی مزید دستاویزات دیکھنے کے لیے اس لنک پر جائیں:
http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/women-peace-and-security
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اقوام متحدہ کی سالمتی کونسل کی قرارداد نمبر 75 )2013(2106میں اس بات پر
زور دیا گیا ہے کہ ماضی میں پاس ہونے والی قراردادوں میں کیے گئے وعدوں کو
پورا کیا جائے  ،مسلح تنازعات میں اور تنازعات کے بعد کی صورتحال میں جنسی
تشدد سے بچاؤ کے لیے صنفی مساوات اور سیاسی ،سماجی اور معاشی طور پر
خواتین کے بااختیار ہونے کی اہمیت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ قرارداد  2106میں ممبر
ممالک سے کہا گیا ہے کہ وہ جنسی تشدد کے حوالے جرائم کی تمام شکلوں کو اپنی
قومی قانون سازی میں شامل کریں ،نیز یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ تنازعات کے
دوران ہونے والے جنسی تشدد کے جرائم کی مسلسل اور مضبوط تفتیش کے بعد
مقدمات قائم کیے جائیں۔ قرارداد میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ تنازعات کے
دوران جنسی تشدد کی منصوبہ بندی کرنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے
خالف پابندیاں عائد کی جائیں۔ قرارداد میں صنفی مشیران ،خواتین کے تحفظ کے
مشیران اور عام خواتین کے اس کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے جو وہ قیام امن اور
تنازع کے بعد کی منصوبہ بندی میں شمولیت اور خواتین کے تحفظ کے حوالے سے
ادا کر سکتی ہیں۔
قرارداد نمبر )2013(2122

76

سالمتی کونسل کی سب سے آخری قرارداد ہے جس

میں اقوام متحدہ کے خواتین ،امن اور سالمتی کے ایجنڈے پر عملدرآمد کے حوالے
سے ممبر ریاستوں کے وعدوں اور اقدامات کے مابین حائل خلیج کے بارے میں بات
کی گئی ہے۔ قرارداد یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ خواتین کے قائدانہ کردار اور تنازعات
کے حل و قیام میں خواتین کی کی شرکت کی طرف مزید توجہ دی جائے ،اس قرارداد
میں ممبر ریاستوں کی طرف سے کی جانے والی پیشرفت کی نگرانی کا بھی کہا گیا
ہے۔ قراداد میں اس ضرورت پر زور دیا گیا ہے کہ تنازعات کے دوران اور تنازعات
کے بعد خواتین کی انصاف تک رسائی میں حائل رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے
مسلسل کوششیں کی جائیں ،جن میں صنفی تناظر میں قانونی ،عدالتی اور سالمتی کے
شعبوں کے حوالے سے اصالحات بھی شامل ہیں۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کہ سالمتی
کونسل کی قرارداد  2122میں یہ ذمہ داری سالمتی کونسل ،اقوام متحدہ کے اداروں،
عالقائی تنظیموں اور فریق ریاستوں پر ڈالی گئی ہے کہ وہ قیام امن میں خواتین کی
شرکت کے حوالے سے رکاوٹیں ختم کریں اور مواقع فراہم کریں۔ قرارداد میں اس

 75قرارداد نمبر  2106کا مکمل متن دیکھنے کے لیے:
)http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2106(2013
 76قرارداد نمبر  2122کا مکمل متن دیکھنے کے لیے:
)http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2122(2013
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زیادہ پائیدار معاشروں کے قیام اور پائیدار و جامع امن کے قیام کے لیے خواتین کو
بااختیار بنانے کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔

تنازعات کے دوران جنسی زیادتی کے واقعات کے خاتمے کی کوششوں کی
حمایت
گیتورا وارا

77

پچھلے ماہ (ستمبر  )2013کے اواخر میں میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک
قرارداد پاس کی جسے " تنازعات کے دوران جنسی زیادتی کے خاتمے کے لیے ایک
اہم اعالمیہ" کہا جا رہا ہے۔
ریکارڈ  113ممالک نے ایک ہی نشست میں اس قرارداد کی حمایت کا اعالن کیا ،یہ تعداد
اقوام متحدہ کی ممبر ریاستو ں کے آدھےسے بھی زیادہ ہے۔ 78اقوام نے جنگ کے دوران
جنسی زیادتی کے واقعات کے خاتمے کیلئے کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔
یہ اعالمیہ اقوام متحدہ کی سالمتی کونسل کی طرف سے 2000ء میں قراراداد نمبر
 1325کی منظوری کے بعد اس سلسلے میں چھٹا عالمی اعالمیہ ہے۔ قرارداد ممبر
ممالک پر زور دیتی ہےکہ وہ تنازعات سے بچاؤ اور ان کے حل نیز امن و سالمتی
کے قیام اور اس میں اضافے کے لیے خواتین کی شرکت بڑھائیں۔
اقوام متحدہ کی سالمتی کونسل کی قرارداد نمبر  1325مسلح تنازعات میں شامل فریقین
پر زور دیتی ہیں کہ وہ ان عالمی قوانین پرعملدرآمد کریں جو خواتین اور لڑکیوں کے
حقوق کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اور ایسی پالیسیاں اور طریقہ ہائے کار اختیار کریں
جو جنسی زیادتی اور جنسی حملوں جیسے صنفی بنیاد وں پر ہونے والے جرائم سے
تحفظ فراہم کریں۔
سالمتی کونسل کی دیگر قراردادوں میں  1889 ،1888 ،1820اور  1960شامل ہیں
جنہیں بالترتیب  2009 ،2008اور 2010ء میں منظور کیا گیا۔
مندرجہ باال قراردادوں پر کام کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے تنازعات میں جنسی
تشدد کے خالف اقوا م متحدہ کا ایکشن 2007ء میں قائم کیا گیا  ،اس میں اقوام متحدہ
کے  13اداروں کے کام کو اکٹھا کیا گیا۔
اس کے قیام کا مقصد ہم آہنگی اور جوابدہی کو بڑھانا ،پروگرامز اور حقوق کی حمایت
کو تیز کرنا اور جنسی تشدد سے بچاؤ کے لیے قومی کوششوں میں معاونت کرنا اور
 77گیتورا وارا ایک کینیا میں کام کرنے والی ایک مصنف اور صحافی ہیں وہ انسانی حقوق اور ایچ آئی وی/ایڈز کے موضوعات پر
لکھتی ہیں
 78اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی طرف سے 2013ء میں پاس کردہ "تنازعات کے دوران جنسی تشدد کے خاتمے کا عہد" کی مزید
تفصیالت جاننے کے لیے اس لنک پر جائیں:
http://www.stoprapeinconflict.org/113_countries_commit_to_stop_rape_in_conflict_with_historic_d
eclaration_at_un
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ایسے جرائم میں زندہ بچ جانے والے افراد کی ضروریات کو فوری طور پر پورا کرنا
تھا۔
2008ء میں سیکرٹری جنرل بانکی مون نے UNiTE to End Violence
 against Womenکے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا جس کا مقصد دنیا کے تمام
حصوں میں زمانہ جنگ اور زمانہ امن کے دوران خواتین اور لڑکیوں کے خالف
تشدد کا خاتمہ اور تشدد سے بچانا تھا۔
اس مہم کے تحت اقوا م متحدہ کے متعدد اداروں نے اکٹھے ہو کر افراد ،سول سوسائٹی
اور حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا تاکہ خواتین کے خالف ہر قسم کے
تشدد کو ختم کیا جا سکے۔
اس کے بعد آنے والی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ایک فریم ورک تشکیل دیا
گیا۔اقوام متحدہ کی سالمتی کونسل کی قرارداد نمبر 2008(1820ء) زور دیتی ہے کہ
خواتین اور لڑکیوں کے خالف جنسی تشدد کو ایک جنگی حربے کے طور پر استعمال
کرنے کا خاتمہ کیا جائے نیز مجرموں کو سزائیں نہ ملنے کا عمل روکا جائے۔
اس میں اقوام متحدہ سے درخواست کی گئی ہے کہ اقوام متحدہ کی سربراہی میں چلنے
والے سکیورٹی مشنز کے تحت خواتین اور لڑکیوں بشمول مہاجر کیمپوں میں رہنے
والیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے ،اور امن عمل کے تمام پہلوؤں کے دوران خواتین
کو شرکت کے لیے مدعو کیا جائے۔
سالمتی کونسل کی قرارداد نمبر 2009(1888ء)

79

میں تنازعات کی صورتحال میں

خواتین اور بچوں کو جنسی تشدد سے بچانے کے لیے اقدامات کی تفصیل بیان کرتے
ہوئے سیکرٹری جنرل سے کہا گیا ہے کہ وہ اس مسئلے پر اقوام متحدہ کے کام کی
سربراہی اور رابطہ کاری کے لیے ایک خصوصی نمائندہ مقرر کریں ،ماہرین کی
ٹیمیں ایسے عالقوں میں بھیجیں جن کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہو ،اور خواتین
و بچوں کے دفاع کو امن فورسز کے دائرہ اختیار میں شامل کریں۔
سالمتی کونسل کی قرارداد نمبر  80)2009(1889میں قرارداد نمبر  1325کی دوبارہ
تائید کرتے ہوئے تنازعات کی صورتحال میں خواتین کے خالف جاری جنسی تشدد کی
مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی ممبر ریاستوں اور سول سوسائٹی پر زور دیا گیا
ہے کہ وہ خواتین اور لڑکیوں کے تحفظ اور تنازعات کے بعد کے پروگرامز میں

 79سالمتی کونسل کی قرارداد نمبر  1888کا مکمل متن اس لنک پر دیکھیںhttp://www.securitycouncilreport.org/atf/ :
cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES%201888.pdf
 80قرارداد نمبر  1889کا مکمل متن اس لنک پر دیکھیںhttp://www.securitycouncilreport.org/atf/ :
cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES%201889.pdf
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انہیں بااختیار بنانے پر توجہ مرکوز کریں ،اس میں ان خواتین اور لڑکیوں کو بھی
شامل کیا جائے جو مسلح گروپوں کے ساتھ منسلک ہیں۔
سالمتی کونسل کی قرارداد نمبر  81)2010(1960میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ تنازعات
سے متعلقہ جنسی تشدد کے واقعات کی نگرانی ،تجزیے اور رپورٹنگ کے لیے
انتظامات کیے جائیں۔
پچھلے ماہ جاری ہونے والے اعالمیے (تنازعات میں جنسی تشدد کے خاتمے کا عہد)
مندرجہ باال تمام وعدوں کی تجدید کی گئی ہے ،اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ
زمانہ جنگ میں جنسی زیادتیوں کے خاتمے اور اس سے بچاؤ کے لیے عالقائی سطح
پر کوششوں کو مضبوط کیا جائے۔ اس میں ریاستوں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ فوج
اور پولیس کو بچاؤ اور تحفظ کی تربیت فراہم کریں ۔۔۔۔۔۔
خواتین اور لڑکیوں کو مختلف اقسام کے جنسی تشدد اور ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا
ہے ۔۔۔ ایسا کوئی تجربہ یا اس کا خوف بھی انہیں ایسے ہی جکڑے رکھتا ہے جیسا کہ
کسی کو کھمبے کے ساتھ باندھ کر رکھا گیا ہو اور وہ کوئی نقل وحرکت نہ کر سکتا
ہو ،اس طرح خواتین ترقی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کے قابل نہیں رہتیں۔

82

گروپ کی مشق:
اس مشق میں گروپ سے کہیں کہ وہ سوچے اور خواتین اور مردوں کے خالف ایسے اقدامات
کی ایک فہرست تیار کریں جو تنازعات میں جنسی زیادتیوں کے زمرےمیں آتے ہوں ،پھر اس
بات پر بحث کریں کہ اس حوالے سے قانون کے نفاذ اور ان حقوق کی خالف ورزیوں کو
روکنے کی ذمہ داری کس کی ہو سکتی ہے۔ گروپ کو غور کرنا چاہیے کہ مختلف حاالت میں
کس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں جیسا کہ میدان جنگ ،گوریال لڑائی ،حملے اور ایسی
بحرانی صورتحال جو لوگوں کو نقل مکانی کرنے اور تنازعات پر منتج ہوتی ہے ،اسی طرح
مظاہرین اور سیاسی قیدیوں کے خالف جنسی تشدد اور اسی طرح کی دیگر مثالیں۔
ایک رضاکار سے کہیں کہ وہ گروپ کی طرف سے تنازعات سے متعلقہ تشدد کی اقسام اور
حاالت کی فہرست تیار کرے۔ جب فہرست مکمل ہو جائے تو پھر ہر ایک خالف ورزی کا
جائزہ لیں اور اس بات پر غور کریں کہ اس کے نتیجے میں کون سے انسانی حق کی خالف
ورزی ہوئی ہے اور شکار افراد کے تحفظ ،خالف ورزی کرنے والوں کو پکڑنے اور مجرمانہ
سرگرمی پر مقدمہ چالنے کی ذمہ داری کس کی ہے۔ پرتشدد تنازع کی صورت میں نظام زندگی
اور حکمرانی کے ذرائع درہم برہم ہو جاتے ہیں ،تو پھر سکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر
 81سالمتی کونسل کی قرارداد  1960کا مکمل متن دیکھنے کے لیے اس لنک پر جائیں:
http://www.securitycouncilreport.org/atf/
cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES%201960.pdf
 10 AllAfrica.com, 82اکتوبر2013 ،ء http://allafrica.com/stories/201310100773.html.
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عملدرآمد کس طرح ہو گا ،اس سلسلے میں متحارب دھڑوں ،مقامی پولیس ،رضاکار سکیورٹی،
مقامی وکالء ،اقوام متحدہ کی مہاجرین کے لیے کام کرنے والی سروسز اور غیر ملکی حکومتوں
کو مدنظر رکھیں۔

گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت:
• اس مشق سے آپ نے کون سے اسباق حاصل کیے؟
• تنازعات سے متعلقہ جنسی تشدد کا خاتمہ کرنے کےلیے کوشاں افراد اور اداروں کو
کس طرح کی مشکالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟
• کیا آپ کے خیال میں اقوام متحدہ کی قراردادیں تنازعات سے جڑے جنسی تشدد پر
توجہ مرکوز کرنے اور اس سے نمٹنے کے لیے مدد فراہم کرتی ہیں؟ کیوں یا کیوں
نہیں؟
• اب آپ تنازعات سے متعلقہ جنسی تشدد کے حوالے سے سالمتی کونسل کی قراردادوں
کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں ،کیا کو ئی ایسے اقدامات ہیں جو آپ خود کرنا
چاہیں یا دوسروں سے کروانا چاہتے ہوں؟ یہ اقدامات کون سے ہیں؟
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سیشن

14

انفرادی طور پر تنظیموں کی طرف سے انسانی
حقوق کی شکایات وصول کرنے والے عالمی ادارے
مقاصد:
• یہ جاننا کہ تنظیموں اور افراد کی طرف سے جمع کروائی جانے والی شکایات کی تفتیش
اور ان پر کارروائی انسانی حقوق کے کون سے ادارے کرتے ہیں۔
• خواتین کے حقوق کے تحفظ پر مامور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق مانیٹر کو شکایت
درج کروانے کی پریکٹس کرنا۔

اس سیشن میں:
انسانی حقوق کے حوالے سے اقوام متحدہ کے تمام ادارے اور ماہرین مختلف ممالک میں انسانی
حقوق کی صورتحال کا اندازہ لگانے اور انہیں بہتر بنانے کے لیے سول سوسائٹی پر انحصار
کرتے ہیں۔ حکومتوں کی طرف سےاپنے اپنے ممالک میں انسانی حقوق کے حوالے سے جمع
کروائی جانے والی رپورٹس کے عالوہ افراد اور تنظیمیں بھی ہر سال ہزاروں کی تعداد میں
رسمی اور غیر رسمی رپورٹس ،شکایات اور پٹیشنز اقوام متحدہ کو جمع کرواتے ہیں۔ ایسے
بہت سے نظام اور طریقہ ہائے کار قائم کیے گئے ہیں جو قابل بھروسہ شکایات اور رپورٹس
کو وصول کرتے ہیں—اس کے لیے شکایت کا کسی وکیل یا معروف تنظیم کی طرف سے نہ
آنا ضروری نہیں نہ ہی شکایت کنندہ کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی
حقوق کے ان طریقہ ہائے کار کا مقصد جس حد تک ممکن ہو رکاوٹوں کو ختم کرنا ہے تاکہ
سول سوسائٹی اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کے دفاع کے لیے کام کر سکے۔
اس سیشن میں اقوام متحدہ کے ایسے متعدد طریقہ ہائے کار اور اداروں ( معاہدے ،کمیشن ،دفاتر
اور ماہرین) کے بارے میں پڑھیں گے جو انسانی حقوق کے الزامات کے جواب میں سول
سوسائٹی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ ان میں  CEDAWکا اضافی پروٹوکول ،خواتین کے
تشخص کے حوالے سے کمیشن ،اقوام متحدہ کا ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق اور ہائی کمشنر
کا دفتر ،اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے "خصوصی طریقہ ہائے کار" شامل ہیں،
ا ن "خصوصی طریقہ ہائے کار" میں خصوسی نمائندے ،آزاد ماہرین اور انسانی حقوق کے
ورکنگ گروپ شامل ہوتے ہیں۔
وقت اور جگہ کی قلت کے باعث انسانی حقوق کے "خصوصی طریقہ ہائے کار" کے حوالے
سے ہماری بحث خواتین کے خالف تشدد پر کام کرنے والے خصوصی نمائندوں تک محدود ہو
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گی ،اگرچہ اس کے عالوہ بھی اقوام متحدہ کے ایسے درجنوں خصوصی نمائندے ،ماہرین اور
دفاتر موجود ہیں جہاں کوئی بھی فرد انسانی حقوق کی شکایت درج کروا سکتا ہے۔کچھ نمائندوں
کا دائرہ اختیار صرف ایک مخصوص ملک تک محدود ہوتا ہے ،جیسا کہ نمائندہ خصوصی
برائے ایران ،جبکہ کچھ کے پاس کسی مخصوص شعبے میں کام کرنے کا اختیار ہوتا ہے جیسا
کہ قانون اور اس کی پریکٹس میں خواتین کے خالف امتیازی سلوک کے معاملے پر کام کرنے
واال ورکنگ گروپ۔ یہ ماہرین اقوام متحدہ کے تمام ممبر ممالک کو رپورٹنگ کرتے ہیں اور
کسی ملک میں انسانی حقوق کی خالف ورزی سے نمٹنے کے سلسلے میں اس ملک کے
سرکاری حکام سے بسااوقات رابطہ کرتے ہیں۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اداروں اور ماہرین سے رابطہ کاری انسانی حقوق کے لیے
کام کرنے والی عالمی ،مقامی اور لوکل تحریکوں کا حصہ ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے۔ اقوام
متحدہ کے اداروں اور ماہرین کو بھیجی جانے والی شکایات پر مبنی خطوط کی نقول انسانی
حقوق کے دیگر اداروں ،خبر رساں اداروں اور حکومتی حکام کو بھی بھیجی جا سکتی ہیں
تاکہ ان کا اثر زیادہ سے زیادہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر مقامی حکام کو یہ بتایا جائے کہ آپ
کی شکایات اقوام متحدہ کو بھی کی جا چکی ہے تو اس سے ان پرایک اضافی دباؤ پڑ سکتا ہے۔
اس سیشن کے اختتام پر ہم اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی کو خواتین کے خالف تشدد کی
شکایت جمع کروانے کا ایک رف مسودہ تیار کریں گے۔ یہ مسودہ انسانی حقوق کی خالف
ورزیوں کی طرف توجہ دالنے کے لیے مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ
پہال مسودہ مل کر تیار کریں گے اس لیے ورکشاپ کے شرکاء کو یہ موقع مل سکے گا کہ وہ
ایک دوسر ے کے نظریات کو سن سکیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو نمائندہ خصوصی کو جمع
کروانے کی غرض سے حتمی مسودہ بھی تیار کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ مطالعہ جات اور
ورکشاپ میں ہونے والی بحث آپ کو یہ جذبہ اور درکار مہارت فراہم کرے گی کہ آپ انسانی
حقوق کی کسی خالف ورزی کے بارے میں مقامی حکام یا اقوام متحدہ کے ماہر کو رپورٹ
فراہم کر سکیں گے ،اب!

83

مطالعہ کی اسائنمنٹس:
انسانی حقوق کے حوالے سے اقوام متحدہ کے مندرجہ ذیل طریقہ ہائے کار/اداروں
کی تفصیل نیچے دی گئی ہے:
 .aخواتین کے خالف امتیاز کی تمام اشکال کے خاتمے کے معاہدے کا اضافی پروٹوکول
 .bخواتین کے تشخص کے حوالے سے کمیشن ()CSW
 83اقوام متحدہ کے انسانی حقوق مانیٹر کو شکایت کے طریقہ کار کا جائزہ لینے کے لیے اس لنک پر
جائیںhttp://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx:
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 .cہائی کمشنر برائے انسانی حقوق
 .dانسانی حقوق کونسل
 .eانسانی حقوق کونسل کے خصوصی طریقہ ہائے کار :نمائندہ خصوصی اور ورکنگ
گروپس

) (aخواتین کے خالف امتیاز کی تمام اشکال کے خاتمے کے معاہدے کا
اضافی پروٹوکول()CEDAW
 2015تک 106 :ممالک میں اسے قانون کا درجہ دیا جا چکا ہے۔
مزید  14ممالک نے معاہدے پر دستخط کیے ہیں؛
 77ممالک نے معاہدے کے حوالے سے کوئی اقدام نہیں کیا۔

84

جب کوئی ملک انسانی حقوق کے کسی معاہدے کی توثیق کرتا ہے تو وہ قانونی طور
پر ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ معاہدے کے مخصوص مقاصد کے مطابق عمل کرے
گا۔ 85اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے معاہدوں پر عملدرآمد کی عمومی شکل یہ ہوتی
ہے کہ عالمی برادری اس ملک کی طرف سے معاہدے پر عملدرآمد کی تائید کرتی
ہے یا اس کی مذمت کرتی ہے۔
تاہم انسانی حقوق کے ہر معاہدے کی نگرانی ماہرین پر مبنی کمیٹی یا کمیشن کرتا
ہے ،ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا معاہدے پر دستخط
کرنے واال ملک اس معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے یا نہیں۔

86

معاہدوں کے اضافی پروٹوکول بھی معاہدے ہی ہوتے ہیں ،ان پر دستخط اور ان کی
توثیق اصل معاہدےپر دستخط یا توثیق کرنے والی ممبر ریاستیں الگ سے کرتی ہیں۔
 CEDAWکا اضافی پروٹوکل 2000ء میں اختیار کیا گیا ،اسکے تحت افراد اور
خواتین کے گروپوں کو یہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ معاہدے کی خالف ورزی
کی صورت میں مقامی طور پر حاصل آپشنز استعمال کرنے کےبعد  CEDAWکی
کمیٹی کوبراہ راست شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ بہت سے ممالک جنہوں نے
 CEDAWپر دستخط کر رکھے ہیں انہوں نے اضافی پروٹوکول کےتحت خودکو
اضافی جانچ پڑتال کے حوالے کرنے کا انتخاب نہیں کیا۔  CEDAWکی کمیٹی افراد

http://indicators.ohchr.org/84
85

بعض اوقات کوئی ملک کسی معاہدے کی تخلیق کے لیے تو دستخط کر دیتا ہے لیکن وہ باضابطہ طور پر اس کی توثیق

نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر امریکہ نے اقوام متحدہ کے بچوں کے حقوق کے کنونشن کی تیاری میں ایک متحرک کردار کیا،
کنونشن  2ستمبر  1990ء کو الگو ہوا۔ تاہم امریکہ (صومالیہ اور جنوبی سوڈان کے ہمراہ) نے کبھی بھی اس معاہدے کی توثیق
نہیں کی ،لہٰ ذا یہ امریکی قانون کا حصہ نہیں ہے اوراس کی خالف ورزی کی صورت میں بچوں کے حقوق کی کمیٹی اس سے
بازپرس نہیں کر سکتی۔
 86انسانی حقوق کے معاہدوں سے مطابقت کی نگرانی کرنے والی انسانی حقوق کی کمیٹیوں کی فہرست دیکھیں ضمیمہ  Fمیں

161

سیشن 14مساوات سے بڑھ کر :انسانی حقوق کے کارکن کے لیے رہنما کتابچہ

کی طرف سے کسی بھی ایسی شکایت کو قبول کرتی ہے جو ) (1آپشنل پروٹوکول
کی توثیق کرنے والی ریاست کے حوالے سے ہو؛ ( )2نامعلوم فرد کی طرف سے نہ
ہو بلکہ وہ واضح طور پرکسی فرد یا تنظیم کے نام کے ساتھ ہو؛ اور ( )3تحریری
طور پر درج کروائی گئی ہو۔

87

) (bخواتین کے تشخص کے بارے میں کمیشن
خواتین کےتشخص کے کمیشن نے 1995ء میں خواتین کے حوالے سے چوتھی
عالمی کانفرنس کی تیاری کا کام کیا تھا ،اس کانفرنس کے نتیجے میں بیجنگ اعالمیہ
اور پلیٹ فارم فار ایکشن کا قیام عمل میں آیا۔ کانفرنس کے بعد اقوام متحدہ کی جنرل
اسمبلی کے خواتین کے تشخص کے کمیشن کو یہ اختیار دیا کہ وہ بیجنگ اعالمیہ
اور پلیٹ فارم فار ایکشن پر عملدرآمد کی نگرانی کرے گا اور اس کے حوالے سے
رپورٹ پیش کرے گا۔ 2011ء میں خواتین کی ترقی کے لیے کام کرنے والے متعدد
اداروں جیسا کہ  ( UNIFEMاقوام متحدہ کا ڈویلپمنٹ فنڈ برائے خواتین) اور (DAW
خوات ین کی ترقی کے لیے اقوام متحدہ کا ڈویژن) اور دیگر اداروں کو خواتین کے
تشخص کے تحت دوبارہ منظم کیا گیا۔
ہر سال خواتین کا تشخص کا کمیشن نیویارک میں دو ہفتوں پرمبنی اجالس کا اہتمام
کرتا ہے جس میں ممبر ریاستوں کے نمائندے اور سول سوسائٹی کی تنظیمیں شرکت
کرتی ہیں ،اجالس میں دنیا بھر میں بیجنگ اعالمیہ اور پلیٹ فارم فار ایکشن پر ہونے
والی پیشرفت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ان اجالسوں کے رپورٹس اور فائنڈنگز اقوام متحدہ
کی اقتصادی اور سماجی کونسل ( )ECOSOCکو بھیجی جاتی ہیں۔

88

کوئی بھی

فرد ،این جی او ،گروپ یا نیٹ ورک اپنے ملک میں خواتین کے تشخص کو متاثر
کرنے والی انسانی حقوق کی کسی خالف ورزی کے بارے میں خواتین کے تشخص
کے کمیشن سے رابطہ کر سکتا ہے۔

89

) (cاقوام متحدہ کا ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق

 CEDAW 87کے اضافی پروٹوکول کے تحت شکایات کے اندراج کا طریقہ کار دیکھنے کے لیے اس لنک پر جائیں:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/oprulesofprocedure.html
 ECOSOC88معاشی ،سماجی اور ماحولیاتی مسائل کے حوالے سے ہم آہنگی ،پالیسی کے جائزے ،بات چیت اور تجاویز
کے لی ے اقوام متحدہ کا بنیادی ادارہ ہے ،اس کے ساتھ ساتھ اس کا کام عالمی طور پر اتفاق رائے سے طے ہونے والے اہداف
پر عملدرآمد کروانا بھی ہے۔  54 ECOSOCریاستوں کے نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے جن کا انتخاب جنرل اسمبلی تین سال
کی مدت کے لیے کرتی ہے۔
 CSW 89کے بارے میں م زید معلومات اور شکایت درج کروانے کا طریقہ جاننے کے لیے اس لنک پر جائیں:
http://www.unwomen.org/en/csw/communications-procedure
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اقوام متحدہ کا ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق اقوام متحدہ کے سسٹم کے اندر انسانی
حقوق کے کام میں ہم آہنگی پیدا کرنے اور عالمی سطح پر انسانی حقوق کے
حوالےسے اقوام متحدہ کی کوششوں کے لیے ایک عالمی ترجمان کے طور پر کام
کرتا ہے۔
ہائی کمشنر کی طاقت کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے کسی
مخصوص بحران کو اجاگر کرنے اور عمومی طور پر انسانی حقوق کے دفاع کی
اہمیت کو بڑھانے میں کس اہلیت کا حامل ہے۔ اپنی ویب سائٹ پر اقوام متحدہ کے
ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر ()OHCHRنے اپنے طریقہ کار کو اس
طرح بیان کیا ہے OHCHR " :انسانی حقوق کی حمایت ،نگرانی اور تربیتی
سرگرمیوں کے ذریعے انسانی حقوق کی خالف ورزیوں کے محاسبے اور انسانی
حقوق کی پیشرفت کے لیے قانونی اور پالیسی ریفارمز میں اپنا کردار ادا کرتا ہے"

90

نیویارک ،جنیوا اور عالمی سطح پر فیلڈ دفاتر میں OHCHRکے ہزاروں مالزمین
کویہ اختیار حاصل ہے کہ وہ انفرادی سطح پر پیش کیے گئے ےانسانی حقوق کے
کیسز کی تفتیش کرنے کااختیار رکھتے ہیں۔ اگرچہ ہائی کمشنر ایک آزاد ماہر کے
طورپر کام کرتے ہیں OHCHR ،کے کام کو چالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے
بجٹ کی  60فیصد ضروریات ممبر ریاستوں اور دیگر امداد فراہم کرنے والے کی
طرف سے رضاکارانہ فنڈز کی بدولت پوری ہوتی ہیں۔ کیونکہ فنڈنگ کے ایک بڑے
حصے کا تعلق مخصوص ممالک کی طرف سے فراہم کیے گئے پیسے پر ہوتا
ہے،اور ہائی کمشنر مقرر کرنے والے فرد کی تعیناتی یا اس ہٹانے کے لیے بھی ہر
چار سال بعد جنرل اسمبلی سے منظوری لینا پڑتی ہے ،اس لیے ہائی کمشنر کی طرف
سے انسا نی حقوق کے کام کی انجام دہی اور اس کے انداز پر سیاسی عوامل بھی
اثرانداز ہو سکتے ہیں۔
یہ دفتر 1993ء میں قائم کیا گیا تھا اور اب تک  7شخصیات ا س عہدے پر کام کر
چکی ہیں۔موجودہ ہائی کمشنر اردن کے ہز رائل ہائنس پرنس زید الحسین ہیں۔ 91اپنی
تعیناتی کے بعد پرنس زید نے ایسے متعدد بیانات دیےہیں جنہیں اچھی طرح شائع
کیا گیاہے ،ان بیانات میں ایسے مذہبی انتہا پسندوں کی مذمت کی گئی ہے جو تشدد
کا سہارا لیتے ہیں ،یہ بیانات بالخصوص پیرس میں چارلی ایبڈو سے تعلق رکھنے
والے کارٹونسٹس کے قتل کے بعد جاری کیے گئے ہیں۔

92

http://at20.ohchr.org/achievements.html90

 91سیکرٹری جنرل نے اس عہدے پر پرنس زید کی تعیناتی جون 2014ء میں کی
 92عراق میں انسانی حقوق کی خالف ورزیوں پر  18نومبر 2014ء کو ہائی کمشنر کی طرف سے جاری ہونے واال بیان:
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15311&LangID=E.
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ہائی کمشنر کو انفرادی طور پر انسانی حقوق کی رپورٹس ،پٹیشنز اور شکایات انسانی
حقوق کونسل کے خصوصی طریقہ ہائے کار کے ڈویژن کی طرف سے جمع کروائی
جاتی ہیں۔
( )dاقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2006ء میں
قائم کی ،یہ اقوام متحدہ کی  47ممبر ریاستوں پر مشتمل ہوتی ہے جن کا انتخاب
جنرل اسمبلی کرتی ہے(انسانی حقوق کونسل کو سیاسی مداخلتوں کے الزامات کے
بعد انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے کمیشن کی جگہ قائم کیا گیا)۔ انسانی
حقوق کونسل اقوام متحدہ کے تمام ممبر ممالک میں انسانی حقوق کی صورتحال کا
جائزہ لیتی ہے۔ افراد اور تنظیمیں انسانی حقوق کونسل کے شکایات کے طریقہ کار
کے تحت انسانی حقوق کی خالف ورزیوں کی طرف اس کی توجہ مبذول کروا سکتے
ہیں۔

) (eاقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے خصوصی طریقہ ہائے کار:
خصوصی نمائندے اور ورکنگ گروپ
ذیل میں دیا گیا اقتباس اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمشنر کے دفتر کی طرف سے
لیا گیا ہے

93

انسانی حقوق کونسل کے خصوصی طریقہ ہائے کار سے مراد انسانی حقوق کے آزاد
ماہرین ہیں جن کے پاس یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی موضوع پر یا کسی
مخصوص ملک کے حوالے سے انسانی حقوق پر رپورٹ اور مشورہ دے سکتے
ہیں۔ خصوصی طریقہ ہائے کار کا نظام اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی مشینری میں
مرکزی حیثیت کا حامل ہے اور یہ تمام انسانی حقوق ؛ دیوانی ،ثقافتی ،معاشی ،سیاسی
اور سماجی حقوق کا احاطہ کرتا ہے۔
خصوصی طریقہ کار یا تو ایک فرد (جسے"نمائندہ خصوصی" یا "آزاد ماہر"کہا جاتا
ہے) یا ایک ورکنگ گروپ پر مشتمل ہوتا ہے ،ورکنگ گروپ میں اقوام متحدہ کے
پانچ عالقائی گروپوں یعنی افریقہ ،ایشیاء ،الطینی امریکہ اور کیریبیا ،مشرقی یورپ
اور مغربی بالک سے ایک ایک ممبر شامل ہوتا ہے۔ نمائندہ خصوصی ،آزاد ماہرین
اور ورکنگ گروپ کے ممبران کی تعیناتی انسانی حقوق کونسل کرتی ہے اور وہ اپنی

چارلی ایبڈو کے مدیران کے قتل کے بعد  9جنوری 2015ء کو انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کی طرف سے جاری ہونے واال بیان:
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15469&LangID=E

 93ہائی کمشنر کے دفتر کی ویب سائٹ سے اقتباس:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx
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ذاتی حیثیت میں کام کرتے ہیں۔ وہ اس بات کا حلف اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی آزادی ،غیر
جانبداری ،ایمانداری اور اچھی نیت کو قائم رکھیں گے۔ یہ اقوام متحدہ کے سٹاف ممبر
نہیں ہوتے اور نہ ہی انہیں کوئی معاوضہ دیا جاتا ہے۔ ان کا یہ آزاد تشخص ہی انتہائی
ضروری ہے تاکہ وہ اپنے کام مکمل غیر جانبداری کے ساتھ سرانجام دے سکیں۔
اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر کی معاونت سے خصوصی
طریقہ کار کے تحت متعلقہ ملک کے دورے کیے جاتے ہیں ،انفرادی کیسز پر کام
کیا جاتا ہے ،متعلقہ ریاست کے ساتھ رابطہ کاری کی جاتی ہے ،تصور پر مبنی
مطالعہ جات کیے جاتے ہیں اور ماہر مشیران کو بالیا جاتا ہے ،انسانی حقوق کے
عالمی معیارات کو بلند کیا جاتا ہے ،انسانی حقوق کی حمایت میں شرکت اور عوام
میں آگاہی بڑھا جاتی ہے؛ اور تکنیکی معاونت کے لیے تجاویز دی جاتی ہیں۔
خصوصی طریقہ کار کی ساالنہ رپورٹ انسانی حقوق کونسل کو دی جاتی ہے اور
مینڈیٹس کی اکثریت جنرل اسمبلی کو بھی رپورٹ کرتی ہے۔
یکم نومبر 2014ء تک کسی خاص موضوع پر کام کے  39اور ملکوں پر کام کے
 14مینڈیٹ موجود تھے۔ اس کی کچھ مثالوں میں ' ،قانون اور اس کی پریکٹس میں
خواتین کے خالف امتیازی سلوک کے خاتمے پر کام کرنے واال ورکنگ گروپ' ' ،
تعلیم کے حق پر کام کرنے واال نمائندہ خصوصی' اور 'خواتین پر تشدد ،اس کی
وجوہات اور نتائج پر کام کرنے واال نمائندہ خصوصی' شامل ہیں۔

94

گروپ کے مباحثے کےلیے سواالت:
• اقوام متحدہ میں انسانی حقوق پر کام کرنے والے اتنے زیادہ مختلف نظام ،طریقہ ہائے
کار اور ماہرین کس لیے فائدہ مند ہیں ؟ اس کے کچھ نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟
• 'نمائندگان خصوصی' یا آزاد ماہر ین' کی پوزیشن سیاسی طور پر حساس کیسے ہو سکتی
ہے؟

 94انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے منتخب ماہرین ،نمائندگان خصوصی اور ورکنگ گروپ کی
ایک قدرے طویل فہرست ضمیمہ  Gمیں دی گئی ہے
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• کیا کوئی انفرادی ہائی کمشنر یا نمائندہ خصوصی سیاسی معامالت اور مباحثوں سے
بچ سکتا ہے اور انسانی حقوق کی خالف ورزیوں کو ان کے سیاسی تناظر سے ہٹ کر
حل کر سکتا ہے ؟

مطالعہ کی اسائنمنٹس:
خواتین کے خالف تشدد کے حوالے سے نمائندہ خصوصی کی بحرین سے آنے والی
ایک شکایت پر کارروائی
ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر کے سٹاف نے بحرین سے ایک خاتون کی
شکایت موصول کی جس میں کہا گیا تھا کہ مقامی ججز شرعی قوانین کی تشریح
اس طرح سے کرتے ہیں کہ طالق اور بچوں کی سپردگی کے کیسز میں مردوں کی
حمایت کی جاتی ہے۔ اگست 2008ء میں خواتین کے خالف تشدد کے نمائندہ
خصوصی نے ججز اور وکالء کی آزادی کے حوالے سے نمائندہ خصوصی کے
ساتھ مل کر بحرین کی حکومت کو ان الزامات پر مبنی ایک خط لکھا اور اس سے
جواب مانگا۔ بحرینی حکومت نے اس کا جواب دیا۔ ذیل میں الزامات پر مبنی خط
اور بحرین کی حکومت کی طرف سے جواب دیا گیا ہے:
نمائندہ خصوصی کی طرف سے جنرل اسمبلی کو دی گئی رپورٹ سے اقتباسات
مئی 2009ء

95

نمائندہ خصوصی کی طرف سے لکھے گئے الزامات پر مبنی خط میں:
خواتین کے خالف تشدد کے حوالے سے نمائندہ خصوصی نے اس بات کو نوٹ کیا
کہ عائلی قوانین کی عدم موجودگی میں بحرین میں ججز کے بارے میں محسوس
ہوتا ہے کہ وہ کیسز کا فیصلہ شریعت کی اپنی ذاتی تشریح کی بنیاد پر کرتے ہیں
جن میں فائدہ اکثر مردوں کو ہوتا ہے۔ تشدد کے خالف کمیٹی نے شرعی عدالتوں کی
طرف سے ذاتی تشخص کے کیسز میں قانون کے اطالق کے حوالے سے وسیع
صوابدیدی اختیارات کا حوالہ دیااور کہا کہ بحرین کو عائلی قوانین کا ضابطہ اختیار
کرنا چاہیے۔
نمائندہ خصوصی نے حکومت کی توجہ بحرین کی شہری مس ایس کے کیس کی
طرف مبذول کروائی ،اس کی ایک بیٹی اور اسے خاوند نے طالق دے دی تھی۔ جب
بیٹی کی عمر سات سال ہوئی تو باپ نے بیٹی کی سرپرستی اپنے ہاتھ میں لینے

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.6.Add.1.pdf 95
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دعوی دائر کیا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ شریعت کے مطابق
کے لیے شرعی عدالت میں
ٰ
جب بچہ سات سال کی عمر کوپہنچ جائے تو اس کی سرپرستی ماں سے باپ کو منتقل
ہو جاتی ہے۔۔۔
فریقین ایک غیر رسمی معاہدے پرپہنچے جس کے تحت بیٹی نے ماں کے پاس ہی
رہنا تھا تاہم باپ کی طرف سے مالقاتوں کی تعداد کوبڑھا دیا گیا۔ تاہم  29جون
2008ء کو ہونے والی سماعت کے دوران باپ نے مبینہ طور پر کسی بھی معاہدے
کو ماننے سے انکار کر دیا۔
بتایا جاتا ہے کہ مس ایس نے اپریل 2008ء میں قانونی مدد اور معاونت کے حصول
کے لیے خواتین کی سپریم کونسل سے رابطہ کیا۔ اس نے وہاں کیس دائر کیا لیکن
تب سے اب تک اسے سپریم کونسل کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔
مس ایس نے اپنے سابقہ شوہر کے بھائیوں اور بہنوں سے بھی رابطہ کیا تھا جنہوں
نے اس کے ان الزامات کی تصدیق کی کہ وہ ذہنی توازن کھو چکا ہے۔ اس نے الزام
بھی لگایا کہ اس کے سابقہ شوہر نے بچے کو اس وقت بھی جنسی بدفعلی کا نشانہ
بنایا تھا جب اس کی عمر  3سال تھی۔ اس کے پاس بظاہر ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ
بھی ہے جو اس الزام کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مس ایس نے
سماجی امور کی وزارت کے اندر قائم چائلڈ پروٹیکشن یونٹ سے بھی رابطہ کیا۔ اس
یونٹ نے وعدہ کیا کہ وہ ایک آزادانہ رپورٹ شرعی عدالت کو پیش کرے گا جس
میں اس کے گھر کے معیار زندگی اور اس کے سابقہ شوہر کے گھر کے معیار
زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تاہم یہ الزام لگایا گیا ہے کہ شرعی عدالت کے
ججز کے لیے ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسی کسی رپورٹ کی تجاویز کو تسلیم
کریں۔
حکومت بحرین کی طرف سے شکایت کا جواب:
 21اکتوبر 2008ء کو بحرین کی حکومت نے اس خط کا جواب دیا۔ اس میں بتایا گیا
کہ مس ایس کے خاوند نے اپنی بیوی کے خالف مجاز شرعی عدالت کے سامنے
درخواست دائر کی تھی جس میں اس نے مطالبہ کیا تھا کہ اس کی بیوی اپنے شوہر
کے گھر واپس آ جائے۔
حکومت نے موقف اختیار کہ عدالت نے متعدد متعلقہ رولنگز دی ہیں۔ جس کیس میں
دعوی دیا کیا تھا اس میں جج نے اسے
مس ایس نے اپنے خاوند سے خلع لینے کا
ٰ
بیوی کو خلع کا حق دے دیا تھا۔ عدالت نے اس کیس کو خارج کر دیا تھا جس میں
خاوند نے بیوی سے گھر واپس آنے کا مطالبہ کیا تھا کیونکہ مس ایس کو پہلے ہی
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طالق ہو چکی تھی۔ جس کیس میں بیوی نے سابقہ شوہر سے شادی کے تحفے کی
باقی ماندہ رقم کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تھا وہ کیس مجاز شرعی عدالت کو بھیج دیا
گیا تھا۔
بحرین کی حکومت نے باپ کی طرف سے بچے کے اغوا کے حوالے سے نمائندہ
خصوصی کو مزید آگاہ کیا کہ اس حوالے سے ایک فیصلہ دیا جا چکا ہے جس میں
خاوند کو بچے کے اغوا کا مجرم ٹھہرایا گیا ہے،اسے  200دینا جرمانے کی سزا
سنائی گئی ہے اور بچہ ماں کے حوالے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔۔۔
طالق کے بعد بچے کی حوالگی کے فیصلے کے لیے شرعی عدالتوں کی طرف
سے الگو کیے جانے والے قوانین کے حوالے سے حکومت نے آگاہ کیا کہ عدالتوں
کو سنی اور شیعہ مکاتب فکر کی طرف سے جو کیسز پیش کیے جاتے ہ یں ان پر
متعلقہ اسالمی شریعت کے قواعد کے تحت فیصلہ کیا جاتا ہے ،اور ان میں بنیادی
طور پر بچے کے بہترین مفاد کا خیال رکھا جاتا ہے ،اسالمی شریعت اور بچوں کے
حقوق کے بارے میں کنونشن کے مطابق فیصلے کرتے ہوئے اسی چیز کو بنیاد بنایا
جاتا ہے۔
مزید برآں ایک عائلی قانون کو اختیار کرنے کے حوالے سے بحرین کی حکومت
نے آگاہ کیا کہ وزارت خارجہ اور مملکت میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام
( )UNDPکے بیورو کے مابین ایک پراجیکٹ پر دستخط ہو چکے ہیں تاکہ حکومت
کی طرف سے کیے گئے رضاکارانہ وعدوں اور انسانی حقوق کونسل سے کیے گئے
وعدوں پر عملدرآمد کے لیے ایکشن پالن میں معاونت کی جا سکے۔
آخر میں حکومت نے ایک عائلی قانون کی تشکیل  ،اسے اختیار کیے جانے اور
اس پر عملدرآمد کو یقینی بنانے کے لیے ایک طریقہ کار کی تیاری کا

نظام

االوقات پیش کیا  ،یہ کام کمیٹی میں شامل حکومتی اور غیر حکومتی فریقین کی
معاونت سے مکمل کیا جائے گا۔

گروپ مباحثے کے لیے سواالت:
• آپ کے خیال میں نمائندہ خصوصی کی طرف سے حکومت بحرین کو لکھے گئے خط
کی بدولت مس ایس یا اس طرح کی کسی دیگر خاتون کو اس طرح کی صورتحال میں
مدد مل سکتی ہے؟
• آپ کے خیال میں حکومت نے اس تشویش کا مناسب طور پر حل پیش کیا کہ شرعی
عدالتیں مردوں کی حمایت کرتی ہیں؟ کیوں یا کیوں نہیں ؟
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• بچوں کی سرپرستی کے حوالے سے فیصلوں میں انصاف اور عائلی قانون اختیار کرنے
کے حوالے سے سواالت کے جواب میں حکومت بحرین نے "ایک عائلی قانون کی
تشکیل  ،اسے اختیار کیے جانے اور اس پر عملدرآمد کو یقینی بنانے کے لیے ایک
طریقہ کار کی تیاری کا نظام االوقات پیش کیا  ،یہ کام کمیٹی میں شامل حکومتی اور
غیر حکومتی فریقین کی معاونت سے مکمل کیا جائے گا"۔ یہ معلومات جاننے کے بعد
بحرین میں خواتین کے حقوق کے کارکنوں کو آپ فالو اپ کے طور پر کون سے کام
کرنے کی تجویز دیں گی ؟آپ کیا جاننا چاہیں گی؟ کیوں؟

ٹیم کی مشق:
"خصوصی طریقہ ہائے کار کا نام تالفی کے لیے سب سے قابل رسائی نظام ہے۔ اس کے لیے
درخواست گزار کا بالکل بھی کوئی خرچہ نہیں ہوتا اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے
معاہدے سے متعلقہ کسی ادارے  ،جیسا کہ  CEDAWکا اضافی پروٹوکول وغیرہ ،سے رجوع
کرے۔ نمائندہ خصوصی کے پاس آنے والی زیادہ تر شکایات افراد یا گروپ خود جمع کرواتے
ہیں،اس کے لیے قانون کے علم یا وکیل کی معاونت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔"
یقین الترک
خواتین کے خالف تشدد کے حوالے سے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی2003-2006 ،ء

96

گروپ کو تین یا چار کی ٹیموں میں تقسیم کریں۔ ہر ٹیم سے کہیں کہ وہ خواتین کے خالف
تشدد،اس کی وجوہات اور نتائج کے حوالے سے نمائندہ خصوصی کے مینڈیٹ کے بارے میں
اگلے صفحے پر ٹیکسٹ باکس میں دی گئی معلومات کو پڑھیں۔

97

ہر ٹیم نمائندہ خصوصی کو بھیجنے کی غرض سے شکایت کا ابتدائی مسودہ تیار کرے گی۔
شکایات مختصر اور جامع ہونی چاہیئں ،ان کے الفاظ تقریبا ً  400یا اس سے کم ہونے چاہیئں(
دو سے چار پیراگراف)۔ شرکاء ترجیحا ً انسانی حقوق کی ایسی خالف ورزیوں کے بارے میں
رپورٹ تیار کریں جس کے بارے وہ علم رکھتے ہوں چاہے وہ براہ راست ان کے تجربے میں
آیا ہو یا انہوں نے خود خالف ورزی ہوتے ہوئے دیکھی ہو۔ اخبارات اور دیگر ذرائع سے حاصل
کی جانے والی کہانیاں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔
جب ٹیمیں شکایات کے ڈرافٹ مکمل کر لیں تو گروپ کو دوبارہ اکٹھا کریں اور ان سے اپنی
تحریریں شیئر کرنے کے لیے کہیں۔ شرکاء اگر انہیں اپنے ساتھ لے جا کر ان کی گرامر اور یا
 96ستمبر 2011ء میں الترک کو عرب جمہوریہ شام میں انکوائری کے لیے بننے والے عالمی آزاد کمیشن کا رکن مقرر کیا گیا،
جہاں انہوں نے مارچ 2012ء تک کام کیا۔ نومبر 2009ء سے وہ یورپین کونسل کی تشدد سے بچاؤ کی کمیٹی ( )CPTسے
وابستہ ہیں۔ وہ  WLPکے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رکن بھی ہیں۔

 97یہ معلومات اس لنک سے لی گئی ہے:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx
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باقی غلطیاں درست کرنا چاہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں جس کے بعد انہیں نمائندہ
خصوصی کو بھیج دیں۔
رپورٹ میں مندرجہ ذیل چیزیں شامل ہونی چاہیئں:
• یہ رپورٹ کس کی طرف سے ہے—شکایت کنندن ایسی مخصوص شناخت استعمال کر
سکتا ہے جس کے ساتھ وہ خود کو محفوظ تصور کرے۔ اگر شکایت کنندہ(کنندگان) اپنا
نام ظاہر کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہوں تو ایسے کوائف لکھے جا سکتے
ہیں،جیسا کہ " فالں جگہ کا شہری۔۔۔" اور"فالں سکول کا طالب" اور ساتھ لوکیشن لکھ
دیں۔
• کس کے حقوق کی خالف ورزی کی گئی—جس حد تک ممکن ہو اس حد تک تخصیص
کے ساتھ معلومات دیں ،جیسا کہ نام ،عمر ،صنف ،قومیت وغیرہ۔ اگر ممکن ہو تو یہ
بھی بتائیں کہ خالف ورزی کب ہوئی(کس تاریخ کو یا کس عرصے کے دوران ،اور
کیا ایسی خالف ورزیاں دوبارہ ہونے کاخطرہ پایا جاتا ہے)
• کیا شکار فرد(افراد ) یہ جانتے ہیں کہ ان کی طرف سے ایک رپورٹ نمائندہ خصوصی
کو بھیجی جا رہی ہے۔
• انسانی حقوق کی خالف ورزیوں سے پہلے اور بعد کے واقعات کی مختصر تفصیل اور
خالف ورزیوں کے نتائج۔
• آپ کی طرف سے جس حد تک ممکن ہو انسانی حقوق کی خالف ورزی کرنے کی
شناخت کی فراہمی۔ اگر یہ خالف ورزی کسی مخصوس قانون یا پالیسی کے تحت ہو
رہی ہے تو اس قانون یا پالیسی کا بتائیں۔ جس حد تک ممکن ہو اتنی تفصیل سے بتائیں
کہ آپ کے خیال میں اس خالف ورزی کی اجازت کس نے دی؟
• کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ واقعہ(واقعات) متعلقہ ریاستی حکام کو رپورٹ کیے گئے ہیں۔اگر
آپ نہیں جانتے تو اس کی وضاحت کریں۔
• کیا آپ اور/یا شکار خاتون/خواتین یہ جانتی ہیں کہ انہیں صرف ان کی صنف کی وجہ
سے نشانہ بنایا گیا ہے۔
• آپ اس صورتحال کا کیا حل تجویز کرتے ہیں؟ شکار خاتون کی مدد کے لیے حکومت
کو کیا کرنا چاہیے؟ شکار خاتون یا خواتین کی فوری طور پر کیا تالفی کی جا سکتی
ہے اور مستقبل میں ایسے واقعات کودوبارہ وقوع پذیر ہونے سے روکنے کے لیے
عرصہ طویل کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟

خواتین کے خالف تشدد ،اس کی وجوہات اور نتائج کے حوالے سے نمائندہ
خصوسی
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ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کا دفتر
 1211 ،OHCHR-UNOGجنیوا  ،10سوئٹزرلینڈ
vaw@ohchr.org, urgent-action@ohchr.org

نمائندہ خصوصی کا دائرہ اختیار:
• خواتین کے خالف تشدد ،اس کی وجوہات اور نتائج کے حوالے سے حکومتوں،
معاہدوں کا انتظام چالنے والے اداروں ،مخصوص اداروں،انسانی حقوق سے متعلقہ
دیگر امور کے ذمہ دار نمائندگان خصوصی ،بین الحکومتی اور غیر حکومتی تنظیموں
بشمول خواتین کی تنظیموں سے معلومات حاصل کرنا اور وصول کرنا نیز ا ن پر
موثر طریقے سے جوابی کارروائی کرنا؛
• مقامی ،قومی ،عالقائی اور عالمی سطح پر خواتین کے خالف تشدد کی تمام اقسا م اور
اس کی وجوہات کے خاتمے نیز اس کے نتائج کے تدارک کے لیے اقدامات ،طریقے
اور ذرائع کی تجویز دینا؛
• خصوصی طریقہ ہائے کار اور انسانی حقوق کونسل کے انسانی حقوق کے حوالے
سے دیگر میکنزم اور معاہدوں کا انتظام چالنے والے اداروں کے ساتھ مل کرکام
کرنا ،کونسل کی طرف سے ایسی درخواستوں کو قبول کرنا کہ اپنے کام میں خواتین
کے انسانی حقوق اور صنفی خصوصیات کو ایک نظام کے تحت باقاعدگی سے شامل
کیا جائے ،اور خواتین کے تشخص کے کمیشن کی طرف سے اپنے کام کی انجام دہی
میں اس سے قریبی تعاون کرنا؛
• خواتین کے خالف تشدد ،اس کی وجوہات اور نتائج بشمول شہری ،ثقافتی ،معاشی،
سیاسی اور سماجی حوالوں سے تشدد کی وجوہات کے خاتمے کے لیے جامع اور
عالمگیر اپروچ کے تحت کام جاری کھنا۔
• نمائندہ خصوصی اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے فوری اپیلوں اور خطوط کو
ان ممالک تک پہنچاتا ہے جن کے حوالے سے خواتین کے خالف تشدد کے کیسز کی
شکایت کی گئی ہو؛ ایسے ممالک کے دورے کرتا ہے اور موضوعات پر مبنی ساالنہ
رپورٹس جمع کرواتا ہے۔
اس وقت مس راشدہ مانجو خواتین کے خالف تشدد  ،اس کی وجوہات اور نتائج کے
حوالے سے اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی کے عہدے پر کام کر رہی ہیں(اقوام
متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے جون 2009ء میں ان کی تعیناتی کی تھی)۔ مس
مانجو یونیورسٹی آف کیپ ٹاؤن ،جنوبی افریقہ کے ڈیپارٹمنٹ آف پبلک الء میں پروفسر
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ہیں۔اس سے پہلے وہ جنوبی افریقہ میں صنفی مساوات کے حوالے سے کمیشن کی
پارلیمانی کمشنر رہ چکی ہیں۔

گروپ کے مباحثے کے لیے سواالت:
• آپ کے خیال میں آپ کی طرف سے انسانی حقوق کے حوالے سے شکایت موصول
ہونے کے بعد نمائندہ خصوصی کیا کرے گا؟
• آپ کے خیال میں آپ کی شکایت موصول ہونے کے بعد نمائندہ خصوصی کا پہال،
دوسرا ،تیسرا قدم کیا ہو گا؟
• ابتدائی شکایت بھیجنے کے بعد آپ فالو اپ کے طور پر کیا کر سکتی ہیں؟
• آپ کے خیال میں انسانی حقوق کی رپورٹس نمائندہ خصوصی کو بھیجنا اہم اور مفید
کیوں ہے؟ اس کے فوائد کیا ہیں؟
• آپ جس کام کے لیے نمائندہ خصوصی کو شکایت بھیج رہے ہیں ،آپ کے خیال میں وہ
کام کس حد تک ہو سکتا ہے؟ شکایت بھیجنے کے نقصانات کیا ہیں؟
• آپ نے شکایت میں جو معلومات فراہم کی ہے ،آپ اس معلومات کا اس کے عالوہ کیا
استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی اور ایسی جگہ جہاں ان معلومات کے بھیجنے سے
کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟شکار خاتون/خواتین کے انسانی حقوق کی حمایت کے لیے اس
کے عالوہ آپ اور کیا کر سکتے ہیں؟
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شرکاء کی ایویلوایشن
برائے مہربانی انسانی حقوق کی تعلیم کے تجربے اور ورکشاپ کی صورت میں آپ کی
معاونت کی ایویلوایشن کے لیے ہر بیان کے سامنے کالم میں اس آپشن پر نشان لگائیں جو
آپ کی طرف سے بہترین جواب کااظہار کرتا ہو۔
ورکشاپ کی تکمیل کی تاریخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورکشاپ کے سہولت کار /سہولت کاروں کے نام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آپ کا نام(آپ اگر چاہیں تو اس الئن کو خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سکورنگ:
=1مکمل طور پر متفق=2 ،کسی حد تک متفق =3 ،کسی حد تک متفق نہیں =4 ،مکمل
طور پر متفق نہیں،
 =5میں نہیں جانتی یا جواب نہیں دینا چاہتی

برائے مہربانی مندرجہ ذیل تمام بیانات کو غور سے پڑھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو کہ ان
میں سے بہت سے بیانات سے آپ اتفاق نہیں کرتیں۔

انسانی حقوق کی ایڈووکیسی کی ورکشاپ کے شرکاء کی ایویلوایشن
عمومی جائزہ
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=1مکمل طور پر متفق=2 ،کسی حد تک متفق =3 ،کسی حد تک متفق نہیں =4 ،مکمل طور
پر متفق نہیں،
 =5میں نہیں جانتی یا جواب نہیں دینا چاہتی
ورکشاپ کے سیشنز میں شرکت کے بعد مجھے پتہ چال
1

کہ ایک بہتر دنیا کے لیے میرے اہداف انسانی حقوق کے

1 2 3 4 5

اہداف بھی ہیں
ورکشاپ کے اختتام پر میں انسانی حقوق ،انسانی حقوق
کے عالمی میکنزم ،اور خواتین کے حقوق کی حمایت
2

کے لیے انسانی حقوق کے عالمی میکنزم کو استعمال

1 2 3 4 5

کرنے کی حکمت عملیوں کے بارے میں زیادہ بہتر طور
پر جانتی ہوں۔

ورکشاپ میں شرکت کے بعد ،میرا خیال ہے کہ:
=1مکمل طور پر متفق=2 ،کسی حد تک متفق =3 ،کسی حد تک متفق نہیں =4 ،مکمل طور
پر متفق نہیں،
 =5میں نہیں جانتی یا جواب نہیں دینا چاہتی
3
4
5
6
7

انسانی حقوق عالمگیر ہیں۔ہر فرد کے حقوق ایک
جیسے ہونی چاہیئں۔
ایک عورت کو کام کی جگہ پر مرد کے برابر انسانی
حقوق حاصل ہونے چاہیئں
ایک خاتون کو سکول میں مردوں کے برابر انسانی
حقوق حاصل ہونے چاہیئں
ایک خاتون کو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہوئے
مردوں کے برابر انسانی حقوق حاصل ہونے چاہیئں
ایک خاتون کو گھر میں اپنے خاندان کے اندر مردوں
کے برابر انسانی حقوق حاصل ہونے چاہیئں

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

تمام انسان فطری طور پر ایک جیسے انسانی وقار کے
8

حامل ہیں ،اور اسی وجہ سے تمام انسانوں کے حقوق

1 2 3 4 5

برابر ہیں
9
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انسانی وقار انسانی حقوق سے مختلف ہے۔ انسانی وقار
کا تعلق مذہب اور ثقافت سے ہوتا ہے اور خواتین کو

1 2 3 4 5
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مردوں کے برابر انسانی حقوق دیے بغیر بھی اس کا
احترام کیا جا سکتا ہے۔

=1مکمل طور پر متفق=2 ،کسی حد تک متفق =3 ،کسی حد تک متفق نہیں =4 ،مکمل طور
پر متفق نہیں،
 =5میں نہیں جانتی یا جواب نہیں دینا چاہتی
شادی کی وجہ سے خاندان کے اندر خواتین کے حقوق
10

تبدیل نہیں ہوتے۔خواتین چاہے غیر شادی شدہ ،شادی شدہ یا

1 2 3 4 5

مائیں ہوں ان کے حقوق ایک جیسے ہونے چاہیئں۔
ایک زیادہ آزاد اور زیادہ منصفانہ معاشرہ خواتین اور
11

اقلیتوں کی عوامی یا شہری فیصلہ سازی میں شرکت کے

1 2 3 4 5

نتیجے میں وجود میں آ سکتا ہے
خواتین کا بھی مردوں کے برابر فرض ہےکہ وہ اس بات
پر غور کریں کہ معاشرے کے لیے کون سی چیز بہترین
12

ہے اور ان کی حکومتوں اور سول سوسائٹی کو کس طرح

1 2 3 4 5

کام کرناچاہیے ،اور جب ضرورت ہو وہ اپنے نظریے کے
مطابق کام کریں۔
خواتین مردوں جیسی نہیں ہیں ،اس لیے ان کے ساتھ
برابری کی بجائے عدل کی بنیاد پر سلوک ہونا چاہیے۔
انہیں عدل کی بنیاد پر حقوق کی فراہمی ہی منصفانہ اقدام
13

ہے ،انفرادی طور پر اپنے کمیونٹی اور مذہب کے اندر وہ
بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنے کہ مرد لیکن ان کا کردار

1 2 3 4 5

مردوں سے مختلف ہے۔ خواتین کا کردار مردوں کے
کردار کو مکمل کرتا ہے ،یہی کردار ان کے وقار کی وجہ
ہے۔
خواتین کو عدل کی بنیاد پر حقوق کی فراہمی انہیں
برابری کی بنیاد پر حقوق کی فراہمی جیسی نہیں ہے۔ عدل
14

کی بنیاد پر حقوق کی فراہمی خواتین کو معاشرے میں

1 2 3 4 5

دوسرے درجے کا شہری بنا سکتی ہے۔ جب تک کوئی
معاشرہ یا حکومت خواتین کو مردوں کے برابر حقوق
175
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دعوی نہیں کر سکتی کہ
فراہم نہیں کرتی تب تک وہ یہ
ٰ
وہ عورتوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ مردوں کی طرح
باوقار ہے۔
کچھ خواتین جب عوامی زندگی میں قدم رکھتی ہیں تو انہیں
صنفی بنیاد پر مشکالت کا سامنا ہوتا ہے ،انہیں خواتین
15

کے بارے میں پائے جانے والی روایتی تصورات سے
نمٹنے کے ساتھ ساتھ روایتی طور پر مردوں کے زیر

1 2 3 4 5

تسلط عوامی جگہوں میں داخل ہونے کے لیے اپنے تحفظ
کو بھی خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے۔
انسانی حقوق کا تحفظ کرنے والی خواتین کو ہو سکتا ہے
معلوم ہو کہ ان کی اپنی کمیونٹی کے لوگ ان کے حقوق
کی خالف ورزی کر رہے ہیں ،وہ ان کی انسانی حقوق کی
16

سرگرمیوں کے مخالف اورمشتعل ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا

1 2 3 4 5

ہے کیونکہ کمیونٹی کے لیڈر یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں
کے متحرک ہونے سے ان کا اختیار خطرے میں پڑ
جائے گا۔
معقول حدودوقیود کے بغیر آزادی اظہار کی وجہ سے
سالمتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ا س کی بہترین مثال یہ
17

ہے کہ اگر کوئی یہ یقین رکھتا ہو کہ کسی پرہجوم تھیٹر
میں زور سے چیخ کر کہنا"آگ لگ گئی!" اس کا حق ہے

1 2 3 4 5

تو اس سے افراتفری مچ جائے گی اور وہاں سے بھاگنے
کی کوشش میں لوگ زخمی ہو جائیں گے۔
=1مکمل طور پر متفق=2 ،کسی حد تک متفق =3 ،کسی حد تک متفق نہیں =4 ،مکمل طور
پر متفق نہیں،
 =5میں نہیں جانتی یا جواب نہیں دینا چاہتی
حتی کہ خاندانوں کے سربراہ بھی
حکومتیں ،سکول اور ٰ
لوگوں کو کنٹرول کرنے اور ان کی آزادیوں کو محدود
18

کرنے کے لیے سالمتی کے بہانے کو ضرورت سے زیادہ
استعمال کر سکتے ہیں۔ اگرچہ سالمتی انتہائی ضروری
ہے لیکن اگر اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال کیا جائے
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تو اس سے لوگوں کے انسانی حقوق خطرے میں پڑ جائیں
گے اور ان کی آزادیاں محدود ہو جائیں گی۔
ایسی خواتین جو اپنے مذہب کی روایات پر عمل کرتی
ہیں اور اپنے خاندان و کمیونٹی کی تعلیمات کی پیروی
کرتی ہیں ،انہیں ایسا کرنے کا حق حاصل ہے چاہے ایسا
19

کرنے سے انہیں مردوں کے ماتحت ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔

1 2 3 4 5

انہیں یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسی
مذہبی اور ثقافتی طرز عمل پر عمل پیرا رہنے کی تربیت
دیں۔
مذہبی عقائد کو اختیار کرنے کے حق اور مذہب پر عمل
کرنے کے حق کے درمیان ایک فرق ہے۔ کچھ اعمال
20

ایسے ہیں جن کے نتیجے میں عورت کر مرد کے ماتحت

1 2 3 4 5

رہنا پڑتا ہے ،ایسے اعمال چاہے سیکڑوں یا ہزاروں سال
پرانے ہوں لیکن اس سے وہ درست ثابت نہیں ہو جاتے۔
کچھ پالیسیاں اور/یا قوانین ہو سکتا ہے انسانی حقوق کی
خالف ورزی کرتے ہوئے کسی کی طرف سے مذہب پر
آزادانہ طور پر عمل پیرا ہونے میں مداخلت کرتے ہوں۔
انسانی حقوق کے عالمی اعالمیے کا آرٹیکل  18کہتا ہے:
ہر کسی کو آزادی فکر ،شعور اور مذہب کی آزادی حاصل
21

ہے؛ اس حق میں اپنا مذہب یا عقیدہ تبدیل کرنے کی آزادی

1 2 3 4 5

اور یہ آزادی بھی شامل ہے کہ وہ اکیلے یا کمیونٹی میں
دوسروں کے ساتھ عوام کے سامنے یا نجی طور پر ،اپنی
تعلیمات میں اپنے مذہب یا عقیدے کا اظہار کر سکتا ہے،
اس کی عبادت کر سکتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہو سکتا
ہے
اگرچہ کچھ ثقافتی روایات ،بالخصوص وہ جن میں خواتین
کا کردار شامل ہوتا ہے ،انسانی حقوق سے مطابقت نہیں
22

رکھتیں ،میرا خیال ہے کہ میں کوئی ایسا راستہ نکال

1 2 3 4 5

سکتی ہوں جس سے میں اپنی کمیونٹی کے بھی قریب
رہوں  ،اپنی ثقافت کے بہترین حصے کا تحفظ کروں اور
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اس کیساتھ ساتھ خواتین کے مساویانہ حقوق کے لیے کام
بھی کرتی رہوں۔
ایک ایسے معاشرے میں پرتشدد تنازع چل رہا ہو ،خواتین
کے لیے یہ انتہائی اہم ہے کہ وہ امن مذاکرات اور
معاشرے کی تعمیر نو میں شرکت کریں۔ خواتین مذاکرات
23

کی میز پر اپنے ان منفرد نظریات کو ال سکتی ہیں جن

1 2 3 4 5

کے بارے میں انہوں نے تنازع کے دوران غوروفکر کیا
ہو اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے دوران کمیونٹی کی
طرف سے مسائل کے حل میں تنوع پیدا کر سکتی ہیں۔

ورکشاپ میں شرکت کے بعد ،مجھے معلوم ہوا ہے کہ:
=1مکمل طور پر متفق=2 ،کسی حد تک متفق =3 ،کسی حد تک متفق نہیں =4 ،مکمل طور
پر متفق نہیں،
 =5میں نہیں جانتی یا جواب نہیں دینا چاہتی
انسانی حقوق کا عالمی بل تین میکنزم پر مشتمل ہے:
• انسانی حقوق کا عالمی اعالمیہ(پابندی کرنا
قانونا ً الزمی نہیں)
• معاشی ،سماجی اور ثقافتی حقوق کا عالمی

24

1 2 3 4 5

معاہدہ(معاہدہ)
• شہری

اور

سیاسی

حقوق

کا

عالمی

معاہدہ(معاہدہ)
خواتین کے خالف امتیاز کی تمام اشکال کے خاتمے کا
معاہدہ ()CEDAWایک عالمی معاہدہ ہے جس پر
دستخط اور توثیق  194میں سے  187ممالک نے کی
ہے ،اس کا مقصد پور ی دنیا میں خواتین اور لڑکیوں
25

کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔

1 2 3 4 5

 CEDAWکی توثیق نہ کرنے والے ممالک میں
امریکہ ،ایران ،صومالیہ ،جنوبی سوڈان ،سوڈان اور
بحرالکاہل کے جزائر کے ممالک پاالؤ اور ٹونگا شامل
ہیں۔
26
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 CEDAWکی توثیق کرنے والے ممالک غیر رسمی
انکار کے ذریعے اس کے آرٹیکلز پر عمل سے بچ

1 2 3 4 5

مساوات سے بڑھ کر :انسانی حقوق کے کارکن کے لیے رہنما کتابچہ شرکا کی ایویلوایشن

سکتے ہیں اور معاہدے کے مخصوص آرٹیکلز پر
باضابطہ طور پر تحفظات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔
اقوام متحدہ کی سالمتی کونسل  5مستقل اور  10غیر
مستقل ممبران پر مشتمل ہے ،کونسل نے اہم اور قانونی
طور پر الگو ہونے والی قراردادیں پاس کی ہیں جن میں
تنازعات کی فریق ریاستوں کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ
مندرجہ ذیل اقدامات کے ذریعے خواتین کے حقوق کا
تحفظ کریں اور انہیں بہتر بنائیں:
• تنازعات کے حل کے لیے خواتین کے کردار
27

میں اضافہ۔
• امن مذاکرات میں خواتین کے کردار میں اضافہ۔

1 2 3 4 5

• تنازعات کے بعد معاشرے کی تعمیرنو کے لیے
خواتین کے کردار میں اضافہ۔
• تنازعات کے بعد قائم ہونے والی حکومت میں
خواتین کے قائدانہ کردار میں اضافہ۔
• تنازعات سے متعلقہ جنسی تشدد کے واقعات
سے نمٹنا(مذمت ،اجاگر کرنے اور سزا دینے
کے اقدامات)
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شرکا کی ایویلوایشن مساوات سے بڑھ کر :انسانی حقوق کے کارکن کے لیے رہنما کتابچہ

=1مکمل طور پر متفق=2 ،کسی حد تک متفق =3 ،کسی حد تک متفق نہیں =4 ،مکمل طور
پر متفق نہیں،
 =5میں نہیں جانتی یا جواب نہیں دینا چاہتی
اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ایسے متعدد افراد ،ورکنگ
28

گروپ اور ادارے کام کر رہے ہیں جن کی واحد ذمہ
داری دنیا بھر میں انسانی حقوق کی خالف ورزیوں سے

1 2 3 4 5

نمٹنا ہے۔
انفرادی طور پر میں ان تمام افراد ،ورکنگ گروپس یا
29

کمیٹیوں سے رابطہ کر کے انہیں اپنے ملک اور دیگر
ممالک میں انسانی حقوق کی خالف ورزیوں کے بارے

1 2 3 4 5

میں آگاہ کر سکتی ہوں۔
انسانی حقوق کی ایسی مخصوص خالف ورزیاں جن کا
مجھے ذاتی طور پر تجربہ ہوا ہو یا جن کا میں نے
30

مشاہدہ کیا ہو ،کے بارے میں اقوام متحدہ کے انسانی
حقوق کے اداروں کو آگاہ کر کے

انہیں عالمی

1 2 3 4 5

سکروٹنی کے لیے سامنے ال سکتی ہیں جس سے فائدہ
ہو سکتا ہے۔
31
32

میں اپنا نام ظاہر کیے بغیر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق
کے اداروں کو اطالع دے سکتی ہوں۔
اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی برائے انسانی حقوق
کو اطالع دینا ایک پیچیدہ اور مشکل عمل ہے۔

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

میرے ملک میں انسانی حقوق کا کام کرنے کے لیے
33

متعدد حکمت عملیاں موجود ہیں ،اقوام متحدہ کے انسانی

1 2 3 4 5

حقوق کے ادارے ان کا محض ایک حصہ ہیں۔

اب میں عالمی انسانی حقوق کے بارے میں مندرجہ ذیل یقین رکھتی ہوں:
=1مکمل طور پر متفق=2 ،کسی حد تک متفق =3 ،کسی حد تک متفق نہیں =4 ،مکمل طور
پر متفق نہیں،
 =5میں نہیں جانتی یا جواب نہیں دینا چاہتی
34
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انسانی حقوق کے عالمی معاہدے ہی انسانی حقوق کے
خالق ہیں

1 2 3 4 5

مساوات سے بڑھ کر :انسانی حقوق کے کارکن کے لیے رہنما کتابچہ شرکا کی ایویلوایشن

انسانی حقوق کے عالمی معاہدوں میں انسانی زندگی اور
انسانی وقار کے بارے میں ان اقدار اور نظریات کو
35

اکٹھا کیا گیا ہے جو ہزاروں سال سے معاشروں کا
حصہ

ہیں ،اس کے ساتھ ساتھ وہ آزادی سے پیار

1 2 3 4 5

کرنے والے ،برداشت کے حامل اور بااخالق لوگوں کی
فطرت میں بھی شامل ہیں۔
36

عالمگیر انسانی حقوق اہم روایات اور مذہبی اعمال سے
متصادم ہوتے ہیں۔

1 2 3 4 5

انسانی حقوق ایک مغربی تخلیق ہے جو مغرب کے
37

عالوہ دیگر ثقافتوں کو نظرانداز کرتے ہیں اور مغرب

1 2 3 4 5

کے تسلط میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔
=1مکمل طور پر متفق=2 ،کسی حد تک متفق =3 ،کسی حد تک متفق نہیں =4 ،مکمل طور
پر متفق نہیں،
 =5میں نہیں جانتی یا جواب نہیں دینا چاہتی
38
39
40
41

انسانی حقوق ایک جدید تصور ہے اس لیے وہ مذہب
اور روایات کے ساتھ متصادم ہیں
انسانی حقوق ایک جمہوری معاشرے کا ناگزیر نتیجہ
ہیں
جمہوریت ہی ایک ایسا ناگزیر طرز حکومت ہے جہاں
انسانی حقوق کا تحفظ اور انہیں فروغ دیا جا سکتا ہے
خواتین کے حقوق انسانی حقوق ہیں۔

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

سیشنز اور سہولت کاروں کے بارے میں ایویلوایشن
=1مکمل طور پر متفق=2 ،کسی حد تک متفق =3 ،کسی حد تک متفق نہیں =4 ،مکمل طور
پر متفق نہیں،
 =5میں نہیں جانتی یا جواب نہیں دینا چاہتی
42

ورکشاپ کے کچھ سیشنز بہت طویل تھے

1 2 3 4 5

43

ورکشاپ کے کچھ سیشنز بہت مختصر تھے

1 2 3 4 5

44

ہر سیشن میں ان مقاصد کی تکمیل کی گئی جو سیشن
کے شروع میں بتائے گئے تھے

1 2 3 4 5
181

شرکا کی ایویلوایشن مساوات سے بڑھ کر :انسانی حقوق کے کارکن کے لیے رہنما کتابچہ

45

میں نے بہت کچھ سیکھا ،اور جو بھی سیکھا وہ میری
زندگی میں بہت زیادہ الگو ہوتا ہے۔

1 2 3 4 5

میں نے کوئی بہت زیادہ نیا مواد نہیں پڑھا ،کیونکہ میں
46

پہلے ہی بڑی حد تک انسانی حقوق کی وہ معلومات

1 2 3 4 5

رکھتا ہوں جو فراہم کی گئی ہیں۔
اگرچہ ورکشاپ میں جو کچھ پڑھایا گیا اس میں سے
کچھ میں نے پہلے ہی پڑھ رکھا تھا ،لیکن ورکشاپس
47

میں ہونے والی بات چیت اور مباحثے کے نتیجے میں

1 2 3 4 5

میرا علم تازہ ہوا اور مجھے انسانی حقوق کے لیے کام
کرنے کا ایک نیا جذبہ مال۔
48

سہولت کار پیشہ ورانہ صالحیتوں کا مالک
اورگرمجوشی سے ملنے واال فرد تھا۔

1 2 3 4 5

سہولت کار انسانی حقوق کے بارے میں علم رکھنے
49

واال فرد تھا اور وہ یہ جانتا تھا کہ مباحثوں کو کیسے
دلچسپی کا حامل بنائے رکھنا ہے اور انسانی حقوق کے

1 2 3 4 5

حوالے سے کس طرح بات کرنی ہے۔
50

میں اپنے دوستوں اور/یا کولیگز کو اس ورکشاپ میں

1 2 3 4 5

شرکت کا مشورہ دوں گی۔

نیچے دی گئی جگہ میں ورکشاپ کے مواد ،ڈھانچے یا سہولت کار کے حوالے سے اپنے
تجربے کے کسی پہلو پر روشنی ڈالیں ،جو آپ کو پسند آیا ہو یا نہ پسند نہ آیا ہو ،اور یہ
بھی کہ ایسا کیوں ہے۔ ورکشاپ کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی تجاویز سے بھی ضرور
آگاہ کریں۔
آپ کے فیڈ بیک کا شکریہ!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
182
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ضمیمہ جات
 .Aانسانی حقوق کا عالمی اعالمیہ
 .Bمعاشی ،سماجی اور ثقافتی حقوق کا عالمی کنونشن
 .Cشہری اور سیاسی حقوق کا عالمی کنونشن
 .Dخواتین کے خالف امتیاز کی تمام اشکال کے خاتمے کا کنونشن
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ضمیمہ  :Aانسانی حقوق کا عالمی منشور
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 10دسمبر 1948کو ’’انسانی حقوق کا عالمی منشور‘‘ منظور
کرکے اس کا اعالن عام کیا۔ اگلے صفحات پر اس منشور کا مکمل متن درج ہے۔ اس تاریخی
کارنامے کے بعد اسمبلی نے اپنے تمام ممبر ممالک پر زور دیا کہ وہ بھی اپنے اپنے ہاں اس
کا اعالن عام کریں اور اس کی نشرواشاعت میں حصہ لیں۔ مثالً یہ کہ اسے نمایاں مقامات پر
آویزاں کیا جائے۔ اور خاص طور پر اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں اسے پڑھ کر سنایا جائے
اور اسکی تفصیالت واضح کی جائیں ،اور اس ضمن میں کسی ملک یا عالقے کی سیاسی حیثیت
کے لحاظ سے کوئی امتیاز نہ برتاجائے۔
انسانی حقوق کا عالمی منشور
تمہید
چونکہ ہر انسان کی ذاتی عزت اور حرمت اور انسانوں کے مساوی اور ناقابل انتقال حقوق کو
تسلیم کرنا دنیا میں آزادی  ،انصاف اور امن کی بنیاد ہے،
چونکہ انسانی حقوق سے الپروائی اور ان کی بے حرمتی اکثر ایسے وحشیانہ افعال کی شکل
میں ظاہر ہوئی ہے جن سے انسانیت کے ضمیر کو سخت صدمے پہنچے ہیں اور عام انسانوں
کی بلند ترین آرزویہ رہی ہے کہ ایسی دنیا میں وجود میں آئے جس میں تمام انسانوں کو اپنی
بات کہنے اور اپنے عقیدے پر قائم رہنے کی آزادی حاصل ہو اور خوف سے محفوظ رہیں،
چونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسانی حقوق کو قانون کی عملداری کے ذریعے محفوظ رکھا
جائے۔ اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ انسان عازآکر جبر اور استبدار کے خالف بغاوت کرنے پر
مجبور ہوں،
چونکہ یہ ضروری ہے کہ قوموں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو بڑھایا جائے ،چونکہ اقوام
متحدہ کی ممبر قوموں نے اپنے چارٹر میں بنیادی انسانی حقوق ،انسانی شخصیت کی حرمت
ا ور قدر اور مردوں اور عورتوں کے مساوی حقوق کے بارے میں اپنے عقیدے کی دوبارہ
تصدیق کردی ہے اور وسیع تر آزادی کی فضا میں معاشرتی ترقی کو تقویت دینے اور معیار
زندگی کو بلند کرنے کا ارادہ کرلیا ہے۔
چونکہ ممبر ملکوں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے اشتراک عمل سے ساری دنیا
میں اصوالً اور عمالً انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا زیادہ سے زیادہ احترام کریں گے اور
کرائیں گے۔
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چونکہ اس عہد کی تکمیل کے لئے بہت ہی اہم ہے کہ ان حقوق اور آزادیوں کی نوعیت کو سب
سمجھ سکیں ،لہذا
جنرل اسمبلی
اعالن کرتی ہے کہ
انسانی حقوق کا یہ عالمی منشور تمام اقوام کے واسطے حصول مقصد کا مشترک معیار ہوگاتاکہ
ہر فرد اور معاشرے کا ہر ادارہ اس منشور کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہوئے تعلیم وتبلیغ کے
ذریعہ ان حقوق اور آزادیوں کا احترام پیدا کرے اور انہیں قومی اور بین االقوامی کارروائیوں
کے ذریعے ممبرملکوں میں اور اُن قوموں میں جو ممبر ملکوں کے ماتحت ہوں  ،منوانے کے
لیے بتدریج کوشش کرسکے۔
دفعہ :1تمام انسان آزاد اور حقوق وعزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں۔ انہیں ضمیر اور
عقل ودیعت ہوئی ہے اس لئے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے۔
دفعہ( :2ا) ہر شخص ان تمام آزادیوں اور حقوق کا مستحق ہے جو اس اعالن میں بیان کئے
گئے ہیں او ر اس حق پر نسل ،رنگ ،جنس ،زبان ،مذہب اور سیاسی تفریق کا یا کسی قسم کے
عقیدے ،قوم ،معاشرے  ،دولت یا خاندانی حیثیت وغیرہ کا کوئی اثر نہ پڑے گا۔
اس کے عالوہ جس عالقے یا ملک سے جو شخص تعلق رکھتا ہے اس کی سیاسی کیفیت دائرہ
اختیار یا بین االقوامی حیثیت کی بنا پر اس سے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ چاہے
وہ ملک یا عالقہ آزاد ہو یا تو لیتی ہو یا غیر مختار ہو یا سیاسی اقتدار کےلحاظ سے کسی
دوسری بندش کا پابند ہو۔
دفعہ :3ہر شخص کو اپنی جان  ،آزادی اور ذاتی تحفظ کا حق ہے۔
دفعہ : 4کوئی شخص غالم یا لونڈی بناکر نہ رکھا جاسکے گا۔غالمی اور بردہ فروشی ،چاہے
اس کی کوئی شکل بھی ہو ،ممنوع قرار دی جائیگی۔
دفعہ :5کسی شخص کو جسمانی اذیت یا ظالمانہ انسانیت سوز یا ذلیل سلوک یا سزا نہیں دی
جائے گی۔
دفعہ :6ہر شخص کا حق ہے کہ ہر مقام پر قانون اس کی شخصیت کو تسلیم کرے۔
دفعہ : 7قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور سب بغیر کسی تفریق کے قانون کے اندر امان
پانے کے برابر کے حقدار ہیں۔ اس اعالن کے خالف جو تفریق کی جائے یا جس تفریق کے
لئے ترغیب دی جائے اس سے سب برابر کے بچاو کے حق دار ہیں۔
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دفعہ :8ہر شخص کو ان افعال کے خالف جو اس دستور یا قانون میں دیئے ہوئے بنیادی حقوق
کو تلف کرتے ہوں ،بااختیار قومی عدالتوں سے موثر طریقے پر چارہ جوئی کرنے کا پورا حق
ہے۔
دفعہ :9کسی شخص کو محض حاکم کی مرضی پر گرفتار  ،نظر بند یا جالوطن نہیں کیا جائے
گا۔
دفعہ :10ہر ایک شخص کو یکساں طور پر حق حاصل ہے کہ اس کے حقوق وفرائض کا تعین
یا اس کے خالف کسی عائد کردہ جرم کے بارے میں مقدمہ کی سماعت آزاد اور غیر جانب دار
عدالت کے کھلے اجالس میں منصفانہ طریقے پر ہو۔
دفعہ )I ( :11ایسے ہر شخص کو جس پر کوئی فوجداری کا الزام عائد کی جائے ،بے گناہ شمار
کئے جانے کا حق ہے۔ تاوقتیکہ اس پر کھلی عدالت میں قانون کے مطابق جرم ثابت نہ ہو جائے
اور اسےاپنی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع نہ دیا جاچکا ہو۔
( )IIکسی شخص کو کسی ایسے فعل یا فردگذاشت کی بنا پر جو ارتکاب کے وقت قومی یا بین
االقوامی قانون کے اندر تعریزی جرم شمار نہیں کیا جاتا تھا ،کسی تغریری جرم میں ماخوذ نہیں
کیا جائیگا۔
دفعہ : 12کسی شخص کی نجی زندگی  ،خانگی زندگی ،گھر بار ،خط وکتابت میں من مانے
طریقے پر مداخلت نہ کی جائیگی اور نہ اس کی عزت او ر نیک نامی پر حملے کئے جائیں
گے۔ ہر شخص کا حق ہے کہ قانون اسے حملے یا مداخلت سے محفوظ رکھے۔
دفعہ( : 13ا) ہر شخص کا حق ہے کہ اسے ہر ریاست کی حدود کے اندر نقل وحرکت کرنے
اور سکونت اختیار کرنے کی آزادی ہو۔
( )2ہر شخص کو اس بات کا حق ہے کہ وہ ملک سے چال جائے چاہے یہ ملک اس کا اپنا ہو۔
اور اسی طرح اسے ملک میں واپس آجانے کا بھی حق ہے۔
دفعہ )1( :14ہر شخص کو آسانی سے دوسرے ملکوں میں پناہ ڈھونڈلنے ،اور پناہ مل جائے تو
اس سے فائدہ اُٹھانے کا حق ہے۔
( )2یہ حق ان عدالتی کارروائیوں سے بچنے کے لئے استعمال میں نہیں الیا جاسکتا جو خالصا ً
غیر سیاسی جرائم یا ایسے افعال کی وجہ سے عمل میں آتی ہیں جو اقوام متحدہ کے مقاصد اور
اُصول کے خالف ہیں۔
دفعہ )1( :15ہر شخص کو قومیت کا حق ہے۔
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( ) 11کوئی شخص محض حاکم کی مرضی پر اپنی قومیت سے محروم نہیں کیا جائے گا اور
اس کو قومیت تبدیل کرنے کا حق دینے سے انکار نہ کیا جائے گا۔
دفعہ  ) 1( :16بالغ مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی ایسی پابندی کے جو نسل قومیت یا مذہب
کی بنا پر لگائی جائے شادی بیاہ کرنے اور گھر بسانے کا حق ہے۔ مردوں اور عورتوں کو
نکاح ،ازدواجی زندگی اور نکاح کو فخ کرنے کے معاملہ میں برابر کے حقوق حاصل ہیں۔
( )2نکاح فریقین کی پوری اور آزادرضا مندی سے ہوگا۔
( )3خاندان ،معاشرے کی فطری اور بنیادی اکائی ہے۔ اور وہ معاشرے اور ریاست دونوں کی
طرف سے حفاظت کا حق دار ہے۔
دفعہ :17ہر انسان کو تنہایا دوسروں سے مل کر جائیداد رکھنے کا حق ہے۔
( )2کسی شخص کو زبردستی اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔
دفعہ :18ہر انسان کو آزادی فکر ،آزادی ضمیر اور آزادی مذہب کا پورا حق ہے۔ اس حق میں
مذہب یا عقیدے کو تبدیل کرنے اور پبلک میں یا نجی طور پر ،تنہا یا دوسروں کے ساتھ مل جل
کر عقیدے کی تبلیغ ،عمل ،عبادت اور مذہبی رسمیں پوری کرنے کی آزادی بھی شامل ہے۔
دفعہ :19ہر شخص کو اپنی رائے رکھنے اور اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اس
حق میں یہ امر بھی شامل ہے وہ آزادی کےساتھ اپنی رائے قائم کرے اور جس ذریعے سے
چاہے بغیر ملکی سرحدوں کا خیال کئے علم اور خیاالت کی تالش کرے انہیں حاصل کرے اور
ان کی تبلیغ کرے۔
دفعہ )1( :20ہرشخص کو پُر امن طریقے پر ملنے ُجلنے  ،انور انجمنیں قائم کرنے کی آزادی
کا حق ہے۔
( )2کسی شخص کو کسی انجمن میں شامل ہونے کے لئے مجبور نہیں کیا جاسکتا ۔
دفعہ )1( :21ہر شخص کو اپنے ملک کی حکومت میں براہ راست یا آزادانہ طور پر منتخب
کئے ہوئے نمائندوں کے ذریعے حصہ لینے کا حق ہے۔
( )2ہر شخص کو اپنے ملک میں سرکاری مالزمت حاصل کرنے کا برابر کا حق ہے۔
( )3عوام کی مرضی حکومت کے اقتدار کی بنیادہوگی۔
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یہ مرضی وقتا ً فوقتا ً ایسے حقیقی انتخابات کے ذریعے ظاہر کی جائیگی جو عام اور مساوی
رائے دہندگی سے ہوں گے اور جو خفیہ ووٹ یا اس کے مساوی کسی دوسرے آزادانہ طریق
رائے دہندگی کے مطابق عمل میں آئیں گے۔
دفعہ :22معاشرے کے رکن کی حیثیت سے ہر شخص کو معاشرتی تحفظ کا حق حاصل ہے اور
یہ حق بھی کہ وہ ملک کے نظام اور وسائل کے مطابق قومی کوشش اور بین االقوامی تعاون
سے ایسے اقتصادی ،معاشرتی اور ثقافتی حقوق کو حاصل کرے ،جو اس کی عزت اور شخصیت
کے آزادانہ نشوونما کے لئے الزم ہیں۔
دفعہ )1( :23ہر شخص کو کام کاج ،روزگار کے آزادانہ انتخاب کام کاج کی مناسب ومعقول
شرائط اور بے روزگاری کے خالف تحفظ کا حق ہے۔
( )2ہر شخص کو کسی تفریق کے بغیر مساوی کام کے لیے مشاوی معاوضے کا حق ہے۔
( )3ہر شخص جو کام کرتا ہے وہ ایسے مناسب ومعقول مشاہدے کا حق رکھتا ہے جو خود اس
کے اور اس کے اہل وعیال کے لیے باعزت زندگی کا ضامن ہو ،اور جس میں اگر ضروری
ہو تو معاشرتی تحفظ کے دوسرے ذریعوں سے اضافہ کیا جاسکے۔
( )4ہر شخص کو اپنے مفاد کے بچاو کے لئے تجارتی انجمنیں قائم کرنے اور اس میں شریک
ہونے کا حق حاصل ہے۔
دفعہ :24ہر شخص کو آرام اور فرصت کا حق ہے جس میں کام کے گھنٹو ں کی حد بندی اور
تنخواہ کے عالوہ مقررہ وقفوں کے ساتھ تعطیالت بھی شامل ہیں۔
دفعہ )1( :25ہر شخص کو اپنی اور اپنے اہل وعیال کی صحت اور فالح وبہبود کے لئے مناسب
معیار زندگی کا حق ہے جس میں خوراک ،پوشاک ،مکان اور عالج کی سہولتیں اور دوسری
ضروری معاشرتی مراعات شامل ہیں اور بے روزگاری بیماری ،معذوری ،بیوگی ،بڑھاپا یا ان
حاالت میں روزگار سے محرومی جو اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہوں ،کے خالف تحفظ کا
حق حاصل ہے۔
( )2زچہ اور بچہ خاص توجہ اور امداد کے حق دار ہیں۔ تمام بچے خواہ وہ شادی سے پہلے
پیدا ہوئے ہوں یا شادی کے بعد معاشرتی تحفظ سے یکساں طور پر مستفید ہوں گے۔
دفعہ ) 1( :26ہر شخص کو تعلیم کا حق ہے تعلیم مفت ہوگی۔ کم سے کم ابتدائی اور بنیادی
درجوں میں۔ ابتدائی تعلیم جبری ہوگی۔ فنی اور پیش ورانہ تعلیم حاصل کرنے کا عام انتظام کیا
اعلی تعلیم حاصل کرنا سب کے لئے مساوی طور پر ممکن ہوگا۔
جائے گا اور لیاقت کی بنا پر
ٰ
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( ) 2تعلیم کا مقصد انسانی شخصیت کی پوری نشوونما ہوگا اور وہ انسانی حقوق اور بنیادی
آزادیوں کے احترام میں اضافہ کرنے کے ذریعہ ہوگی۔ وہ تمام قوموں اور نسلی یا مذہبی گروہوں
کے درمیان باہمی مفاہمت ،رواداری اور دوستی کو ترقی دے گی اور امن کو برقرار رکھنے
کے لئے اقوام متحدہ کی سرگرمیوں کو آگے بڑھائے گی۔
( ) 3والدین کو اس بات کے انتخاب کا اولین حق ہے کہ ان کے بچوں کو کس قسم کی تعلیم دی
جائیگی۔
دفعہ )1( :27ہر شخص کو قوم کی ثقافتی زندگی میں آزادانہ حصہ لینے ،ادبیات سے مستفید
ہونے اور سائنس کی ترقی اور اس کے فوائد میں شرکت کا حق حاصل ہے۔
( )2ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اس کے اُن اخالقی اور مادی مفاد کا بچاو کیا جائے جو
اسے ایسی سائنسی ،علمی یا ادبی تصنیف سے ،جس کا وہ مصنف ہے ،حاصل ہوتے ہیں۔
دفعہ :28ہر شخص ایسے معاشرتی اور بین االقوامی نظام میں شامل ہونے کا حق دار ہے جس
میں وہ تمام آزادیاں اور حقو ق حاصل ہوسکیں جو اس اعالن میں پیش کردیئے گئے ہیں۔
دفعہ ) 1( :29ہر شخص پر معاشرے کے حق ہیں۔ کیونکہ معاشرے میں رہ کر ہی اس کی
شخصیت کی آزانہ اور پوری نشوونما ممکن ہے۔
( )2اپنی آزادیوں اور حقوق سے فائدہ اُٹھانےمیں ہر شخص صرف ایسی حدود کا پابند ہوگا جو
دوسروں کی آزادیوں اور حقوق کو تسلیم کرانے میں اخالق ،امن عامہ اور عام فالح وبہبود کے
مناسب لوازمات کو پورا کرنے کے لئے قانون کی طرف سے عائد کئے گئے ہیں۔
( )3یہ حقوق اور آزادیاں کسی حالت میں بھی اقوام متحدہ کے مقاصد اور اصول کے خالف
عمل میں نہیں الئی جاسکتیں۔
دفعہ :30اس اعالن کی کسی چیز سے کوئی ایسی بات مراد نہیں لی جاسکتی جس سے کسی
ملک ،گروہ یا شخص کو کسی ایسی سرگرمی میں مصروف ہونے یا کسی ایسے کام کو انجام
دینے کا حق پیدا ہو جس کا منشا ان حقوق اور آزادیوں کی تخریب ہو۔ جو یہاں پیش کی گئی ہیں۔
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ضمیمہ :Bمعاشی ،سماجی اور ثقافتی حقوق کے بارے میں بین
االقوامی معاہدہ
جنرل اسمبلی کی قرارداد)XXI( A 2200مورخہ  16دسمبر 1966کے ذریعے منظور کیا گیا
اور دستخط ،توثیق اور الحاق کے لئے رکھے گئےکو نافذ العمل ہوا1976جنوری3کی مطابقت
میں 27آرٹیکل
ابتدائیہ:
موجودہ معاہدے کے فریق ریاستیں،
اس خیال سے کہ ،اقوام متحدہ کے آئین /منشور میں اعالن کردہ اصولوں کی مطابقت میں ،انسانی
خاندان کے تمام ارکان کے پیدائشی وقار اور مساوی اور نا قابل انتقال حقوق کی شناخت دنیا
میں آزادی  ،عدل اور امن کی بنیادی ہے۔
یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ یہ حقوق انسانی فرد کے پیدائشی وقار سے اخذ کردہ ہیں،
یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ،انسانی حقوق کے عالمی اعالمیے کی مطابقت میں  ،آزاد انسانوں
کا مثالی طور پر خوف اور افالس سے آزادی سے لطف اندوز ہونے کا حصول صرف ایسی
صورت میں ممکن ہے جب ایسے حاالت پیدا ہو جائیں جن میں ہر کوئی اپنے سماجی اور ثقافتی
حقوق ،اور اس کے ساتھ شہری اور سیاسی حقوق سے لطف اندوز ہو سکے،
اس خیال سے کہ انسانی حقوق اور آزادی کے لئے عالمی احترام کا فروغ ،اور اس پر عمل
درآمد ،اقوام متحدہ کے
چارٹر کے تحت ریاستوں کی ذمہ داری ہے،
یہ محسوس کرتے ہوئے کہ انفرادی شخص جس پر دیگر انفرادی لوگوں اور اس کمیونٹی کے،
جس سے اس کا تعلق ہے ،کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں ،اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس
معاہدے میں تسلیم کردہ حقوق کے فروغ اور ان پر عمل درآمد کے لئے جدوجہد کرے،
حسب ذیل شقوں پر اتفاق کیا گیا ہے:

حصہ اول
آرٹیکل1
.1

تمام قومیں خودارادیت کا حق رکھتی ہیں ۔ اس حق کی بناء پر سے وہ اپنی سیاسی
حیثیت کو آزادانہ طور پر طے کرتی ہیں اور آزادانہ طور پر اپنی معاشی ،سماجی اور
ثقافتی ترقی کے لئے کوشاں رہتی ہیں۔

.2

تمام قومیں ،اپنے مقاصد کے حصول کے لئے ،باہمی مفاد  ،اور بین االقوامی قانون کے
اصول کو بنیاد بناتے ہوئے ،بین االقوامی معاشی تعاون سے پیدا ہونے والے کسی بھی
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فرائض سے تعصب برتے بغیر اپنی قدرتی دولت اور وسائل آزادانہ طور پر خرچ کر
سکتی ہیں۔
.3

موجودہ معاہدے کی فریق ریاستیں ،بشمول وہ جن پر خود اپنی دیکھ بھال نہ کرنے والے
اور ٹرسٹ کے عالقوں کی انتظامی ذمہ داریاں عائد ہیں ،خود ارادیت کے حق کے حصول
کو فروغ دیں گی ،اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی شقوں سے مطابقت رکھتے ہوئے ،اس
حق کا احترام کریں گی۔

حصہ دوم
آرٹیکل 2
.1

موجودہ معاہدے کی فریق ہر ریاست خصوصا ً قانون سازی کے اقدامات اپنانے سمیت،
تمام موزوں ذرائع سے

اس معاہدے میں تسلیم شدہ حقوق کی مکمل ادائیگی کے رفتہ رفتہ حصول کو مد نظر رکھتے
ہوئے ،زیادہ سے زیادہ دستیاب وسائل استعمال میں التے ہوئے ،انفرادی طور پر اور
بین االقوامی مدد اور تعاون ،خصوصا ً معاشی اور تکنیکی ،کے لئے اقدامات لینے کا
عہد کرتی ہے،
.2

موجودہ معاہدے کی فریق ریاستیں یہ ضمانت دینے کا عہد کرتی ہیں اور اس معاہدے
میں اعالن کردہ حقوق کی ادائیگی نسل ،رنگ ،جنس ،زبان ،مذہب  ،سیاسی یا دیگر
رائے ،قومی یا سماجی نژاد ،جائیداد ،پیدائش یا دیگر حیثیت کے کسی بھی قسم کے
امتیاز کے بغیر کی جائے گی۔

.3

ترقی پذیر ممالک  ،انسانی حقوق اور اپنی قومی معیشت کاواجب خیال رکھتے ہوئے،
یہ طے کر سکتے ہیں کہ وہ غیر شہریوں کو اس معاہدے میں تسلیم شدہ معاشی حقوق
کی کس حد تک ضمانت دے سکتے ہیں۔

آرٹیکل3
موجودہ معاہدے کی فریق ریاستیں مردوں اور عورتوں کو اس معاہدے میں طے کردہ تمام
معاشی ،سماجی اور ثقافتی حقوق سے لطف اندوز ہونے کے لئے مساوی حق یقینی بنانے کا
عہد کرتی ہیں۔
آرٹیکل4
موجودہ معاہدے کی فریق ریاستیں تسلیم کرتی ہیں کہ  ،اس معاہدے کے ساتھ مطابقت رکھتے
ہوئے ریاست کی جانب سے فراہم کردہ حقو سے استفادہ حاصل کرنے میں  ،ریاست ایسے
حقوق کو صرف ان حدود تک مشرو ط کرے گی ۔ جو قانون کی طرف سے مقرر کردہ ہیں
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یہاں تک کہ یہ ان حقوق کی نوعیت سے مطابقت رکھتے ہوں اور کلی طور پر ایک جمہوری
معاشرے میں عام فالح و بہبود کو فروغ دینے کا مقصد رکھتے ہوں۔
آرٹیکل 5
.1

موجودہ معاہدے میں کسی بھی امر کی تشریح کسی ریاست ،گروپ یا فرد کے لئے کسی
بھی سرگرمی میں مصروف ہونےکے کسی حق یا کسی ایسے فعل کی انجام دہی کے
لئے داللت نہیں کرے گی جس کا مقصد اس کے ساتھ تسلیم شدہ حقوق یا آزادی میں سے
کسی ایک کو تباہ کرنا ہو یا انہیں اس حد سے زیادہ محدود کرنا ہو جو اس معاہدے میں
مقررہ کی گئی ہے۔

.2

قانون ،معاہدوں  ،ضوابط یا رسم و رواج کے مطابق کسی بھی ملک میں تسلیم شدہ یا
موجودہ بنیادی انسانی حقوق پر عمل درآمد کرنے یا پہلو تہی کرنے پر اس بناء پر کوئی
پابندی نہیں ہو گی کہ یہ معاہدہ ایسے حقوق کو تسلیم نہیں کرتا یا یہ انہیں ایک کم حیثیت
میں تسلیم کرتا ہے۔

حصہ سوم
آرٹیکل 6
.1

موجودہ معاہدے کی فریق ریاستیں ایسے کام کے حق کوتسلیم کرتی ہیں جس میں ہر
ایک کو کام کے ذریعے اپنی روزی حاصل کرنے کے موقع کا حق حاصل ہے جو وہ
آزادی سے منتخب کرتا ہے یا قبول کرتا ہے ،اور اس حق کے تحفظ کے لئے وہ
موزوں اقدامات اٹھائیں گی۔

.2

اس حق کے مکمل عمل درآمد کے حصول کے لیے اس معاہدے کی کسی بھی فریق
ریاست کی جانب سے اٹھائے جانے والےاقدام میں انفرادی شخص کی بنیادی سیاسی
اور معاشی آزادی کے تحفظ کی شرائط کے تحت تکنیکی او رپیشہ ورانہ تعلیم کی
رہنمائی اور تربیتی پروگرامز ،مستحکم معاشی ،سماجی اور ثقافتی نشوونماء اور مکمل
اور کارآمد مالزمت شامل ہیں۔

آرٹیکل7
موجودہ معاہدے کی فریق ریاستیں کام کے منصفانہ اور سازگا ر حاالت سے استفادہ حاصل
کرنے کے لیے ہر ایک کا حق تسلیم کرتی ہیں جو  ،خصوصا ً یہ یقینی بناتا ہو کہ:
)الف( معاوضہ جو تمام کارکنوں کو کم از کم ،درج ذیل فراہم کرتا ہو:
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)اول( کسی بھی قسم کے امتیاز کے بغیر مساوی قدر کے کام کے لئے منصفانہ تنخواہیں اور
مساوی معاوضہ،خصوصا ً عورتوں کو کام کے ایسے حاالت کی ضمانت دینا جو ان حاالت
سے کم تر نہ ہوں جو برابر کام کے لئے برابر تنخواہ لینے والے مردوں کو حاصل ہیں؛
)دوم( موجودہ معاہدے کی شقوں کی روشنی میں خود ان کے خاندانوں کے لئے ایک مناسب
رہائش:
)ب(

کام کے محفوظ اور صحت مند حاالت؛

)ج(

ایک اعلی درجے تک اس کی مالزمت میں ترقی کے ہر ایک مساوی مواقع،

بشرطیکہ اس میں سینیارٹی اور اہلیت کے عالوہ کوئی اور بات غور طلب نہ ہو؛
)د(

آرام ،تفریح اور کام کے اوقات کی مناسب حد اور تنخواہ کے ساتھ مدتی چھٹیوں کے

ساتھ ساتھ عوامی تعطیالت کے لئےمعاوضہ۔
آرٹیکل8
1۔

موجودہ معاہدے کی فریق ریاستیں یہ یقینی بنانے کا عہد کرتی ہیں کہ:

)الف(

ہر ایک کو اپنی مرضی کے مطابق ٹریڈ یونین تشکیل دینے یا ٹریڈ یونین میں شامل

ہونے  ،جو صرف متعلقہ ادارے کےقواعد سے مشروط ہو ،اس کے معاشی اور سماجی
مفادات کے فروغ اور تحفظ کا حق ہو گا۔ اس حق کی ادائیگی پر کوئی پابندیاں نہیں لگائی
جائیں گی سوائے ان کے جو قانون کے تحت مقرر کی گئی ہیں او رجو قومی تحفظ یا امن
عامہ کے مفاد میں ایک جمہوری معاشرے یا حقو ق کے تحفظ اور دیگر لوگوں کی آزادی کے
لئے ضروری ہیں؛
)ب(

ٹریڈ یونینوں کو قومی فیڈریشنز یا کنفیڈریشنز قائم کرنے کا حق ہو گا اور موخر الذکر

کوبین االقوامی ٹریڈ یونین تنظیم تشکیل دینے یا ان میں شامل ہونے کا حق ہو گا؛
)ج(

ٹریڈ یونینوں کو اپنے کام کسی حد کے بغیر آزادانہ انجام دینے کاحق ہو گا عالوہ ازیں

ان کے جو قانون کے تحت مقرر کی گئی ہیں اور جو قومی تحفظ یا امن عامہ کے مفاد میں
ایک جمہوری معاشرے یا حقوق کے تحفظ اور دیگر لوگوں کی آزادی کے لئے ضروری ہیں۔
)د(

ہڑتال کرنے کا حق ،بشرطیکہ کہ وہ اس مخصوص ملک کے قوانین کی مطابقت میں

استعمال کیا جائے۔
2۔

یہ شق مسلح افواج یا پولیس یا ریاست کی انتظامیہ کے ارکان کی جانب سے ان

حقوق کے استعمال پر قانونی پابندیوں کے نفاذ کو نہیں روکے گی۔
3۔

اس آرٹیکل میں کوئی بھی امر انجمن سازی کی آزادی اور منظم کرنے کے حق کے

تحفظ سے متعلق 1948ء کے بین االقوامی ادارہ محنت کے معاہدے کی فریق ریاستوں کو
قانون سازی کے ایسے اقدامات جو تعصب پر مبنی ہوں ،یا کسی ایسے قانون کا اندازہ میں
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اطالق کرنے کا اختیار نہیں دے گی جو اس معاہدے میں فراہم کردہ ضمانتوں کے خالف
تعصب برتا ہو،
آرٹیکل 9
موجودہ معاہدے کی فریق ریاستیں سماجی انشورنس سمیت سماجی تحفظ کے لئے ہر ایک کے
حق کو تسلیم کرتی ہیں۔
آرٹیکل10
موجودہ معاہدے کی فریق ریاستیں یہ تسلیم کرتی ہیں کہ:
1۔

موجودہ خاندان کو وسیع ترین ممکنہ تحفظ اور مدد ملنی چاہیے  ،جو معاشرے کی قدرتی
اور بنیادی گروپ اکائی ہے ،خصوصاًاس کے قیام کے لئے اور جب کہ یہ زیر کفالت
بچوں کی دیکھ بھال اور تعلیم کے لئے ذمہ دار ہے ۔ شادی کا ارادہ رکھنے والے شریکان
حیات کی ان کی اپنی آزادی اور مکمل مرضی کے ساتھ شادی ہوسکے گی۔

2۔

بچے کی پیدائش سے قبل اور بعد میں مائوں کو ایک موزوں مت کے دوران خصوصی
تحفظ دیا جانا چاہیے۔ ایسی کسی مدت کے دوران کام پر جانے والی عورتیں کو تنخواہ
سمیت چھٹی یا سماجی تحفظ کے موزوں فوائد کے ساتھ چھٹی دینی چاہیے۔

3۔

تحفظ اور مدد کے خصوصی اقدامات تمام بچوں اور نوجوان افراد کی جانب سے سلسلہ
نسب یا دیگر حاالت کے لئے کسی امتیاز کے بغیر کئے جانے چاہیے۔ بچوں اور نوجوان
افراد کو معاشی اور سماجی استحصال سے تحفظ دیا جانا چاہیے۔ ان کی کسی ایسے کام
میں مالزمت جو ان کے اخالق یا صحت کے لئے نقصان دہ ہو یا زندگی کو خطرے میں
ڈال سکتا ہو یا ان کی معمولی کی نشوونما کو متاثر کرسکتا ہو ،قانون کے تحت قابل سزا
ہونا چاہیے۔ ریاستوں کو چاہیے کہ وہ عمر کی حد مقرر کریں جس سے کم عمر کے
مزدور بچوں کی ادائیگی پر مالزمت پر پابندی ہونی چاہیے اور اسے قانون کے تحت
قابل سزا قرار دینا چاہیے۔

آرٹیکل 11
1۔ موجودہ معاہدے کی فریق ریاستیں تسلیم کرتی ہیں کہ ہر ایک موزوں خوراک  ،کپڑوں اور
رہائش سمیت خود اپنے لئےاور اپنے خاندان کے لئے زندگی کی مناسب معیار ،اور زندگی
کے معیار کو مسلسل بہتر کرتے رہنے کا حق حاصل ہے ۔ فریق ریاستیں اس حق کی
ادائیگی  ،اور اس سلسلے میں آزادانہ مرضی پر مبنی بین االقوامی تعاون کی ضروری
اہمیت کو تسلیم کرنے کے لئے مناسب اقدامات کریں گی۔
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2۔ اس معاہدے کی فریق ریاستیں ،ہر ایک کے بھوک سے آزاد ہونے کے بنیادی حق کو
تسلیم کرتے ہوئے ،انفرادی طور پر اور بین االقوامی تعاون کے ذریعے ،مخصوص
پروگراموں سمیت ایسے اقدامات کریں گی ،جو درکار ہیں۔
)الف(

تکنیکی اور سائنسی علم کو استعمال کرتے ہوئے ،زرعی نظاموں کو اس انداز میں

تشکیل دیتے ہوئے اور ان کی اصالحات کرتے ہوئے جن میں قدرتی وسائل کی موثر ترین
تشکیل اور استعمال کا حصول ممکن ہو غذائیت کے اصولوں کے علم کی تشہیر کے ذریعے
خوراک کی پیداوار ،بچت اور تقسیم کے طریقہ جا ت کی بہتری کے لئے،
)ب( ضرورت کے سلسلے میں دنیا کی جانب سے فراہم کی جانے والی خوراک کی مساوی
تقسیم کو یقینی بنانے کے لئے  ،خوراک درآمد کرنے والے اور خوراک برآمد کرنے والے
دونوں ممالک کے مسائل پر توجہ دینے کے لئے۔

آرٹیکل 12
1۔

موجودہ معاہدے کی فریق ریاستیں ہر ایک جسمانی اور ذہنی صحت کے اعلی ترین قابل
حصول معیار سے لطف اندوز ہونے کے حق کو تسلیم کرتی ہیں۔

2۔

اس حق کی مکمل ادائیگی کے حصول کے لئے موجودہ معاہدے کی فریق ریاستوں کی
جانب سے اٹھائے گئے اقدامات میں وہ اقدام شامل ہوں گے جو ضروری ہیں:

)الف( مردہ بچوں کی پیدائش کی شرح اور شیر خوار بچوں کی اموات میں کمی اور بچوں کی
صحت مند جسمانی و ذہنی نشوونما ء کے لئے انتظام کرنا؛
)ب(

ماحولیاتی اور صنعتی صفائی ستھرائی کے تمام پہلوئوں کی بہتری:

)ج(

وباء ،عالقائی مرض ،پیشہ ورانہ اور دیگر امراض کی روک تھام  ،عالج اور کنٹرول؛

)د(

ایسے حاالت پیدا کرنا جو بیماری کی صورت میں تمام تر طبی خدمات اور طبی توجہ

کی یقین دہانی کراتی ہوں۔

آرٹیکل 13
1۔

موجودہ معاہدے کی فریق ریاستیں ہر ایک کے لئے تعلیم کے حق کو تسلیم کرتی ہیں۔
وہ اتفاق کرتی ہیں کہ تعلیم انسانی شخصیت کی مکمل ذہنی و جسمانی نشوونما ء کرے
گی اور اس کو پُر وقار احساس کی جانب لے کر جائے گی ،اور انسانی حقوق اور
بنیادی آزادی کے لئے احترام کو مضبوط کرے گی۔ وہ مزید اتفاق کرتی ہیں کہ تعلیم
تمام افراد کو ایک آزاد معاشرے میں موذر کردار ادا کرنے  ،کے قابل بنائے گی ،اور
تمام اقوام اور تمام نسلی  ،گروہی یا مذہبی گروپوں کے مابین ہم آہنگی  ،برداشت اور
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دوستی کو فروغ دے گی ،اور قیام امن کے لئے اقوام متحدہ کی سرگرمیوں کو بڑھا وا
دے گی۔
2۔

موجود معاہدے کی فریق ریاستیں تسلیم کرتی ہیں کہ اس حق کی مکمل ادائیگی کے
حصول کو مد نظر رکھتے ہوئے:

)الف( پرائمری تعلیم الزمی اور سب کے لئے مفت دستیاب کی جائے گی؛
تکنیکی اور پیشہ ورانہ اسکینڈری تعلیم سمیت  ،اسکینڈری تعلیم اپنی مختلف اشکال
)ب(
میں ،عام طور پر دستیاب اور ہر موزوں ذرائع سے سب کے لئے  ،اور خصوصا ً مفت تعلیم
کے ترقی پسندانہ تعارف کے ساتھ ،قابل رسائی بنایا جائے گی؛
اعلی تعلیم کو عام طورپر دستیاب اور ہر موزوں ذرائع سے  ،استعداد کی بنیاد پر ،
)ج(
سب کے لئے خصوصا ً مفت تعلیم کےترقی پسندانہ تعارف کے ساتھ  ،قابل رسائی بنایا جائے
گا۔
)د(

بنیادی تعلیم کی جہاں تک ممکن ہو ان تمام افراد کے لئے حوصلہ افزائی کی جائے

گی یا اس میں تیزی الئی جائے گی جو اپنی پرائمری تعلیم کی پوری مدت حاصل یا مکمل
نہیں کر سکے؛
)ہ(

تمام سطحوں پر اسکولوں کے ایک نظام کی تشکیل پر مستعدی سے عمل کیا جائے

گا۔ ایک موزوں فلیو شپ نظام قائم کیا جائے گا ،اور تدریسی عملے کے مادی حاالت میں
مسلسل بہتری الئی جائے گی۔
3۔

موجودہ معاہدے کی کی فریق ریاستیں والدین اور  ،جہاں قابل اطالق ہو ،قانونی سر
پرستوں کی آزادی کے لئےیہ عہدکرتی ہیں کہ سرکاری حکام کی جانب سے قائم کردہ
کے عالوہ ،ان کے بچوں کے لئے ایسے اسکولوں کا انتخاب کریں گی  ،جو ایسے کم
سے کم تعلیمی معیار سے مطابقت رکھتے ہوں گے جو ریاست کی جانب سے طے کئے
گئے یا منظور کئے گئے ہیں اور ان کے بچوں کی مذہبی اور اخالقی تعلیم ان کے
اپنےعقائد کے مطابق ہو گی۔

4۔

اس شق کے کسی حصے کا کوئی ایسا مطلب نہیں نکاال جائے گا جو انفرادی لوگوں
اور اداروں کو تعلیمی اداروں کے قیام اور ان کی رہنمائی کے حق میں مداخلت کرتا ہو،
بشرطیکہ اس شق کے پیراگراف  1میں دیئے گئے اصولوں اور اس ضرورت کو ہمیشہ
مد نظر رکھاجائے گا کہ ایسے ادارے ان کم سے کم معیار سے مطابقت رکھتے ہوں جو
ریاست کی جانب سے طے کئے گئے ہیں۔

آرٹیکل 14
موجود ہ معاہدے کا ہر ریاستی فریق ،جو فریق بننے کے وقت  ،اپنی سلطنت کے عالقے یا
ایسے دیگر عالقوں میں جو اس کی عمل داری میں ہیں ،الزمی پرائمری تعلیم کی مفت فراہمی
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کرنے کے قابل نہیں ہے ،عہد کرتی ہے کہ دو سال کے اندر اندر ترقی پسندانہ اطالق کے
لئے ایک تفصیلی عملی منصوبے پر کام کرے گی اور اسے اپناتے ہوئے  ،منصوبے کے اندر
کئے جانے والے سالوں کو موزوں تعداد کے اندر اندر تمام افراد کے لئے الزمی مفت تعلیم
کے اصول کو اپنائے گی۔
آرٹیکل 15
1۔

موجودہ معاہدے کی فریق ریاستیں ہر ایک کے حق کو تسلیم کرتی ہیں٫
)الف( ثقافتی زندگی میں حصہ لینے کے لئے؛
)ب(

سائنسی ترقی اور اس کے اطالق کے ثمرات سے استفادہ حاصل کرنے کے

لیے؛
)ج(

کسی ایسی سائنسی  ،ادبی یا فنکارانہ پروڈکشن کے نتیجے میں اخالقی اور

مادی مفادات کے تحفظ سے فیض یاب ہونے کے لیے جس کا وہ منصف ہے۔
2۔

موجودہ معاہدے کی فریق ریاستوں کی جانب سے اس حق کی مکمل ادائیگی کے
حصول کے لئے کئے جانے والے اقدامات میں وہ اقدام شامل ہوں گے جو سائنس اور
ثقافت کو محفوظ کرنے ،اس کی ترقی اور پھیالئو کے لئے ضروری ہیں۔

3۔

موجودہ معاہدے کی فریق ریاستیں سائنسی تحقیق اور تخلیقی سرگرمی کے لئے ناگزیر
آزادی کے احترام کا عہد کرتی ہیں۔

4۔

موجودہ معاہدے کی فریق ریاستیں سائنسی اور ثقافتی شعبوں میں بین االقوامی روابط
اور تعاون کی حوصلہ افزائی اور تشکیل سے حاصل ہونے والے فوائد کو تسلیم کرتی
ہیں۔

حصہ چہارم
آرٹیکل 16
1۔

موجودہ معاہدے کی فریق ریاستیں عہد نامے کے اس حصے کی روشنی میں یہاں تسلیم
شدہ حقوق پر عمل درآمد کے حصول کے لئے ان کی جانب سے اپنائے گئے اقدامات
اور پیش رفت کے بارے میں رپورٹس پیش کرنے کا عہد کرتی ہیں۔

2۔

)الف(

تمام رپورٹس اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پیش کی جائیں گی ،جو ان

کی کاپیاں اس معاہدے کی دفعات کی روشنی میں غور کے لئے معاشی اور سماجی
کونسل کو بجھوا دے گا؛
)ب(

اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل ان رپورٹس ،یا ان کے کسی بھی متعلقہ حصوں

کی کاپیاں خصوصی مہارت کےحامل اداروں کو بھی بجھوا دے گا ،جو اسے اس معاہدے
کی فریق ریاستوں سے موصول ہو ں گی جو ان خصوصی مہارت کے حامل ان اداروں
کے بھی اراکین ہیں یہاں تک کہ یہ رپورٹس ،یا ان کے حصے ،کسی ایسے معامالت سے
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متعلق ہوں جو ایسے اداروں کی قانونی دستاویزات کی روشنی میں ان کی ذمہ دارویوں
میں آتے ہوں۔

آرٹیکل 17
1۔

موجودہ معاہدے کی فریق ریاستیں اپنی رپورٹس مراحل میں  ،اس پروگرام کی مطابقت
میں فراہم کریں گے جو معاشی اور سماجی کونسل کی جانب سے موجودہ معاہدے کے
نافذ العمل ہونے کے ایک سال کے اندر اندر فریق ریاستوں اور خصوصی مہارت کے
حامل متعلقہ اداروں سے مشاورت کے بعد قائم کیا جائے گا۔

2۔

رپورٹس میں ان عوامل اور مشکالت کی جانب اشارہ کیا جاسکتا ہے جو موجودہ معاہدے
کے تحت فرائض کی انجام دہی کے درجے کو متاثر کر رہی ہوں گی۔

3۔

جہاں موجودہ معاہدے کے کسی فریق ریاست کی جانب سے اقوام متحدہ یا خصوصی
مہارت کے حامل کسی ادارے کو متعلقہ معلومات پہلے ہی سے فراہم کی جا چکی ہوں
تو وہاں یہ معلومات فراہم کرنا ضروری نہ ہوں گی  ،لیکن ایسی فراہم کردہ معلومات کے
عین مطابق ایک حوالہ ہی کافی ہو گا۔

آرٹیکل 18
انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کے شعبے میں اقوام متحدہ کے منشور کے تحت اپنی ذمہ داریوں
کے حصول میں  ،معاشی اور سماجی کونسل خصوصی مہارت کے حامل اداروں کے ساتھ ان
کی سرگرمیوں کے دائرہ عمل کے اندر آنے والے موجودہ معاہدے کے احکامات پر عمل درآمد
کے حصول میں کی جانے والی پیش رفت کے بارے میں ان کے رپورٹنگ کے حوالے سے
انتظامات کر سکتی ہے۔ ان رپورٹس میں ان کے مجاز تر جمانوں کی جانب سے اپنائی گئی
ایسی تعمیل کے بارے میں فیصلوں اور سفارشات کی تفصیالت شامل ہو سکتی ہیں٫
آرٹیکل 19
معاشی اور سماجی کونسل آرٹیکلز  16اور 17کی مطابقت میں ریاستوں کی جانب سے انسانی
حقوق سے متعلق پیش کردہ رپورٹس ،اور وہ جو آرٹیکلز 18کی مطابقت میں خصوصی مہارت
کے حامل اداروں کی جانب سے انسانی حقوق سے متعلق پیش کی گئی ہیں۔ مطالعہ اور عام
تجویز یا ،جیسا کہ موزوں ہوا ،معلومات کے لئے کمیشن برائے انسانی حقوق کو پیش کر سکتی
ہے۔
آرٹیکل 20
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موجودہ معاہدے کی فریق ریاستیں اور خصوصی مہارت کے حامل متعلقہ ادارے آرٹیکل 19
کے تحت کسی بھی عام تجویز یا کمیشن برائے انسانی حقوق کی کسی رپورٹ میں دی گئی ایسی
کسی عام تجویز کے حوالے سے یا اس میں ذکر کردہ کسی دستاویز کے بارے میں معاشی اور
سماجی کونسل کو آراء پیش کر سکتے ہیں۔
آرٹیکل 21
معاشی اور سماجی کونسل وقتا ً فوقتا ً موجودہ معاہدے کی فریق ریاستوں اور خصوصی مہارت
کے حامل اداروں کی جانب سے ان اقدامات اور پیش رفت کے بارے میں موصول ہونے والی
معلومات کی ایک سمری اور عام نوعیت کی سفارشات کے ساتھ جنرل اسمبلی کو رپورٹس پیش
کر سکتی ہے جو انہوں نے اس عہد نامے میں تسلیم شدہ حقوق کی عمومی ادائیگی کے لئے
اُٹھائے ہیں۔
آرٹیکل22
معاشی اور سماجی کونسل موجودہ معاہدے کے اس حصے میں متذکرہ رپورٹس سے اٹھنے
والے کسی بھی ایسے معامالت میں تکنیکی مدد کی فراہمی کے ساتھ اقوام متحدہ کے ڈھانچوں
 ،ان کے ذیلی ڈھانچوں اور خصوصی مہارت کے حامل متعلقہ اداروں کی توجہ دال سکتی ہے
جو ایسے اداروں کی  ،اپنی اپنی مہارت کے شعبے میں  ،اس معاہدے کے موثر ترقی پسندانہ
اطالق میں بین االقوامی اقدامات کی موزونیت کے بارے میں فیصلہ کرنے میں ممکنہ کردار ادا
کرنے میں مدد کر سکتے ہوں۔
آرٹیکل 23
موجودہ معاہدے کی فریق ریاستیں اس بات پر اتفاق کر تی ہیں کہ اس معاہدے میں تسلیم کردہ
حقوق کے حصول کے لئے بین االقوامی کارروائی میں ایسے طریقہ جات شامل ہیں جیسا کہ
معاہدوں کا خاتمہ ،سفارشات کا اپنانا ،تکنیکی مدد فراہم کرنا اور متعلقہ حکومتوں کے ساتھ مل
کر مشاورت اور غوروخوض کے مقصد کے لئے عالقائی اجالسوں اور تکنیکی اجالسوں کا
انعقادکروانا۔
آرٹیکل 24
موجودہ معاہدے میں موجود کسی امر کی تشریح اقوام متحدہ کے منشور اور خصوصی مہارت
کے حامل اداروں کے دستور کے احکامات کو مضرت نہیں پہنچائے گی جو اس معاہدے کے
ساتھ نمٹنے والے معامالت کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے مختلف اداروں اور خصوصی مہارت
کے حامل اداروں کی متعلقہ ذمہ داریوں کی وضاحت کرتی ہیں۔
آرٹیکل 25
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موجودہ معاہدے میں موجود کسی امر کی تشریح تمام لوگوں کے اپنی قدرتی دولت اور وسائل
سے لطف اندوز ہونے اور انہیں پوری طرح اور آزادانہ طور پر استعمال کرنے کے وراثتی
حق کو نقصان نہیں پہنچائےگی۔

حصہ پنجم
آرٹیکل 26
1۔

موجودہ معاہدہ بین االقوامی عدالت انصاف کے قانون کی فریق کسی بھی ریاست کی
جانب سے  ،اقوام متحدہ یا اس کے مخصوص مہارت کے حامل اداروں میں سے کسی
ایک رکن اور اس معاہدے کا فریق بننے کے لئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی
جانب سے دعوت وصول کرنے والی کسی بھی دیگر ریاست کی جانب سے دستخط کے
لئے کھال ہے۔

2۔

موجودہ معاہدہ توثیق سے مشروط ہے۔ توثِق کی دستاویزات اقوام متحدہ کے سیکرٹری
جنرل کے پاس جمع کروائی جائیں گی۔

3۔

موجودہ معاہدہ  ،اس آرٹیکل کے پیرا گراف  1میں متذکرہ کسی بھی ریاست کی جانب
سے الحاق کے لئے کھال رہے گا۔

4۔

الحاق کا عمل اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کے پاس الحاق کی ایک دستاویز جمع
کروانے پر موثر ہو گا۔

5۔

اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل توثیق یا الحاق کی ہر دستاویز جمع ہونے کی اطالع ان
تمام ریاستوں کو دے گا جو اس عہد نامے پر دستخط کر چکی ہیں یا اس کے ساتھ
الحاق کر چکی ہیں۔

آرٹیکل 27
1۔

موجودہ معاہدہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے پاس توثیق یا الحاق کی پینتیسویں
دستاویز جمع کروانے کی تاریخ کے تین ماہ بعد نافذ العمل ہو گا۔

2۔

توثیق یا الحاق کی پینتیسویں دستاویز جمع کروانے کی تاریخ کے بعد اس معاہدے کی
توثیق کرنے والی یا اس کے ساتھ الحاق کرنے والی ہر ریاست کے لئے ،یہ معاہدہ اس
کی توثیق یاالحاق کی اپنی دستاویز جمع کروانے کی تاریخ کے تین ماہ بعد نافذ العمل ہو
جائے گا۔

آرٹیکل 28
موجودہ معاہدے کے احکامات کسی حدود یا استثنی کے بغیر وفاقی ریاستوں کے تمام حصوں
تک وسعت پذیر ہو گا۔
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آرٹیکل 29
1۔

موجودہ معاہدے کی فریق کوئی بھی ریاست کوئی بھی ترمیم تجویز کر سکتی ہے ۔ اور
اسے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے پاس جمع کروا سکتی ہے۔ سیکرٹری جنرل
بعد ازاں تجویز کردہ کسی بھی ترمیم کو اس معاہدے کی فریق ریاستوں کو اس درخواست
کے ساتھ بجھوا سکتا ہے کہ وہ اس مطلع کریں کہ آیا وہ ان تجاویز پر غور کرنے اور
حق رائے دہی استعمال کرنے کے مقصد کے لئے فریق ریاستوں کی ایک کانفرنس بلوانے
کے حق میں ہیں یا نہیں۔ ایسی صورت میں جب کم از کم ایک تہائی فریق ریاستیں ایسی
کسی کانفرنس کے انعقاد کی حمایت کرتی ہیں۔ تو سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے زیر
اہتمام ایک کانفرنس بلوائے گا۔ کانفرنس میں حاضر ریاستوں کی اکثریت اور رائے دہی
کے ذریعے منظور کردہ کوئی بھی ترمیم منظور کے لئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی
کو پیش کر دی جائے گی۔

2۔

ترامیم نافذ العمل ہوں گی جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ان کی منظور ی دےدے گی،
اور اس معاہدے کی فریق ریاستوں کی دو تہائی اکثریت اپنی اپنی قانونی کارروائیوں کی
روشنی میں انہیں تسلیم کر لے گا۔

3۔

جب ترامیم الگو ہو جائیں گی تو وہ فریق ریاستیں اس کی پابند ہو جائیں گی جنہوں نے
انہیں تسلیم کیا ہے  ،دیگر فریق ریاستیں تا حال اس معاہدے کے احکامات اور قبل ازیں
ان کی جانب سے تسلیم کی جانے والی کسی ترمیم کی پابندی رہیں گی۔

آرٹیکل 30
آرٹیکل  ،26پیراگراف  5کے تحت وضع کردہ اعالنات سے قطع نظر ،اقوام متحدہ کا
سیکرٹری جنرل اسی آرٹیکل کے پیراگراف  1میں متذکرہ تمام ریاستوں کو درج ذیل کوائف
سے مطلع کرے گا:
)الف( آرٹیکل  26کے تحت دستخط ،توثیق اور الحاق؛
)ب( آرٹیکل  27کے تحت اس معاہدے کے نافذ العمل ہونے کی تاریخ اور آرٹیکل  29کے
تحت کسی بھی ترامیم کے نافذ العمل ہونے کی تاریخ۔
آرٹیکل 31
1۔

موجودہ معاہدے کو  ،جس کی چینی  ،انگریزی  ،فرانسیسی  ،روسی اور ہسپانوی زبان
کی عبارتیں یکساں طور پر مستند ہیں ،اقوام متحدہ کے دستاویزات خانے میں جمع کروا
دیا جائے گا۔

2۔

اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل آرٹیکل  26میں متذکرہ تمام ریاستوں میں اس معاہدے
کی مستند کاپیاں تقسیم کر دے گا۔
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ضمیمہ: Cشہری اور سیاسی حقوق کے بارے میں بین االقوامی
معاہدہ
مورخہ / ۶۱دسمبر ۱۹۶۶ ،ء کے ذریعے منظور کیا گیا اور دستخط  ،توثیق اور الحق کے لئے
جنرل اسمبلی کی قرارداد )A(XXIرکھا گیا

آرٹیکل  ۴۹کی روشنی میں /۲۳مارچ ۱۹۷۶ء کو نافذ العمل ہو

تمہید:
اس معاہدے کی فریق ریاستیں،
اس خیال سے کہ  ،اقوام متحدہ کےآئین /منشور میں اعالن کردہ اصولوں کی روشنی میں ،
انسانی خاندان کے تمام ارکان کے پیدائشی وقار اور مساوی اور ا ور نا قابل انتقال حقوق کی
شناخت دنیا میں آزادی  ،عدل اور امن کی بنیاد ہے،
یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ یہ حقوق انسانی فرد کے پیدائشی وقار سے اخذ کردہ ہیں،
یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ،انسانی حقوق کے عالمی اعالمیے کی روشنی میں  ،آزاد انسانوں کا
مثالی طور پر شہری اور سیاسی آزادی سے لطف اندوز ہونے اور خوف اور افالس سے آزاد
ہونے کا حصول صرف ایسی صورت میں ممکن ہے جب ایسے حاالت پیدا ہو جائیں جن میں
ہر کوئی اپنے شہری اور سیاسی حقوق  ،اور اس کے ساتھ  ،سماجی اور ثقافتی حقوق سے
لطف اندوزوہو سکے،
اس خیال سے کہ انسانی حقوق اور آزادی کے لئے عالمی احترام کا فروغ  ،اور اس پر عمل
درآمد  ،اقوام متحدہ کے آئین  /منشور کے تحت ریاستوں کی ذمہ داری ہے،
یہ محسوس کرتے ہوئے کہ انفرادی شخص جس پر دیگر انفرادی لوگوں اور اس کمیونٹی
کے ،جس سے اس کا تعلق ہے ،کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں ،اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ
اس عہد نامے میں تسلیم کردہ حقوق کے فروغ اور ان پر عمل درآمد کے لئے جدوجہد کرے،
درج ذیل شقوں پر اتفاق کیا گیا ہے۔

حصہ اول
آرٹیکل1
 .1تمام قومیں خود ارادیت کا حق کا حق رکھتی ہیں۔ اس حق کی وجہ سے وہ اپنی سیاسی
حیثیت کو آزادانہ طور پر طے کرتی ہیں اور آزادانہ طور پر اپنی معاشی  ،سماجی اور
ثقافتی ترقی کے لئے کوشاں رہتی ہیں۔
 .2تمام قومیں ،اپنے مقاصد کے حصول کے لئے باہمی مفاد ،اور بین االقوامی قانون کے
اصول کو بنیاد بناتے ہوئے  ،بین االقوامی معاشی تعاون سے پیدا ہونے والے کسی بھی
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فرائض سے تعصب برتے بغیر اپنی قدرتی دولت اور وسائل آزادانہ طور پر خرچ کر
سکتی ہیں۔
 .3اس معاہدے کے فریق ریاستیں  ،بشمول وہ جن پر خود اپنی دیکھ بھال نہ کرنے والے اور
ٹرسٹ کے عالوہ کی انتظامی ذمہ داریاں عائد ہیں  ،خودارادیت کے حق کے حصول کو
فروغ دیں گی  ،اور اقوام متحدہ کے آئین  /منشور کی شقوں سے مطابقت رکھتے ہوئے
اور اس حق کا احترام کریں گی۔

حصہ دوم
آرٹیکل ۲
 .1اس معاہدے کی فریق ہر ریاست کسی بھی قسم کے تعصب کے بغیر ،جیسا کہ نسل ،
رنگ  ،جنس ،زبان ،مذہب ،سیاسی یا دیگر رائے  ،قومی یا سماجی نژاد  ،جائیداد ،
پیدائش یا دیگر حیثیت ،تما انفاردی لوگوں کو اپنے عالقے کے اندر ،بشرطیکہ وہ اس
کے زیر اختیار ہوں ،اس معاہدے میں تسلیم کردہ حقوق کا احترام اور اسے یقینی بنانے
کا عہد کرتی ہے۔
 .2جہاں پہلے سے موجود ہ قانون سازی یا دیگر اقدامات فراہم نہ کئے گئے ہوں ،اس
معاہدے کی فریق ہر ریاست اپنے قانونی اقدامات اور اس عہد نامے کی شقوں کی
روشنی میں ضروری اقدامات کرنے ،ایسے قوانین یا دیگر اقدامات اپنانے ،جو اس
معاہدے میں تسلیم کردہ حقوق کو موثر کرنے کے لئے ضروری سمجھے جائیں  ،کا
عہد کرتی ہے۔
 .3اس عہد نامے کی فریق ہر ریاست یہ عہد کرتی ہے۔
)الف( اس بات کو یقینی بنانے کا کہ کوئی بھی فرد جس کے ان حقوق یا آزادی کی خالف
ورزی کی گئی ہے ۔ جنہیں یہاں تسلیم کیا گیا ہے اس کا موثر حل نکاال جائے گا باوجود
اس کے کے کہ یہ خالف ورزی سرکاری حیثیت میں کام کرنے والے افراد کی جانب سے
کی گئی ہے؛
)ب( اس بات کو یقینی بنانے کا کہ ایسے کسی حل کا دعوی کرنے والے کسی فرد کو اس کی
طرف سے وہ حق دیا جائے گا کہ جو مجاز عدالتی  ،انتظامی یا قانونی حکام ،یا کسی
دیگر مجاز اتھارٹی نے طے کیا ہو گا ۔ بشرطیکہ وہ ریاست کے قانونی نظام کے ذریعے
ہو ،اور عدالتی حل کے امکانات پیدا کرتا ہو،
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)ج( اس بات کو یقینی بنانے کا کہ جب ایسے حل عطاء کر دیئے گئے تو مجاز حکام ان پر
عمل درآمد کریں گے۔

آرٹیکل ۳
اس معاہدے کی فریق ریاستیں مردوں اور عورتوں کو اس معاہدے میں طے کردہ تمام شہری
اور سیاسی حقوق سے لطف اندوز ہونے کے لیے مساوی حق یقینی بنانے کا عہد کرتی ہیں۔
آرٹیکل ۴
۱۔

ایسے عوامی ہنگامی وقت میں جو قوم کی زندگی کے خطرے کا باعث بنتا ہے اور
جس کی موجودگی کا سرکاری طور پر اعالن کر دیا جاتا ہے تو اس عہد نامے کی
فریق ریاستیں اس عہد نامے کے تحت اپنے فرائض سے اس حد تک پہلو تہی کرنے
کے لئے اقدامات کر سکتی ہیں جو صورت حال کی ہنگامی نوعیت کی وجہ سے انتہائی
ضروری ہوں ،بشرطیکہ ایسے اقدامات بین االقوامی قانون کے تحت ان کے دیگر
فرائض سے متضاد نہیں ہیں اور ان میں محض نسل ،رنگ ،جنس ،زبان  ،مذہب یا
سماجی نژاد کی بناء پر امتیاز شامل نہیں ہے۔

۲۔

اس دفعہ کے تحت آرٹیکلز ) ۸،۷،۶پیراگراف ا اور  ۱۵،۱۶ ،۱۱ ،(۲اور  ۱۸سے
کوئی سے پہلو تہی نہیں کی جائے گی۔

۳۔

اس معاہدے کی فریق کوئی بھی ریاست جو پہلو تہی کے حق کو استعمال کرتی ہے
فوری طور پر اس معاہدے کے فریق دیگر ریاستوں کو ،اقوام متحدہ کےسیکرٹری
جنرل کے ثالثی کے ذریعے ان شقوں کے بارے میں آگاہ کرے گی جن سے اس نے
پہلو تہی کی ہے اور ان وجوہات سے جن کی وجہ سے یہ متحرک ہوئی تھی۔ اسی ثالثی
کے ذریعے ،ایک مزید سلسلہ دیا جائے گا کہ اس نے ایسی پہلو تہی کس تاریخ کو ختم
کی ہے۔

آرٹیکل ۵
۱۔

اس معاہدے میں کسی بھی چیز کی تشریح کسی ریاست ،گروپ یا فرد کے لئے کسی
بھی سرگرمی میں مصروف ہونے کے کسی حق یا کسی ایسے فعل کی انجام دہی کے
لئے داللت نہیں کرے گی جس کا مقصد اس کے ساتھ تسلیم شدہ حقوق یا آزادی میں سے
کسی ایک کو تباہ کرنا ہو یا انہیں اس حد سے زیادہ محدود کرنا ہو جو اس معاہدے میں
مقرر کی گئی ہے۔

۲۔

اس بناء پر کہ یہ معاہدہ ایسے حقوق کو تسلیم نہیں کرتا یا یہ انہیں ایک کم حیثیت میں
تسلیم کرتا ہے  ،قانون ،معاہدوں ،قواعد یا رسم و رواج کے مطابق اس معاہدے کی فریق
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کسی بھی ریاست پر تسلیم شدہ یا موجودہ بنیادی انسانی حقوق پر عمل درآمد کرنے یا
پہلو تہی کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہو گی۔

حصہ سوم
آرٹیکل ۶
۱۔

ہر انسان کو زندگی گزارنے کا پیدائشی حق حاصل ہے ۔ اس حق کو قانون کا تحفظ
حاصل ہو گا۔ کسی کو بھی اس کی زندگی سے ،من مانی کے ذریعے محروم نہیں کیا
جائے۔

۲۔

جن ممالک میں سزائے موت ختم نہیں کی گئی ہے ،موت کی سزا صرف سنگین جرائم
میں اس وقت کے نافذ العمل قانون کے مطابق دی جائے گی ۔ جب اس جرم کا ارتکاب
کیا گیا تھا اور یہ اس معاہدے اور نسل کشی کے جرم کی روک تھام اور سزا کے بارے
میں معاہدے کی شقوں کے بر خالف نہیں ہو گی۔ اس سزا پر صرف کسی مجاز عدالت
کے حتمی فیصلے کی روشنی میں ہی عمل درآمد کیا جا سکے گا۔

۳۔

جب زندگی سے محرومی نسل کشی کے جرم کی وجہ بنتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے
کہ اس شق میں کوئی بھی چیز اس معاہدے کی فریق کسی ریاست کو نسل کشی کے
جرم کی روک تھام اور سزا کے بارے میں معاہدے کی شقوں کے تحت حاصل کردہ
کسی فرض سے کسی بھی انداز میں پہلو تہی کا اختیار نہیں دے گی۔

۴۔

موت کی سزا پانے والے کسی بھی فرد کو معافی یا سزا میں تبدیلی طلب کرنے کا حق
حاصل ہو گا۔ سزائےموت میں عام معافی ،معافی یا تبدیلی  ،تمام کیسوں میں عطاء کی
جا سکتی ہے۔

۵۔

ان جرائم کے لئے موت کی سزا نہیں دی جائے گی جن کا ارتکاب اٹھارہ سال سے کم
عمرکے افراد نے کیا ہو گا اور نہ ہی اس کا اطالق حاملہ عورتوں پر کیا جائے گا۔

۶۔

اس شق میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جسے اس معاہدے کی فریق کسی بھی ریاست کی
جانب سے سزائے موت کے خاتمے میں تاخیر کرنے یا روکنے کو الگو کیا جائے گا۔

آرٹیکل ۷
کسی کو بھی تشدد یا ظالمانہ  ،غیر انسانی یا تحقیر آمیز سلوک یا سزا کا نشانہ نہیں بنایا جائے
گا۔ خصوصا ً کسی کو بھی اس کی آزادانہ رضا مندی کے بغیر طبی یا سائنسی تجربے سے
نہیں گزارا جائے گا۔
آرٹیکل ۸
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۱۔

کسی کو بھی غالمی میں نہیں رکھا جائے گا؛ غالمی اور غالموں کی تجارت ان کی

تمام اشکال میں ممنوع ہوں گی۔
۲۔

کسی کو بھی جبری محکومی میں نہیں رکھا جائے گا۔
)الف( کسی کو بھی جبری یا الزمی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہو گی؛
)ب(

پیراگراف ) ۳الف( ان ممالک میں نا ممکن قرار نہیں دیا جائے گا جہاں جرم

کی سزا کے طور پر قید با مشقت کی سزا ،کسی مجاز عدالت کی جانب سے اس طرح کی
سزا ،ایک سزا کی تعمیل میں سخت مشقت کی ادائیگی الگو کی جا سکتی ہو؛
)ج(

اس پیراگراف کے مقصد کے لئے "جبری یا الزمی مشقت" کی اصطالح میں

یہ شامل نہیں ہوں گے؛
)اول( کوئی بھی کام یا خدمت ،جس کا حوالہ ذیلی پیراگراف)ب( میں نہیں دیا
گیا  ،جو عمومی طو ر پر کسی ایسے فرد سے درکار ہو جو عدالت کے
قانونی حکم کے نتیجے میں زیر حراست ہو  ،یا کوئی ایسا فرد جو ایسی
کسی حراست سے مشروط رہائی پر ہو؛
)دوم( فوجی کردار کی کوئی خدمات ،اور ایسے ممالک میں جہاں متقی ہونے
کے اعتراض کو تسلیم کیا جاتا ہے  ،اعتراض کرنے والے متقیوں سے
قانون کے مطابق درکار کوئی قومی خدمت؛
)سوم( ہنگامی یا زندگی کے لئے خطرناک آفت یا کمیونٹی کی فالح و بہبود کی
صورتوں میں زبردستی لی جانے والی کوئی خدمت؛
)چہارم( کوئی بھی کام یا خدمت جو عام شہری فرائض کا ایک حصہ نبتی ہو۔
آرٹیکل ۹
۱۔

ہر کسی کو آزادی اور ذاتی تحفظ کا حق حاصل ہے۔ کسی کو بھی من مانی کرتے
ہوئے گرفتار یا حراست میں نہیں لیا جائے گا۔ کسی کو بھی اس کی آزادی سے محروم
نہیں کیا جائے گا سوائے ایسی وجوہات پر اور ایسے طریقہ کار کی مطابقت میں جو
قانون کے مطابق طے کئے گئے ہوں۔

۲۔

جس کسی کو بھی گرفتار کیا جائے گا ،اسے گرفتاری کے وقت بتایا جائے گا کہ اس
کی گرفتاری کی کیا وجوہات ہیں اور اگر اس کے خالف کوئی الزامات ہیں تو اسے ان
کے بارے میں فوری طور پر آگاہ کیا جائے گا۔

۳۔

جس کسی کو کسی فوجداری الزام کے تحت گرفتار یا زیر حراست لیا گیا ہو اس کا
کیس فوری طور پر کسی جج کے سامنے یا قانون کے تحت کسی دیگر ایسے افراد
کے سامنے پیش کیا جائے گا جو عدالتی اختیار استعمال کرتا ہو اور اسے ایک موزوں
وقت کے اندر مقدمے کی کارروائی یا رہائی کا حق حاصل ہو گا۔ یہ کوئی عام قاعدہ
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نہیں ہو گا کہ مقدمے کا انتظار کرنے والے افراد کو گرفتار یا حراست لے لیا جائے ،
لیکن رہائی  ،عدالتی کارروائی کی کسی بھی دیگر سطح پر  ،مقدمے میں اور  ،اگر
کوئی موقع آتا ہے  ،تو فیصلے پر عمل درآمد کے لئے حاضری سے مشروط ہو گی۔
۴۔

کوئی بھی جسے گرفتاری یا حراست کے ذریعے آزادی سے محروم کیا جاتا ہے،
اسے عدالت کے سامنے اس ترتیب سے کارروائی کروانے کا حق حاصل ہو گا ،کہ
عدالت بال تاخیر اس کی حراست کے قانونی حیثیت کا فیصلہ کرے اور اگر حراست
قانونی نہیں ہے تو اسے رہا کرنے کا حکم جاری کرے۔

۵۔

کوئی بھی فرد جو غیر قانونی گرفتاری یا حراست کا شکار ہو گا اسے قابل عمل
معاوضے کا حق حاصل ہو گا۔

آرٹیکل ۱۰
۱۔ اپنی آزادی سے محروم ہونے والے تمام افراد سے انسانی فرد کے پیدائشی وقار کے لئے
ہمدردی اور احترام کا سلوک کیا جائے گا۔
۲۔ )الف (ملزم افراد کو  ،سوائے غیر معمولی حاالت کے  ،سزا یافتہ افراد سے علیحدہ رکھا
جائے گا اور ان کی غیر سزا یافتہ حیثیت کے اعتبار سےموزوں الگ سے برتائو کیا
جائے گا۔
)ب (نو عمر ملزم افراد کو بالغوں سے علیحدہ رکھا جائے گا اور جتنی جلد ممکن ہو سکا
عدالتی فیصلے کے تحت عمل کیا جائے گا۔
۳۔ اصالحی قید خانہ کا نظام قیدیوں کے عالج پر مشتمل ہو گا جس کا ضروری مقصد ان کی
اصالح کرنا اور سماج بحالی ہو گا۔ نو عمر مجرموں کو بالغوں سے علیحدہ رکھا جائے
گا اور ان کی عمر اور قانونی حیثیت کے لحاظ سے موزوں برتائو کیا جائے گا۔
آرٹیکل ۱۱
کسی کو محض اس بنیاد پر جیل نہیں بھیجا جائے گا کہ وہ کسی معاہدے کے مطابق ذمہ
داریاں پوری نہیں کر سکا۔
آرٹیکل ۱۲
۱۔

ہر ایک کو کسی ریاست کی حدود میں قانونی طور پر  ،ان حدود کے اندر آزادانہ
حرکت کرنے اور اپنے لئے رہائش منتخب کرنے کی آزادی کا حق حاصل ہو گا۔

۲۔

ہر ایک کسی بھی ملک کو چھوڑ کر جانے میں آزاد ہو گا بشمول اس کے اپنے ملک
کے۔

۳۔

درج باال حقوق کسی پابندیوں سے مشروط نہیں ہوں گے سوائے ان کے جو فراہم کردہ
قانون میں  ،قومی تحفظ ،امن عامہ صحت عامہ یا دیگر لوگوں کے اخالق یا حقوق اور
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آزادی کا تحفظ کرنے کے لئے ضروری ہیں۔ اور اس عہد نامے میں تسلیم کردہ دیگر
حقوق کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔
۴۔

کسی کو بھی مانی کرتے ہوئے خود اپنے ملک میں داخل ہونے کے حق سے محروم
نہیں کیا جائے گا۔

آرٹیکل ۱۳
اس عہدے نامے کی فریق کسی ریاست کی حدود میں قانونی طور پر موجود کسی اجنبی کو
صرف قانون کی روشنی میں کئے جانے والے کسی فیصلے کی روشنی ہی میں وہاں سے بے
دخل کیا جا سکتا ہے اور سوائے وہاں جہاں بصورت دیگر قومی تحفظ کی وجوہات کی
مجبوری کی وجہ سے درکار ہوا ،اس کی بے دخلی کے خالف وجوہات پیش کرنے اور اس
کے کیس کا جائزہ لئے جانے کی اجازت ہو گی  ،اور اس مقصد کے لئے  ،اسے مجاز
اتھارٹی کی جانب سے خاص طور پر نامزد کر دہ کسی فرد یا افراد کے سامنے  ،نمائندگی دی
جائے گی۔
آرٹیکل ۱۴
۱۔

عدالتوں اور ٹربیونلز کے سامنے تمام افراد برابر ہوں گے۔ کسی کے خالف کوئی
فوجداری الزام ،یا کسی قانونی مقدمے میں اس کے حقوق اور فرائض کے تعین میں ،ہر
ایک کو قانون کے تحت قائم کئے گئے کسی مجاز ،آزاد اور غیر جانب دار ٹربیونل کی
جانب سے منصفانہ اور عوامی سماعت کا حق حاصل ہو گا۔ پریس اور عوام کو پورے
مقدمے اور اس کے کسی حصے سے  ،اخالقیات  ،امن عامہ ) (Ordre Publicیا
جمہوری معاشرے میں قومی تحفظ  ،یا جب فریقین کی نجی زندگیوں کا مفاد ایسا تقاضا
کرتا ہو ،یا جہاں تشہیر انصاف کے مفادات کے لئے ناموافق ہونے کی خصوصی
صورتوں میں جس حد تک عدالت کی رائے میں سخت ضروری ہو ،دور رکھا جا سکتا
ہے  ،لیکن کسی بھی فوجداری کسی یا قانونی مقدمے میں دیئے جانے واال کوئی بھی
فیصلہ عوام کو بتایا جائے گا سوائے جہاں بصورت دیگر نو عمر افراد کا مفاد کسی
دوسری صورت کا تقاضا کرتا ہو یا کارروائی شادی کے تنازعات یا بچوں کی سرپرسی
سے تعلق رکھتی ہو۔

۲۔

ہر اس فرد کو جس پر کسی فوجداری جرم کا الزام لگایا گیا ہے اس وقت تک معصوم
تصور کئے جانے کا حق ہے جب تک کہ قانون کے مطابق اس پر الزام ثابت نہیں ہو
جاتا۔

۳۔

اس کے خالف کسی بھی فوجداری الزام کا تعین کرنے میں ،ہر ایک کو مکمل معیار
میں درج ذیل کم سے کم ضمانتوں کا حق حاصل ہو گا؛
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)الف(

اس کے خالف الزام کی نوعیت اور وجہ کے بارے میں اسے فوری طور رپ

اور تفصیل میں ایسی زبان میں آگاہ کیا جائے ۔ جسے وہ سمجھتا ہے۔
)ب(

اپنے دفاع کی تیاری اور اپنے منتخب کردہ وکیل کے ساتھ رابطہ کرنے کے

لئے مناسب وقت اور سہولتیں حاصل کرنے کے لئے؛
)ج(

غیر ضروری تاخیر کے بعد مقدمے کی کاروائی کرنے کے لئے؛

)د(

اس کی موجودگی میں عدالتی کارروائی اور خود اپنے خود منتخب کردہ وکیل

کے ذریعے اپنا دفاع کرنے کے لئے؛ اگر اسے قانونی مدد حاصل نہیں ہے ،تو اسے
اس حق کے بارے میں بتانے کے لئے اور کسی بھی کسی میں جہاں انصاف کے
مفادات میں ایسا کرنا ضروری ہو  ،اور اس کی جانب سے کسی ادائیگی کے بغیر کسی
بھی صورت میں اگر اس کے پاس ادائیگی کے لئے موزوں ذرائع نہیں ہیں ،تو اس
کےلئے قانونی مدد مقرر کرنے کے لئے؛
)ہ(

اس کے خالف گواہان کا معائنہ کرنے ،یا معائنہ کروانے کے لئے اور اس کی

جانب سے  ،ایسے ہی حاالت کے تحت جیسا کہ اس کے خالف گواہان کو حاصل ہیں۔
گواہان کی حاضری حاصل کرنے اور ان کا معائنہ کروانے کے لئے؛
)و(

اگروہ عدالت میں استعمال ہونے والی زبان سمجھ کر بولی نہیں سکتا تو کسی

ترجمان کی مفت سہولت حاصل کرنے کے لئے؛
)ز(

خود اپنے خالف شہادت دینے یا جرم قبول کرنے پر مجبور نہ کئے جانے

کے لئے۔
۴۔

نو عمر افراد کی صورت میں  ،ایسا طریقہ کار اپنایا جائے گا جو ان کی عمر کو خاطر
میں الئے گا اور جس میں ان کی بحالی کے فروغ کی خواہش شامل ہوگی۔

۵۔

کسی جرم کی سزا پانے والے ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ قانون کے مطابق کسی
اعلی ٹربیونل کے ذریعے اس کی سزا اور قید کا جائزہ لیا جائے۔

۶۔

جب کسی فرد کو ایک حتمی فصلے کے تحت کسی جرم کی سزا سنا دی گئی ہو اور
جب بعد ازاں اس کی سزا واپس ہو گئی ہو یا اسے اس بنیاد پر معاف کر دیا گیا ہو کہ
ایک نئی یا نئی دریافت ہونے والی حقیقت یہ ظاہر کرتی ہے کہ اسے انصاف دینے میں
ناانصافی کی گئی ہے تو وہ جو ایسی سزا سنائے جانے کے نتیجے میں سزا بھگت چکا
ہے اسے قانون کے مطابق معاوضہ ادا کیا جائے گا ۔ سوائے ایسی صورت کے جس
میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس وقت کی ناواقف حقیقت کے عدم انکشاف کے لئے وہ
فرد مکمل طور پر یا جزوی طور پر خود ذمہ دار ہے۔
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۷۔

کسی پر بھی کسی ایسے جرم کے لئے دوبارہ مقدمہ نہیں چالیا جائے گا یا سزا نہیں دی
جائے گی جس کے لئے وہ ہر ملک کے قانون اور تعزیری ضابطے کی روشنی میں
پہلی ہی حتمی طور پر سزا پا چکا ہو یا اسے بری کر دیا گیا ہو۔

آرٹیکل ۱۵
۱۔

کسی کو بھی کسی ایسے فعل یا غلطی کی وجہ سے کسی ایسے فوجداری جرم کا مجرم
نہیں ٹھہرایا جائے گا جو اس کے ارتکاب کے وقت ،قومی یا بین االقوامی قانون کے
تحت  ،فوجداری جرم کی حیثیت نہ رکھتا ہو۔ نہ ہی اس کے لئے کوئی اس سزا سے
زیاد ہ بھاری سزا عائد کی جائے گی جو اس فوجداری جرم کے ارتکاب کےو قت الگو
تھی۔ اگر جرم کے ارتکاب کے بعد ،قانون میں ہلکی سزا کے نفاذ کے لئے کوئی شق
پیدا کر دی جاتی ہے  ،تو مجرم کو اس کا فائدہ دیا جائے گا۔

۲۔

اس آرٹیکل میں کوئی بھی شئے کسی بھی شخص کے کسی عمل یا فرو گزاشت کے
لئے سزا یاف مقدمے کی سماعت سے متعصب نہیں ہو گی جو اس وقت جس وقت اس
کا ارتکاب کیا گیا تھا اقوام کی جماعت کے تسلیم کردہ عام قانون کے اصول کے مطابق
فوجداری تھا۔

آرٹیکل ۱۶
قانون کی نظر میں ہر ایک کو ہر جگہ ایک فرد کی حیثیت سے تسلیم کئے جانے کا حق
حاصل ہو گا۔
آرٹیکل ۱۷
۱۔

کسی کو بھی اس کی خلوت ،خاندان  ،گھر یا خط و کتابت کے ساتھ من مانی یا غیر
قانونی مداخلت ،اور نہ ہی اس کی عزت اور ساکھ پر غیر قانونی حملوں کا نشانہ بنایا
جائے گا۔

۲۔

ہر ایک کو ایسی مداخلت یا حملوں کے خالف قانون کا تحفظ حاصل کرنے کا حق
حاصل ہے۔

آرٹیکل ۱۸
۱۔

ہر ایک کو فکر ،ضمیر اور مذہب کی آزادی کا حق حاصل ہو گا۔ اس حق میں اپنی
مرضی کا مذہب یا عقیدہ اپنانے کی آزادی اور چاہے انفرادی طور پر یا کمیونٹی میں
دیگر کے ساتھ اور عوامی یا نجی سطح پر  ،اپنی عبادت میں مذہب یا عقیدے کا اظہار ،
اس کی پابندی  ،عمل درآمد اور تدریس شامل ہو گی۔
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۲۔

کسی کو بھی ایسے جبر کا شکار نہیں کیا جائے گا جو اسے اپنی مرضی کا مذہب یا
عقیدہ رکھنے یا اپنانے کی آزادی کو نقصان پہنچاتا ہو۔

۳۔

کسی کے مذہب یا عقائد ظاہر کرنے کی آزادی صرف ان حدود تک مشروط ہو سکتی
ہے ۔جو عوامی حفاظت  ،امن و امان  ،صحت  ،اخالقیات  ،یا دیگر کے بنیادی حقوق
اورآزادی کے تحفظ کے لئے قانون کے تحت تجویز کی گئی ہوں اور ضروری ہوں۔

۴۔

اس معاہدے کی فریق ریاستیں والدین اور جہاں اطالق ہوتا ہے قانونی سرپرستوں کی
آزادی کے لئے یہ یقینی بنانے کے لئے احترام کا عہد کرتی ہیں کہ ان کے بچوں کی
مذہبی اور اخالقی تعلیم ان کے اپنے عقائد کے مطابق ہو گی۔

آرٹیکل ۱۹

۱۔

ہر ایک کو کسی مداخلت کے بغیر اپنی آراء رکھنے کا حق حاصل ہو گا۔

۲۔

ہر ایک کو اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہو گا؛ اس حق میں سرحدوں سے قطع
نظر ،چاہے زبانی  ،تحریر میں یا پرنٹ میں  ،کسی آرٹ کی شکل میں یا ،اس کی
مرضی کے کسی بھی دیگر ذرائع میں تمام اقسام کی معلومات اور خیاالت طلب کرنے ،
وصول کرنے اور مہیا کرنے کی آزادی شامل ہو گی۔

۳۔

اس آرٹیکل کے پیراگراف  ۲میں فراہم کردہ حقوق پر عمل درآمد اپنے ساتھ خصوصی
فرائض اور ذمہ داریاں رکھتا ہے۔ چنانچہ یہ کچھ مخصوص پابندیوں سے مشروط ہو
گا ،لیکن یہ ایسی ہوں گی جیسی کہ قانون میں فراہم کی گئی ہیں اور ضروری ہیں؛
)الف( دیگر لوگوں کے حقوق یا ساکھ کے احترام کے لئے؛
)ب(

قومی تحفظ یا امن عامہ ) ،(Ordre Publicیا عوامی صحت یا اخالقیات کے

لئے
آرٹیکل ۲۰
۱۔

جنگ کے لئے کوئی بھی پروپیگنڈہ قانونا ً ممنوع ہو گا۔

قومی ،نسلی  ،مذہبی نفرت کا کوئی بھی پرچار جو امتیاز  ،جارحیت یا تشدد پر
۲۔
اکسانے کی وجہ بنتا ہو قانونا ً ممنوع ہو گا۔
آرٹیکل ۲۱
پر امن طور پر اکٹھے ہونے کے حق کو تسلیم کیا جائے گا۔ اس حق کے استعمال پر کوئی
پابندی نہیں لگائی جائے گی سوائے ان کے جو قانون کے ساتھ مطابقت میں نافذ ہوں اور جو
ایک جمہوری معاشرے میں قومی تحفظ یا عوامی حفاظت  ،امن عامہ )(Ordre Public
صحت عامہ یا اخالقیات کے تحفظ یا دیگر لوگوں کے حقوق اور آزادی کے تحفظ کے لئے
ضروری ہوں۔
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آرٹیکل ۲۲
۱۔

ہر ایک کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لئے ٹریڈیونین بنانے یا ان میں شامل ہونے
سمیت  ،دیگر لوگوں کے ساتھ رفاقت کا حق حاصل ہو گا۔

۲۔

اس حق کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی سوائے ان کے جو قانون میں
تجویز کی گئی ہوں اور جو ایک جمہوری معاشرے میں قومی تحفظ یا عوامی حفاظت،
امن عامہ ) ،(ordre publicصحت عامہ یا اخالقیات کے تحفظ یا دیگر لوگوں کے
حقوق اور آزادی کے تحفظ کے لئے ضروری ہوں۔ یہ آرٹیکل مسلح افواج اور پولیس
کے ارکان پر ان کی جانب سے اس حق کے استعمال پر قانونی پابندیوں کے نفاذ کو
نہیں روکے گی۔

۳۔

اس شق میں کوئی بھی چیز انجمن سازی کی آزادی اور منظم کرنے کے حق کے تحفظ
سے متعلق ۱۹۴۸ء کے بین االقوامی ادارہ محتن کے معاہدے کی فریق ریاستوں کو
قانون سازی کے ایسے اقدامات جو تعصب پر مبنی ہوں ،یا کسی ایسے قانون کا اس
انداز میں اطالق کرنے کا اختیار نہیں دے گا۔ جو اس معاہدے میں فراہم کردہ ضمانتوں
کے خالف تعصب برتا ہو۔

آرٹیکل ۲۳
۱۔

خاندان عماشرے کی قدرتی ور بنیادی گروپ اکائی ہے اور معاشرے اور ریاست کی
جانب سے تحفظ کا حق رکھتا ہے۔

۲۔

شادی کے قابل عمر کے مردوں اور عورتوں کے شادی کرنے اور ایک خاندان تشکیل
دینے کے حق کو تسلیم کیا جائے گا۔

۳۔

شادی کا ارادہ رکھنے والے شریکان حیات کی آزادانہ اور مکمل مرضی کے بغیر کوئی
شادی نہیں کی جائے گی۔

۴۔

اس معاہدے کی فریق ریاستیں ،شادی کے لئے  ،شادی کے دوران اور اس کی تنسیخ پر
شریکان حیات کے مساوی حقوق اور ذمہ داریوں کو یقینی بنانے کے لئے موزوں
اقدامات کریں گی۔ تنسیخ کی صورت میں  ،اگر بچے ہیں تو اُن کے ضروری تحفظ کا
اہتمام کیا جائے گا۔

آرٹیکل ۲۴
۱۔

ہر بچے کو نسل  ،رنگ  ،جنس ،زبان ،مذہب ،قومی یا سماجی نژاد  ،جائیداد یا پیدائش
کے کسی بھی امتیاز کے بغیر تحفظ کے ایسے اقدامات کا حق حاصل ہو گا جو اس کے
خاندان  ،معاشرے اور ریاست کے کام کے حصے کے طور پر  ،اس کی کم عمری کے
حیثیت کے لئے درکار ہیں۔
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۲۔

پیدائش کے فوری بعد ہر بچے کا اندراج کیاجائے گا اور ایک نا م رکھا جائے گا۔

۳۔

ہر بچے کو ایک شہریت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔

آرٹیکل ۲۵
ہر شہری کو یہ حق اور موقع حاصل ہو گا  ،کہ وہ آرٹیکل  ۲میں درج کردہ امتیازات میں سے
کسی کے بھی بغیر اور غیر مناسب پابندیوں کے بغیر؛
)الف (براہ راست یا آزادانہ طور پر منتخب نمائندوں کے ذریعے عوامی امور کے
انعقاد میں حصہ کے؛
)ب( ایسے حقیقی مدتی انتخابات میں حق رائے دہی استعمال کرے اور منتخب ہو ،جو
عالمی اور مساوی رائے دہی کے حق اور خفیہ رائے شماری کے ذریعے منعقدہوں گے،
رائے دہندگان کی آزادانہ اظہار رائے کی ضمانت دیتے ہوں گے؛
)ج(مساوات کی عام شرائط پر  ،اپنے ملک میں عوامی خدمت تک رسائی حاصل
کرے۔
آرٹیکل۶۲
قانون کے سامنے تمام افراد برابر ہیں اور بال کسی امتیاز قانون کے مساوی تحفظ کا حق رکھتے
ہیں ۔ اس حوالے سے قانون کسی بھی امتیاز پر پابندی لگائے گا اور تمام افراد کونسل ،رنگ،
جنس،زبان ،مذہب ،سیاسی یا دیگر رائے  ،قومی یا سماجی نژاد ،جائیداد  ،پیدائش یا دیگر حیثیت
جیسی کسی بھی بنیاد پر امتیاز کے خالف مساوی اور موثر تحفظ کی ضمانت دے گا۔
آرٹیکل ۷۲
ان ریاستوں میں جہاں نسلی  ،مذہبی یا لسانی اقلیتں موجود ہیں ایسی اقلیتوں سے تعلق رکھنے
والے افراد کو کمیونٹی میں اپنے گروپ کے دیگر ارکان کے ساتھ خود اپنی ثقافت سے لطف
اندوز ہونے  ،خود اپنے مذہب کا اعتراف کرنے اور اس پر عمل کرنے ،یا خود اپنی زبان
استعمال کرنے کے حق سے انکار نہیں کیا جائے گا۔

حصہ چہارم
آرٹیکل ۲۸
۱۔

انسانی حقوق کی ایک کمیٹی قائم کی جائے گی )جس کے بعد ازاں اس معاہدے میں
کمیٹی کے طور پر حوالہ دیا جائے گا۔(یہ اٹھارہ ارکان پر مشتمل ہو گی اور اسی
دستاویز میں بعد ازیں فراہم کردہ کارہائے منصبی انجام دے گی۔
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۲۔

کمیٹی اس معاہدے کی فریق ریاستوں کے ایسے شہریوں پر مشتمل ہو گی جو اعلی
اخالقی کردار اور انسانی حقوق کے شعبے میں تسلیم شدہ اہلیت رکھنے والے افراد ہوں
گے ،قانونی تجربہ رکھنے والےکچھ افراد کی شرکت کی افادیت پر غور کیا جائے گا۔

۳۔

کمیٹی کے ارکان کو منتخب کیا جائے گا اور وہ اپنی ذاتی حیثیت میں خدمات انجام دیں
گے۔

آر ِٹیکل ۲۹
۱۔

کمیٹی کے ارکان کا انتخاب آرٹیکل  ۲۸میں وضع کردہ قابلیت رکھنے والے افراد اور
اس مقصد کے لئے موجودہ معاہدے کی فریق ریاستوں کی جانب سے نامزد کئے جانے
والے افراد کی فہرست میں سے خفیہ رائے شماری کے ذریعے کیا جائے گا۔۔

۲۔

اس معاہدے کی ہر فریق ریاست دو افراد سے زیادہ کی نامزدگی نہیں کرے گی،۔ یہ
افراد نامزد کرنے والی ریاست کےشہری ہوں گے۔

۳۔

ایک فرد دوبارہ نامزدگی کے لئے اہل ہو گا۔

آرٹیکل ۳۰
۱۔

ابتدائی انتخاب اس معاہدے کے نافذ العمل ہونے کی تاریخ کے بعد چھ ماہ گزرنے سے
قبل عمل میں آئےگا۔

۲۔

کمیٹی کے ہر انتخاب کی تاریخ سے کم از کم چار ماہ قبل  ،آرٹیکل  ۳۴کی روشنی میں
خالی قرار دی جانے والی آسامی کو پُر کرنے کے لئے کسی انتخاب کے عالوہ ،اقوام
متحدہ کا سیکرٹری جنرل اس معاہدے کی فریق ریاستوں کو کمیٹی کی رکنیت کے لئے
تین ماہ کے اندر اندر اپنی نامزدگیاں پیش کرنے کے لئے ایک تحریری دعوت نامہ
بھیجے گا۔

۳۔

اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل اس طرح نامزد کئے جانے والے تمام افراد کی حروف
تہجی کی ترتیب سے  ،اسے اشارے کے ساتھ ایک فہرست تیار کرے گا کہ کون سی
فریق ریاستوں نے کون کون سی نامزدگیاں کی ہیں ،اور یہ فہرست اس معاہدے کی فریق
ریاستوں کو ہر انتخاب کی تاریخ سےایک ماہ گزرنے سے قبل پیش کر دے گا۔

۴۔

ٹ کے اراکین کے انتخاب اس معاہدے کی فریق ریاستوں کے ایک اجالس میں منعقدہ
کمی ِ
ہوں گے جو اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر ز میں بالئے گا۔
اس اجالس میں  ،اس عہد نامے کی فریق ریاستوں کی دو تہائی تعداد کورم تشکیل دے
گی ،کمیٹی میں منتخب ہونے والے وہ افراد نامزد کہالئیں گے جو سب سے زیادہ ووٹ
حاصل کریں گے اور اجالس میں موجود فریق ریاستوں کے نمائندوں کی رائے شماری
میں ووٹوں کی مکمل اکثریت حاصل کریں گے۔
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آرٹیکل ۳۱
۱۔

کمیٹی میں ایک ہی ریاست کے ایک شہری سے زیادہ شامل نہیں ہوں گے۔

۲۔

کمیٹی کے انتخاب میں رکنیت کی مساوی جغرافیائی تقسیم اور تہذیب کی مختلف اشکال
کی نمائندگی اور اہم قانونی نظاموں پر توجہ دی جائے گی۔

آرٹیکل ۳۲
۱۔

کمیٹی کے ارکان کا انتخاب چار سالہ مدت کے لئے عمل میں الیا جائے گا۔ اگر انہیں
ئ اہل ہوں گے۔ تاہم  ،ارکان میں سے نو کی
دوبارہ نامزد کیا گیا تو دوبارہ انتخاب کے ل َ
مدت پہلے انتخاب پر دو سال کے اختتام پر ختم ہو جائے گی ،پہلے انتخاب کے فوری
بعدان نو ارکان کے نام اجالس کے چیئرمین کے جانب سے قرعہ اندازی کے ذریعے چن
لئے جائیں گے جیسا کہ آرٹیکلز  ، ۳۰پیراگراف  ۴میں حوالہ دیا گیا ہے۔

۲۔

عہد ے کی معیاد ختم ہونے پر انتخابات اس معاہدے کے اس حصے کی گزشتہ آرٹیکلز
کی روشنی میں منعقد ہوں گے۔

آرٹیکل ۳۳
۱۔

اگر ،دیگر ارکان کی متفقہ رائے میں ،کوئی رکن کسی عارضی کردار کی غیر حاضری
کے عالوہ کسی اور وجہ سے اپنے کارہائے منصبی کی انجام دہی کرنا بند کر چکا ہو،
تو کمیٹی کا چیئرمین  ،اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اطالع کر دے گا۔ جو پھر اس
رکن کی نشست کو خالی قرار دے گا۔

۲۔

کمیٹی کے کسی رکن کی موت یا استعفے کی صورت میں  ،چیئرمین فوری طور پر اقوام
متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اطالع کر دےگا ،جو اس موت کی تاریخ کسے یا جس
تاریخ سے استعفی موثر ہوا ہے ،اس نشست کو خالی قرار دے دےدگا۔

آرٹیکل ۳۴
۱۔

جب آرٹیکل  ۳۳کی مطابقت میں کوئی آسامی خالی قرار دے دی جاتی ہے اور اگر رکن
کے عہدے کی مدت جسے تبدیل کیا جانا ہو آسامی خالی قرار دینے کے چھ ماہ کے اندر
اندر ختم نہیں ہوتی ،تو اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل اس معاہدے کی فریق ریاستوں میں
سے ہر ایک کو مطلع کر دے گا۔ جو دو ماہ کے اندر اندر اس آسامی کو پُر کرنے کے
مقصد کے لئے آرٹیکل  ۲۹کی روشنی میں نامزدگیاں پیش کر دیں گی۔

۲۔

اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل اس طرح نامزد کئے گئے افراد کی حروف تہجی کی
ترتیب سے ایک فہرست تیار کرے گا اور اس معاہدے کی فریق ریاستوں کو پیش کر دے
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گا۔ پھر اس معاہدے کے اس حصے کے آرٹیکلز کی روشنی میں اس آسامی کو پُر کرنے
کے لئے انتخاب عمل میں آئے گا۔
۳۔

کمیٹی کا وہ رکن جو آرٹیکل  ۳۳کی مطابقت میں خالی کردہ آسامی کو پُر کرنے کے لئے
منتخب ہو گا وہ اس رکن کی باقی ماندہ مدت کے لئے انتخاب عمل میں آئے گا۔

۳۔

کمیٹی کا وہ رکن جو آرٹیکل  ۳۳کی مطابقت میں خالی کردہ آسامی کو پُڑ کرنے کے لئے
منتخب ہو گا و ہ اس رکن کی باقی ماندہ مدت کے لئے یہ عہدہ اپنے پاس رکھے گا جس
نے اُس آرٹیکل کی ذیلی شقوں کے تحت کمیٹی کی نشست خالی کی تھی۔

آرٹیکل ۳۵
ٹ کے ارکان ،اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی منظوری سے  ،ایسی شرائط و ضوابط پر
کمی ِ
اقوام متحدہ کے وسائل سے مشاہرہ وصول کریں گے جو جنرل اسمبلی کمیٹی کی ذمہ داریوں
کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے طے کرے گی۔
آرٹیکل ۳۶
اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل اس معاہدے کے تحت کمیٹی کے کاموں کی موثر کارکردگی
کے لئے ضروری عملہ اور سہولتیں فراہم کرے گا۔
آرٹیکل ۳۷
۱۔

اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل کمیٹی کا ابتدائی اجالس اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز

میں بالئے گا۔
۲۔

اس کے ابتدائی اجالس کے بعد  ،کمیٹی ایسے اوقات میں لے گی۔ جو اس کے طریقہ

کار کے قواعد میں فراہم کئے جائیں گے۔
۳۔

کمیٹی عام طور پر اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز یا اقوام متحدہ کے جنیوا دفتر میں مال

کرے گی۔
آرٹیکل ۳۸
کمیٹی کا ہر رکن ،اپنے فرائج سنبھالنے سے قبل ،کمیٹی کے کھلے اجالس میں اس بات کا
پختہ اعالن کرے گا کہ وہ اپنے کام غیر جانبدارانہ طورپر اپنے ضمیر کے مطابق انجام دے
گا۔
آرٹیکل ۳۹
۱۔

کمیٹی اپنے افسران کا انتخاب دو سال کی مدت کے لئے کرے گی۔ انہیں دوبارہ منتخب

کیا جا سکتا ہے۔
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۲۔

کمیٹی کو اپنے طریقہ کار کے قواعد خود قائم کرنے ہوں گے ،لیکن یہ قواعد منجملہ

دیگر امور کے  ،یہ اہتمام کریں گے کہ
)الف( بارہ ارکان ایک کورم تشکیل دیں گے؛
)ب(

کمیٹی کے فیصلے حاضر ارکان کے اکثریتی ووٹ سے کئے جائیں گے۔

آرٹیکل ۴۰
۱۔

اس معاہدے کی فریق ریاستیں ان کی جانب سے اپنائے گئے ان اقدامات کے جو اس میں
تسلیم شدہ حقوق کو موثر کرتے ہیں اور ان حقوق سے لطف اندوز ہونے میں ہونے والی
پیش رفت کے بارے میں رپورٹس پیش کرنے کا عہد کرتی ہیں:
)الف(

متعلقہ فریق ریاستوں کے لئے اس عہد نامے کے نافذ العمل ہونے کے ایک

سال کے اندر اندر
)ب(
۲۔

بعد ازاں جب کبھی کمیٹی ایسی کوئی درخواست کرے۔

تمام رپورٹس اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پیش کی جائیں گی جو انہیں غور کے
لئے کمیٹی کو بھجوا دے گا۔ رپورٹس میں ایسے عوامل اور مشکالت ،اگر ہیں ،کی
نشان دہی کی جائے گی جو اس عہد نامے کے اطالق کو متاثر کر رہی ہون۔

۳۔

اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل ،کمیٹی کے ساتھ مشاورت کے بعد ،رپورٹس کے ایسے
حصوں کی کاپیاں خصوصی مہارت کے حامل اداروں کو بھجوا دے گا جو ان کی اہلیت
کے شعبوں سے تعلق رکھتے ہوں گے۔

۴۔

کمیٹی ،اس معاہدے کی فریق ریاستوں کی جانب سے پیش کردہ رپورٹس کا مطالعہ
کرے گی۔ وہ اپنی رپورٹس ،اور ایسی آرا ء جو وہ موزوں تصویر کرتی ہو گی ،فریق
ریاستوں کو بھجوا دے گی۔ کمیٹی یہ آرا ء ان رپورٹس کی کاپیوں کے ہمراہ جو اس نے
اس معاہدے کی فریق ریاستوں سے وصول کی ہیں ،ماشی و سماجی کونسل کو بھجوا
دے گی۔

۵۔

اس معاہدے کی فریق ریاستیں کسی بھی آراء پر جو اس شق کے پیراگراف  ۴کی
روشنی میں دی گئی ہوں گی کمیٹی کو پیش کر سکتی ہیں۔

آرٹیکل ۴۱
۱۔

اس آرٹیکل کے تحت اس معاہدے کے فریق کوئی بھی ریاست کسی بھی وقت یہ اعالن
کر سکتی ہے کہ وہ اس معاملے میں مراسالت وصول کرنے اور ان پر غور کرنے کے
لئے کمیٹی کی اہلیت کو تسلیم کرتی ہے ،جس میں ایک فریق ریاست یہ دعوی کرتی
ہے کہ کوئی اور فریق ریاست اس معاہدے کے تحت اپنے فرائض پورے نہیں کری
رہی ہے۔ اس آرٹیکل کے تحت مراسالت صرف اس وقت وصو ل کئے جائیں گے اور
ان پرغور کیا جائے گا اگر یہ کسی ایسی فریق ریاست کی جانب سے پیش کئے جائیں
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گے جس نے اپنے متعلق کمیٹی کی اہلیت کو تسلیم کرنے کے بارے میں کوئی اعالن
کر رکھا ہے ۔ کمیٹی کی جانب سے کوئی مراسلہ وصول نہیں کیا جائے گا اگر وہ کسی
ایسی فریق ریاست سے متعلق ہے جس نے ایسا کوئی اعالن نہیں کر رکھا۔ اس آرٹیکل
کے تحت موصول ہونے والے مراسالت سے درج ذیل طریقہ کار کی روشنی میں نمٹا
جائے گا:
)الف( اگر اس معاہدے کی فریق کوئی ریاست یہ سوچتی ہے کہ کوئی اور فریق
ریاست اس معاہدے کی شقوں کو موثر نہیں کر رہی  ،تو وہ ایک تحریر ی مراسلے کے
ذریعے ،اس معاملے پر اس فریق ریاست کی توجہ دال سکتی ہے۔ مراسلہ وصول کرنے کے
بعد تین ماہ کے اندر اندر ،مراسلہ بھیجنے والی ریاست کو ایک وضاحت  ،یا معاملے کی
وضاحت کرتے ہوئے تحریر طو رپر کوئی بیان فراہم کرے گی جس میں  ،ممکنہ حد تک اور
برمحل  ،اس معاملے میں ملکی قواعد اور اسے درست کرنے کے لئے کئے جانے والے ،
زیر التواء ،یا دستیاب اقدامات شامل ہونے چاہیے۔
)ب( اگر معاملہ وصول کنندہ ریاست کی جانب سے ابتدائی مراسلہ موصول کرنے کے
چھ ماہ کے اندر اندر دونوں متعلقہ فریق ریاستوں کے اطمینان کے مطابق درست نہیں کیا جاتا
تو دونوں میں سے کسی ریاست کو بھی یہ معاملہ کمیٹی اور دوسری ریاست کو نوٹس دیتے
ہوئے ،کمیٹی کو ارسال کرنے کا حق حاصل ہو گا؛
)ج( کمیٹی یہ دریافت کر لینے کے بعد کہ اسے ارسال کئے گئے اس کیس میں تمام
دستیاب مقامی حل ،بین االقوامی قانون کے عام طور پر تسلیم شدہ اصولوں کی روشنی میں
اپنائے جا چکے ہیں اور ماند پڑ چکے ہیں ،اس معاملے سے نمٹے گی ،یہ قاعدہ ایسی جگہ پر
الگو نہیں ہو گا جہاں حل کے اطالق کی بالوجہ طو رپر دیا گیا ہے؛
)د( اس آرٹیکل کے تحت مراسالت کا معائنہ کرتے وقت کمیٹی بند کمرے میں اپنے
اجالس منعقد کرے گی؛
)د( ذیلی پیراگراف )ج( سے مشروط  ،اس معاہدے میں تسلیم کردہ انسانی حقوق اور
بنیادی آزادی کے احترام کی بنیاد پر  ،کمیٹی معاملے کا ایک دوستانہ حل نکاللنے کا نقطہ
نظر کے ساتھ اپنی بہترین خدمات متعلقہ فریق ریاستوں کے لئےدستیاب کرے گی؛
)و( کمیٹی اپنی جانب ارسال کردہ کسی بھی معاملے میں ذیلی پیراگراف )ب( میں
ارسال کردہ متعلقہ فریق ریاستوں کو کوئی بھی متعلقہ معلومات فراہم کرنے کا کہہ سکتی ہے؛
)ز( جب کمیٹی میں ان کے معاملے پر غور کیا جا رہا ہو تو ذیلی پیراگراف )ب( میں
ارسال کردہ متعلقہ فریق ریاستوں کو نمائندگی کرنےا ور اپنی گزارشات زبانی اور تحریر ی
طور پر پیش کرنے کا حق حاصل ہو گا۔
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)ح( ذیلیی پیراگراف )ب( کےتحت نوٹس وصول کرنے کی تاریخ کے بعد بارہ ماہ
ٹ ایک رپورٹ پیش کرے گی:
کے اندر اندر ،کمی ِ
)اول( اگر ذیلی پیراگراف )ہ( کی شرائط کے اندر کوئی حل نکلتا ہے ،تو کمیٹی اپنی
رپورٹ حقائق اور نکلنے والے حل کے بارے میں ایک مختصر بیان تک محدود رکھے گی؛
)دوم( اگر ذیلی پیراگراف )ہ( کی شرائط کے اندر کوئی حل نہیں نکلتا ،تو کمیٹی اپنی
ررپورٹ حقائق کے بارے میں ایک مختصر بیان تک محدود رکھے گی؛ متعلقہ فریق ریاستوں
کی جانب سے پیش کی جانے والی تحریری گزارشات اور زبانی گزارشات کا ریکارڈ اس
رپورٹ کے ساتھ منسلک کیا جائے گا ۔ ہر معاملے میں  ،یہ رپورٹ متعلقہ فریق ریاستوں کو
بھجوائی جائے گی۔
۲۔

جب اس معاہدے کی دس فریق ریاستیں اس آرٹیکل کے پیراگراف کے تحت اپنے اعالمیے
جاری کر دیں گی تو اس آرٹیکل کی ذیلی شقیں نافذ العمل ہو جائیں گی ۔ ایسے اعالمیے
فریق ریاستوں کی جانب سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے پاس جمع کروا دیئے
جائیں گے ،جو ان کی کاپیاں دیگر فریق ریاستوں کو بھجوا دے گا۔ کوئی اعالمیہ کسی
بھی وقت سیکرٹری جنرل کو اطالع کے ذریعے واپس لیا جاسکتا ہے۔ ایسی دستبرداری
کسی ایسے معاملے سے تعصب کی بناء پر نہیں ہو گی جو کسی ایسے مراسلے کا ن ہے
جو اس آرٹیکل کے تحت پہلے ہی سے بھجوایا جا چکا ہے؛ سیکرٹری جنرل کی جانب
سے دستبرداری کا اعالمیہ وصول کرنے کے بعد کسی فریق ریاست کو مزید کوئی مراسلہ
موصول نہیں ہو گا  ،سوائے اس کے کہ فریق ریاست ایک نیا اعالمیہ جاری کر دے۔

آرٹیکل ۴۲
۱۔

)الف(اگر آرٹیکل  ۴۱کی روشنی میں کمیٹی کو ریفر کیا جانے واال کوئی معاملہ متعلق
ٹ فریق ریاستوں کی پیشگی
فریق ریاستوں کی تسلی کے مطابق حل نہیں ہوتا تو کمی ِ
مرضی کے ساتھ ،ایک عبوری مفاہمتی کمیشن )جس کا حوالہ بعد ازاں کمیشن کے
طور پر دیا جائے گا( مقرر کرے گی۔ کمیشن اس معاہدے کے احترام کی بنیاد پر
معاملے کا ایک دوستانہ حل نکالنے کے نقطہ نظر کے ساتھ اپنی بہترین خدمات فریق
ریاستوں کے لئے دستیاب کرے گا۔

)ب( کمیٹی پانچ ایسے افراد پر مشتمل ہو گی جو فریق ریاستوں کے لئے قابل قبول ہوں گے۔
اگر فریق ریاستیں تین ماہ کے اندر کمیشن کی تشکیل کے پورے یا کسی حصے پر متفق ہونے
میں ناکام رہتی ہیں  ،تو کمیشن کے ان ارکان کو جن کے متعلق تنازعے کی فریق ریاستوں
نے اتفاق نہیں کیا تھا ،ان کو کمیٹی خود اپنے اراکین میں سے دو تہائی اکثریت کے ذریعے
خفیہ رائے شماری سے منتخب کر لے گی۔
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۲۔

کمیشن کے ارکان اپنی ذاتی حیثیت میں خدمات انجام دیں گے ۔ وہ فریق ریاستوں یا
کسی ایسی ریاست جو اس معاہدے کی فریق نہیں ہے ،یا کسی ایسی فریق ریاست جس
نے آرٹیکل  ۴۱کے تحت اعالمیہ جاری نہیں کیا ہے  ،کے شہری نہیں ہوں گے۔

۳۔

کمیشن خود اپنے چیئرمین کا انتخاب کرے گا اور طریقہ کار کے خود اپنے قواعد
اپنائے گا۔

۴۔

کمیشن کے اجالس عموما ً اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز پر یا اقوام متحدہ کے جنیوا دفتر
پر منعقد ہوں گے۔ تاہم  ،یہ کسی ایسی دیگر معقول جگہوں پر جو کمیشن کی جانب
سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور فریق ریاستوں کی مشاورت سے طے کی
گئی ہوں ،پر منعقد کئے جا سکتے ہیں۔

۵۔

آرٹیکل  ۳۶کی روشنی میں فراہم کردہ سیکرٹریٹ اس عہد نامے کے تحت قائم کردہ
کمیشن کو بھی خدمات فراہم کرے گا۔

۶۔

کمیٹی کی جانب سے وصول کردہ معلومات اور ان کا تقابلی جائزہ کمیشن کو دستیاب
کیا جائے گا ،اور کمیشن فریق ریاستوں کو کسی دیگر معلومات کی فراہمی کے لئے
کہہ سکتا ہے۔

۷۔

جب کمیشن معاملے پر پوری طرح غور مکمل کر لیتا ہے  ،لیکن کسی بھی صورت
میں اس معاملے پر قابض ہونے کے بارہ ماہ گزرنے سے پہلے  ،توہ وہ فریق ریاستوں
کو بھجوانے کے لئے کمیٹی کے چیئرمین کو ایک رپورٹ پیش کرے گا۔

)الف( اگر کمیشن بارہ ماہ کے اندر معاملے پر اپنا غور مکمل نہیں کر پاتا تو یہ اپنی رپورٹ
معاملے پر اپنے غور کی حیثیت کے بارے میں ایک مختصر بیان تک محدود رکھے گا؛
)ب( اگر معاملے کا کوئی دوستانہ حل اس معاہدے میں تسلیم شدہ انسانی حقوق کے احترام میں
ٹائی کی بنیاد پر حل ہو جاتا ہے  ،تو کمیشن اپنی رپورٹ حقائق اور حل تک پہنچنے کے
بارے میں ایک مختصر بیان تک محدود رکھے گا۔
)ج( اگر پیراگراف )ب(کی شطرائط کے اندر کوئی حل نہیں نکلتا ،تو کمیشن کی رپورٹ میں
یق ریاستوں کے درمیان مسائل سے حقیقت کے بارے میں تمام سواالت پر اس کے انکشافات،
اور معاملے کے کسی دوستانہ حل کے امکانات کے بارے میں اس کی آراء کو سمویہ جائے
گا۔ یہ رپورٹ ان تحریری گزارشات اور زبانی گزارشات کے ریکارڈ پر بھی مشتمل ہو گی
جو ریاستوں کی جانب سے پیش کی گئی ہوں گی؛
)د( اگر کمیش کی رپورٹ پیراگراف )ج( کے تحت پیش کی جاتی ہے تو،

یق

ریاستیں ،رپورٹ موصول ہونے کے تین ماہ کے اندر ،کمیٹی کے چیئرمین کو مطلع کر دیں
گے کہ آیا وہ کمیشن کی رپورٹ کے مندرجات سے اتفاق کرتی ہیں یا نہیں۔
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۸۔

اس آرٹیکل کی ذیلی شقیں آرٹیکل  ۴۱کے تحت کمیٹی کی ذمہ داریوں سے کسی

تعصب کے بغیر ہیں۔
۹۔

ریاستیں کمیشن کے ارکان کے اخراجات اقوام متحدہ کےسیکرٹری جنرل کی جانب

سے اہم کردہ تخمینوں کی روشنی میں مساوی طور پر برداشت کریں گے۔
۱۰۔

اقوام متحد ہ کے سیکرٹری جنرل کو ،اگر ضروری ہو  ،تو اس آرٹیکل کے پیراگراف

 ۹کی روشنی میں تنازعے کی یق ریاستوں کی جانب سے ادائیگی سے پہلے ،کمیشن کے
ارکان کو اخراجات ادا کرنے کا اختیار حاصل ہو گا۔
آرٹیکل ۴۳
کمیٹی اور عبوری مصالحاتی کمیشنوں کے وہ ارکان جن کا تقرر آرٹیکل  ۴۲کے تحت کیا گیا
ہو گا ،اقوام متحدہ کے لئے مشن کے ماہرین کی ان سہولتوں  ،مراعات اور رعائیتوں کے حق
دار ہوں گے جو کہ اقوام متحدہ کے مراعات اور رعائیتوں کے بارے میں معاہدے کے دفعات
میں درج ہیں۔

آرٹیکل ۴۴
اس معاہدے کے اطالق کے لئے اقوام متحدہ کی قانونی دستاویزات اور معاہدوں اور خصوصی
مہارت کے حامل اداروں کے ذریعے یا تحت شقیں انسانی حقوق کے شعبے میں وضع کردہ
طریقہ جات سے تعصب کے بغیر الگوہوں گی اور اس ریاستوں کو ان کے درمیان عمومی
اور خصوصی بین االقوامی معاہدوں کی روشنی میں کسی تنازعے کے حل کے لئے دیگر
تدبیر کرنے سے نہیں روکیں گی۔
آرٹیکل ۴۵
کمیٹی اپنی سرگرمیوں کےبارے میں ایک ساالنہ رپورٹ ،معاشی اور سماجی کونسل کے
ذریعے ،اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو پیش کرے گی۔

حصہ پنجم
آرٹیکل ۴۶
اس معاہدے میں موجود کسی چیز کی تشریح اقوام متحدہ کے آئین/منشور اور خصوصی
مہارت کے حامل اداروں کے آئینوں کی ایسی شقوں کو نقصان پہنچانے کے لئے نہیں کی
جائے گی جو اس معاہدے کے ساتھ نمٹنے والے معامالت کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے
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مختلف اداروں اور خصوصی مہارت کے حامل اداروں کی متعلقہ ذمہ داریوں کی وضاحت
کرتی ہیں
آرٹیکل ۴۷
اس معاہدے میں موجود کسی چیز کی تشریح تمام لوگوں کی اپنی قدرتی دولت اور رسائل سے
لطف اندوز ہونے اور انہیں پوری طرح اور آزادانہ طور پر استعمال کرنے کے وراثتی حق
کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔

حصہ ششم
آرٹیکل ۴۸
۱۔

یہ معاہدہ بین االقوامی عدالت انصاف کے قانون کی فریق کسی بھی ریاست کی جانب
سے ،اقوام متحدہ یا اس کے مخصوص مہارت کے حامل اداروں میں سے کسی ایک
رکن اور اس معاہدے کا فریق بننے کے لئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب
سے دعوت وصول کرنے والی کسی بھی دیگر ریاست کی جانب سے دستخط کے لئے
کھال ہو گا۔

۲۔

یہ معاہدہ توثیق سے مشروع ہے۔ توثیق کی دستاویزات اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل
کے پاس جمع کروائی جائیں گی۔

۳۔

یہ معاہدہ اس آرٹیکل کے پیراگراف اول میں محولہ کردہ کسی بھی ریاست کی جانب
سے الحاق کے لئے کھال رہے گا۔

۴۔

الحاق کا عمل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے پاس الحاق کی ایک دستاویز جمع
کروانے پر موثرہو گا۔

۵۔

اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل توثیق یا الحاق کی ہر دستاویز کے جمع ہونے کی اطالع
ان تمام ریاستوں کو دے گا۔ جو اس معاہدے پر دستخط کر چکی ہیں یا اس کے ساتھ
الحاق کر چکی ہیں۔

آرٹیکل ۴۹
۱۔

یہ معاہدہ اقوا م متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے پاس توثیق یا الحاق کی پینتیسوں
دستاویز جمع کروانے کی تاریخ کے تین ماہ بعد نافذ العمل ہو گا۔

۲۔

توثیق یا الحاق کی پینتیسوں دستاویز جمع کروانے کی تاریخ کے بعد اس معاہدے کی
توثیق کرنے والی یا اس کے ساتھ الحاق کرنے والی ہر ریاست کے لئے ،یہ معاہدہ اس
کی توثیق یا الحاق کی اپنی دستاویز جمع کروانے کی تاریخ کے تین ماہ بعد نافذ العمل
ہو جائے گا۔
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آرٹیکل ۵۰
اس معاہدے کی شقیں کسی حدود یا استثنی کے بغیر وفاقی ریاستوں کے تمام حصوں تک
وسعت رکھتی ہوں گی۔
آرٹیکل ۵۱
۱۔

اس معاہدے کی فریق کوئی بھی ریاست کوئی بھی ترمیم تجویز کر سکتی ہے اور اسے
اقوام متحدہ کےسیکرٹری جنرل کے پاس جمع کرواسکتی ہے۔ اقوام متحدہ کا سیکرٹری
جنرل بعد ازاں تجویز کردہ کسی بھی ترامیم کو اس معاہدے کی فریق ریاستوں کو اس
درخواست کے ساتھ بھجوا سکتا ہے کہ وہ اسے مطلع کریں کہ آیا وہ ان تجاویز پر غور
کرنے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کے مقصد کے لئے فریق ریاستوں کی ایک
کانفرنس بلوانے کے حق میں ہیں یا نہیں۔ ایسی صورت میں جب کم از کم ایک تہائی فریق
ریاستیں ایسی کسی کانفرنس کے انعقاد کی حمایت کرتی ہیں  ،تو سیکرٹری جنرل اقوام
متحدہ کے زیر اہتمام ایک کانفرنس بلوائے گا ۔ کانفرنس میں حاضر ریاستوں کی اکثریت
اور رائے دہی کے ذریعے منظور کردہ کوئی بھی ترمیم منظوری کے لئے اقوام متحدہ
کی جنرل اسمبلی کو پیش کر دی جائ َے گی۔

۲۔

ترامیم کا اطالق اس وقت ہو گا جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ان کی منظوری دے
دے گی ا ور اس معاہدے کی فریق ریاستوں کی دو تہائی اکثریت اپنی قانونی کارروائیوں
کی روشنی میں انہیں تسلیم کر لے گی۔

۳۔

جب ترامیم الگو ہو جا ِئیں گی ،تو وہ فریق ریاستیں اس کی پابند ہو جائیں گی جنہوں نے
انہیں تسلیم کیا ہے ،دیگر فریق ریاستیں تا حال اس معاہدے کی شقوں اور قابل ازیں ان
کی جانب سےتسلیم کی جانے والی کسی ترمیم کی پابندی رہیں گی۔

آرٹیکل ۵۲
۱۔

آرٹیکل  ،۴۸پیراگراف  ۵کے تحت اطالعات سے قطع نظر ،اقوام متحدہ کا سیکرٹری
جنرل اسی آرٹیکل کے پیراگراف اول میں ریفر کردہ تمام ریاستوں کو درج ذیل کوائف
سے مطلع کرے گا؛

)الف( آرٹیکل  ۴۸کے تحت دستخط ،توثیق اور الحاق؛
)ج(آرٹیکل  ۴۹کے تحت اس معاہدے کے نافذ العمل ہونے کی تاریخ اور آرٹیکل  ۵۱کے تحت
کسی بھی ترامیم کے نافذ العمل ہونے کی تاریخ۔
آرٹیکل ۵۳
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۱۔

اس معاہدے کو ،جس کی چینی ،انگریزی  ،فرانسیسی ،روسی اور ہسپانوی زبان کی
عبارتیں یکساں طور پر مستند ہیں  ،اقوام متحدہ کے دستاویزات خانے میں جمع کروادیا
جائے گا۔

۲۔

اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل آرٹیکل  ۴۸میں محولہ تمام ریاستوں میں اس معاہدے
کے مستند کاپیاں تقسیم کر دے گا۔
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ضمیمہ :Dخواتین کے خالف امتیاز کی تمام اشکال کے خاتمے کے
بارے میں معاہدہ
CEDAWکو اقوام متحدہ کی اسمبلی نے  1979میں اپنایا تھا اور  1981میں عمل میں آیا۔

اس معاہے کی فریق ریاستیں،
یہبات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اقوا م متحدہ کا چارٹر بنیادی انسانی حقوق میں ،انسانی فرد کے
وقار اور خوبی میں اور مردوں اور عورتوں کے مساوی حقوق میں بھروسے کی دوبارہ تائید
کرواتا ہے،
یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انسانی حقوق کا عالمی اعالن تفریق کے بال جواز ہونے کے
اصول کا یقین دالتا ہے اور یہ اعالن کرتا ہے کہ تمام انسان مساوی وقار اور حقوق کے ساتھ
آزاد حیثیت میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ کہ ہر ایک کو جنس کی بنیاد پر تفریق سمیت کسی بھی
قسم کی تفریق کے بغیر ،اس میں دِءے گئے حقوق اور آزادی کے حصول کا حق حاصل ہے،
یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انسانی حقوق کے بارے میں بین االقوامی دستاویزات کی فریق
ریاستوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تمام اقتصادی  ،سماجی  ،ثقافتی ،شہری اور سیاسی
حقوق سے لطف اندوز ہونے میں مردوں اور عورتوں کے مساوی حقوق کو یقینی بنائیں۔
اس خیال سے کہ بین االقوامی معاہدے اقوا م متحدہ اور مردوں اور عورتوں کے مساوے حقوق
کو فروغ دینے والے خصوصی اداروں کی سر پرستی میں طے پاتے ہیں،
یہ بات بھی ذہن میں رکھتے ہوئے کہ قرار دادیں ،اعالنات اور سفارشات اقوام متحدہ اور مردوں
اور عورتوں کے مساوی حقوق کو فروغ دینے والے خصوصی اداروں کی جانب سے منظور
کئے جاتے ہیں،
تاہم  ،اس بات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہ ان بہت سے دستاویزات کے باوجود عورتوں
کے خالف ایک وسیع پیمانے پر امتیاز موجود ہے،
یہ یاد کرتے ہوئے کہ عورتوں کے خالف امتیاز ،حقوق کی مساوات اور انسانی وقار کے احترام
کے اصولوں کے خالف وزری کرتا ہے ،عورتوں کی اپنے ممالک کی سیاسی  ،سماجی ،
اقتصادی اور ثقافتی زندگی میں ،مردوں کے ساتھ مساوی شرائط پر  ،شرکت میں ایک رکاوٹ
ہے ،معاشرے اور خاندان کی خوشحالی کی نشوونما ء کو روکتا ہے اور اپنے ممالک اور
انسانیت کی خدمت میں عورتوں کی صالحیتوں کی مکمل نشوونما ء میں زیادہ مشکالت پیدا
کرتا ہے۔
اس بات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہ غربت کے حاالت میں عورتوں کو خوراک ،صحت،
تعلیم  ،تربیت اور مالزمت کے لئے مواقع اور دیگر ضروریات تک بہت کم رسائی حاصل ہے،
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اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ مساوات اور انصاف پر مبنی قائم ہونے وااال نیا بین االقوامی
اقتصادی نظام ،مردوں اور عورتوں کے درمیان مساوات کے فروغ کے لئے قابل ذکر کردار ادا
کرے گا۔
اس بات کا زور دیتے ہوئے کہ نسلی عصبیت ،نسل پرستی کی تمام اشکال  ،نسلی امتیاز  ،نو
آبادیاتی نظام ،نئے نو آبادیاتی نظام ،جارحیت  ،غیر ملکی قبضہ اور تسلط اور ریاستوں کے
اندرونی معامالت میں مداخلت کا خاتمہ ،مردوں اور عورتوں کے حقوق سے مکمل طور پر
لطف اندوز ہونے کے لئے ضروری ہے۔ اس بات پکی تائید کرتے ہوئے کہ بین االقوامی کنٹرول
کے تحت جو ہری اسلحہ میں تخفیف  ،ممالک کے مابین تعلقات میں انصاف  ،مساوات اور
باہمی مفادا کی تائید اور خودارادیت اور آزادی پر غیر ملکی اور نو آبادیاتی تلسط اور بیرونی
قبضے کے تحت لوگوں ک ے حق کی ادائیگی اور اس کے ساتھ ساتھ قومی خود مختاری اور
عالقائی سالمیت کے لئے احترام ،سماجی ترقی اورنشوونما کو فروغ دیں گے اور اس کے
نتیجے میں مردوں اور عورتوں کے درمیان مکمل مساوات کے حصول میں کردار ادا کریں
گے۔
اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ کسی ملک کی پوری اور مکمل ترقی ،دنیا کی فالح و بہبود
اور امن کا مقصد تمام شعبوں میں مردوں کے ساتھ مساوی شرائط پر عورتوں کی زیادہ سے
زیادہ شرکت کا تقاضہ کرتے ہیں،
خاندان کی فالح و بہبود اور معاشرے کی نشوونما میں اب تک مکمل طور پر غیر تسلیم کردہ
حصے ،زچگی کی سماجی حیثیت اور خاندان میں اور بچوں کی پرورش میں دونوں والدین کے
کردار کو ذہن میں رکھتے ہوئے ،اور اس بات سے آگاہ رہتے ہوئے کہ افزائش نسل میں عورتوں
کا کردار امتیاز کی وجہ نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ کہ بچوں کی پرورش مردوں اور عورتوں کے
درمیان اور مجموعی طور پر معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے،
اس بات سے آگاہ رہتے ہوئے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان مکمل مساوات کے حصول
کے لئے مردوں کے روائتی کردار کے ساتھ ساتھ معاشرے اور خاندان میں عورتوں کے کردار
میں تبدیلی کی ضرورت ہے،
فریق ریاستیں پرعزم ہیں کہ خواتین کے خالف امتیاز کی تمام اشکال کے خاتمے کے کنونشن
میں طے کیے گئے اصولوں پر عملدرآمد کیا جائے گا اور اس مقصد کےتحت  ،اس طرح کے
امتیاز کی تمام اشکال اور صورتوں کے خاتمے کے لیے درکار اقدامات کریں گی۔
ریاستوں نے مندرجہ ذیل پر اتفاق کیا ہے:

پارٹI
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آرٹیکل1
موجودہ کنونشن کے مقاصد کے تحت اصالح "خواتین کے خالف امتیاز" سے مراد ایسا کوئی
بھی روا رکھا جانے واال فرق ،بے دخلی یا پابندی ہو گی جو صنف پر مبنی ہو ،جو خواتین
کی شناخت ،ان کی طرف سے مردوں کے ساتھ مساوات کی بنیاد پر ،ازدواجی حیثیت سے قطع
نظر ،سیاسی  ،معاشی ،سماجی ،ثقافتی ،شہری یا کسی دیگر شعبے میں انسانی حقوق اور بنیادی
آزادیوں سے لطف اندوز ہونے پر اثرانداز ہو یا جس کا مقصد ان حقوق اور آزادیوں کو نقصان
پہنچانا یا ان سے یکسر انکار کرنا ہو۔
آرٹیکل 2
فریق ریاستیں خواتین کے خالف امتیاز کی تمام اشکال کی مذمت کرتے ہوئے متفق ہیں کہ
مناسب ذرائع سے اور کسی تاخیر کے بغیر خواتین کے خالف امتیاز کے خاتمے کی پالیسی
اختیار کی جائے ،اور اس حوالے سے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جائیں:
 )aاپنے قومی دساتیر یا دیگر موزوں قانو ن سازی میں مردوخواتین کی برابری کے اصول
کو شامل کیا جائے اگر اب تک ایسا نہیں کیا جا سکا تو ،اور قانون و دیگر مناسب ذرائع
سے اس اصول کو عملی جامہ پہنانے کو یقینی بنایا جائے؛
 )bخواتین کے خالف امتیاز کی ممانعت کے لیے موزوں قانون سازی اور دیگر اقدامات
بشمول سزاؤں کو اختیار کیا جائے؛
 )cمردوں کے ساتھ مساوات کی بنیاد پر خواتین کے حقوق کے لیے قانونی تحفظ فراہم کیا
جائے اورمجاز قومی ٹربیونلز اور دیگر پبلک اداروں کے ذریعے خواتین کے خالف
کسی بھی امتیازی سلوک کے خالف تحفظ کو یقینی بنایا جائے؛
 )dخواتین کے خالف امتیازی سلوک کے کسی بھی عمل یا اقدام میں شامل ہونے سے گریز
کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ سرکاری حکام اور ادارے اس فریضے
کو پوری طرح نبھائیں؛
 )eکسی بھی فرد ،تنظیم یا ادارے کی طرف سے خواتین کے خالف امتیاز کے خاتمے کے
لیے تمام درکار اقدامات کیے جائیں؛
 )fخواتین کے خالف امتیازی سلوک کا باعث بننے والے موجودہ قوانین ،ضوابط ،روایات
اور طرز ع مل کو تبدیل کرنے یا اسے ختم کرنے کے لیے قانون سازی سمیت تمام
ضروری اقدامات کیے جائیں؛
 )gقومی سطح پر ایسی تمام سزاؤں کا خاتمہ کیا جائے جو خواتین کے خالف امتیاز پر
مبنی ہوں۔
آرٹیکل 3
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فریق ریاستیں تمام شعبوں بالخصوص سیاسی  ،سماجی ،معاشی اور ثقافتی شعبوں میں قانون
سازی سمیت تمام مناسب اقدامات کریں گی جن کے ذریعے خواتین کی ترقی اور فالح کو یقینی
بنایا جا سکے ،جن کا مقصد یہ ہو کہ خواتین مردوں سے مساوات کی بنیاد پر انسانی حقوق اور
بنیادی آزادیوں کو استعمال کر سکیں اور ان سے لطف اندوز ہو سکیں۔
آرٹیکل4
 .1فریق ریاستوں کی طرف سے خواتین کو مردوں کے برابر النے کے لیے عارضی
بنیادوں پر کیے جانے والے خصوصی اقدامات اس کنونشن کی تعریف کے مطابق
امتیازی تصور نہ کیے جائیں ،اور ان اقدامات کے نتیجے میں غیر مساویانہ یا جداگانہ
معیارات قائم نہ ہوجائیں؛ جبکہ مواقع کی برابری اور مساویانہ سلوک کے مقاصد حاصل
کر لیے جائیں تو ان خصوصی اقدامات کو مزید جاری نہ رکھا جائے۔
 .2فریق ریاستوں کی طرف سے کیے جانے والے خصوصی اقدامات  ،بشمول وہ جو اس
کنونشن میں موجود ہیں ،جن کا مقصد بچے پیدا کرنے کے حق کا دفاع کرنا ہو ،انہیں
امتیازی تصور نہیں کیا جانا چاہیے۔
آرٹیکل 5
فریق ریاستیں مندرجہ ذیل کے لیے تمام موزوں اقدامات کریں گی:
فریق ریاستیں مردوں اور خواتین کے لیے ایسے سماجی اور ثقافتی ضابطوں کو

.a

تبدیل کریں گی جو امتیاز کا باعث بنتے ہیں ،تاکہ ایسے تعصب یا روایات اور ایسے
ادنی ہونے
اعلی یا
طرز عمل کا خاتمہ کیا جا سکے جن کی بنیاد کسی ایک صنف کے
ٰ
ٰ
پر ہے یا مردوخواتین کے طے شدہ روایتی کرداروں پر ہے؛
 .bاس بات کو یقینی بنایا جائے کہ خاندان کے بارے میں تعلیم میں زچگی کا ایک سماجی
فعل کے طور پر ادراک فراہم کیا جائے اور اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ بچوں کی
پرورش اور ان کی ترقی مردوخواتین دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے-اس بات کو
سمجھا جائے کہ تمام صورتوں میں بچوں کے مفاد کو اولین ترجیح حاصل ہو۔
آرٹیکل6
فریق ریاستیں قانون سازی سمیت تمام موزوں اقدامات کریں گی کہ خواتین کی تجارت کی تمام
اقسام اور انہیں جسم فروشی کے لیے استعمال کیے جانے کے عمل کو ختم کیا جائے۔
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پارٹII
آرٹیکل 7
فریق ریاستیں ملک کی سیاسی اور عوامی زندگی میں خواتین کے خالف امتیاز کے خاتمے کے
لیے تمام مناسب اقدامات کریں گے اور بالخصوص اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ خواتین کو
مردوں کے برابر مندرجہ ذیل حقوق حاصل ہوں:
 .aتمام الیکشنز اورعوامی ریفرنڈم میں ووٹ ڈالنا اور تمام سرکاری عہدوں کے لیے
منتخب ہونے کاحق حاصل ہونا
 .bحکومتی پالیسی کی تشکیل میں شرکت۔۔ اور عوامی عہدہ رکھنا اور حکومتی کی تمام
سطحوں پر عوامی خدمات سرانجام دینا؛
 .cملک کی عوامی اور سیاسی زندگی سے تعلق رکھنے والی غیر سرکاری تنظیموں اور
ایسوسی ایشنز میں شرکت کرنا۔
آرٹیکل 8
فریق ریاستیں خواتین کو کسی امتیاز کے بغیر مردوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر اس موقع
کی فراہمی کو یقینی بنائیں گی کہ وہ عالمی سطح پر اپنی حکومتوں کی نمائندگی کر سکیں
اور عالمی تنظیموں کے کام میں شرکت کر سکیں۔
آرٹیکل 9
 .1فریق ریاستیں عورتوں کو یہ حق فراہم کریں گے کہ وہ مردوں کے ساتھ برابری کی
بنیاد پر کسی ملک کی شہریت حاصل کر سکتی ہیں ،تبدیل کر سکتی ہیں اور اسے
برقرار رکھ سکتی ہیں ،اسی طرح وہ بچوں کی شہریت کے حوالے سے بھی فیصلہ کر
سکتی ہیں ،ازدواجی حیثیت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہو گا۔
 .2فریق ریاستیں مردوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر خواتین کو اپنے بچوں کی قومیت
کے انتخاب کا حق فراہم کریں گی۔

پارٹIII
آرٹیکل 10
فریق ریاستیں تعلیم کے شعبے میں خواتین کو مردوں کے برابر حقوق فراہم کرنے کی غرض
سے خواتین کے خالف امتیاز کے خاتمے کے لیے تمام مناسب اقدامات کریں گی ،بالخصوص
جن کی بنیاد مردوخواتین کے مابین برابری ہو:
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( )aکیریئر اور پیشہ ورانہ رہنمائی کیلئے  ،وہی شرائط جو رسائی کیلئے.تعلیم کیلئے اور
تعلیمی ڈپلوموں کی کامیابی کے لئےدیہی عالقوں کے ساتھ ساتھ شہری عالقوں میں ہر
قسم کے اداروں کے قیام؛ یہ پری اسکول  ،عمومی  ،تکنیکی ،پیشہ ورانہ میں برابری
کو یقینی بنایا جائے گا اور اعلی تکنیکی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی پیشہ ورانہ
تعلیم میں بھی تربیت؛
( )bاسی نصاب تک رسائی  ،ایک ہی امتحانات ،تدریسی عملہ جس کے ساتھ اسی معیار اور
اسکول کے احاطے اور سامان کی قابلیت اسی معیار کے؛
( )cمردوں کے کردار کے کسی دقیانوسی تصور کا خاتمہ خواتین کی حوصلہ افزائی کرکے
ہر سطح پر اور ہر طرح کی تعلیم میں خواتین تعلیم اور دوسری قسم کی تعلیم جو حاصل
کرنے میں معاون ہوگی تمام اشکال میں ،خصوصا ً نصابی کتب اور اسکول کے
پروگراموں پر نظر ثانی اور تدریسی طریقہ جات کو اپناتے ہوئے ،خاتمہ جو اس مقصد
کے حصول میں مدد دیتا ہو؛
( )dوظائف اور پڑھائی کی دیگر گرانٹس سے مستفید ہونے کے ایک ہی جیسے مواقع؛
( )eبالغ اور عملی خواندگی پروگراموں سمیت جاری تعلیم کے پروگراموں ،خصوصا ً وہ
جن کا مقصد پہلی ممکنہ فرصت میں مردوں اور عورتوں کے درمیان تعلیم میں موجود
کسی بھی خال کو کم کرنا ہے تک رسائی کے ایک ہی جیسے مواقع؛
( )fطالبات کے پڑھائی چھوڑنے کی شرح میں کمی اور ان لڑکیوں اور عورتوں کے لئے
پروگراموں کا اہتمام جو وقت سے پہلے اسکول چھوڑ چکی ہیں؛
( )gکھیلوں اور جسمانی تعلیم میں سرگرمی سے شرکت کرنے کے ایک ہی جیسے مواقع:
( )hخاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں معلومات اور مشورے سمیت خاندانوں کی صحت
اور فالح و بہبود کو یقینی بنانے میں مدد دینے کے لئے مخصوص تعلیمی معلومات تک
رسائی۔

آرٹیکل11
1۔

فریق ریاست مردوں اور عورتوں کو برابری کی بنیاد پر ،مالزمت کے شعبے میں ایک
ہی جیسے حقوق کو یقینی بنانے کے لئے خواتین کے خالف امتیاز کے خاتمے کے لئے
تمام موزوں اقدامات کریں گی ،خصوصا ً
 .aتمام انسانوں کو کام کرنے کا نا قابل تنسیخ حق؛
 .bمالزتم کے امور میں انتخاب کے لئے ایک ہی جیسے اصولوں کے اطالق سمیت ،ایک
ہی hمالزمت کے مواقع کا حق؛
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 .cپیشے اور مالزمت کی آزاد ترجیح کا حق ،ترقی کا حق ،مالزمت کے تحفظ اور
مالزمت کے تمام فوائد اور شرائط کا حق اور پرانٹس شپ ،جدید حرفتی تربیت اور
متواتر تربیت سمیت حرفتی تربیت حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے کا حق؛
 .dفوائد اور مساوی قدر کے کام کے حوالے سے مساوی سلوک سمیت مساوی معاوضے
کے ساتھ ساتھ کام کے معیار کے تجزیئے میں برابری کے برتائو کا حق؛
 .eسماجی تحفظ کا حق،خصوصا ً ریٹائرمنٹ  ،بے روزگاری  ،بیماری  ،معذوری اور
بڑھاپے اور کام کرنے کی دیگر عدم استعداد کے ساتھ تنخواہ سمیت چھٹی کا حق؛
.f

تولیدی عمل کے تحفظ سمیت ،صحت کے تحفظ اور کام کے حاالت میں حفاظت کا
حق۔
شادی یا زچگی کی وجوہات پر خواتین کے خالف امتیاز کو روکنے اور کام کرنے کے

2۔

ان کے موثر حق کو یقینی بنانے کے لئے  ،فریق موزوں اقدامات کریں گی:
 .aپابندیاں عائد کرنے سے مشروط  ،حاملہ ہونے یا زچگی کی چھٹیوں کو وجہ بناتے
ہوئے اور ازدواجی حیثیت کی بنیاد پر مالزمت سے فارغ کرنے میں تفریق کرے سے
روکنا؛
 .bگزشتہ مالزمت ،سینارٹی یا سوشل االئونسز کو کوئی نقصان کئے بغیر تنخواہ کے ساتھ
یا سوشل فوائد کے موازنے کے ساتھ زچگی کی متعارف کروانا؛
 .cوالدین کو  ،خصوصا ً بچوں کی دیکھ بھال کی سہولتوں کے ایک نیٹ ورک کے قیام
اور تشکیل کے فروغ کے ذریعے ،خاندان کے فرائض کو کام کی ذمہ داریوں سے
جوڑنے اور عوامی زندگی میں شریک کے قابل بنانے کے لئے ضروری امدادی
سماجی خدمات کی فراہمی کی حوصلہ افزائی کرنا؛
 .dدوران حمل کا م کی ایسی اقسام میں عورتوں کو خصوصی تحفظ فراہم کرنا جو ان کے
لئے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہوں۔
ان امور سے متعلق حفاظتی قانون سازی کا جس کا احاطہ اس شق میں کیا گیا ہے
 ،سائنسی اور تکنیکی علم کی روشنی میں وقتا ً فوقتا ً جائزہ لیا جائے گا ،اور ضرورت

3۔

کے مطابق اس میں ترمیم کی جائے گی  ،اسے منسوخ کیا جائے گا یا اس میں
توسیع کی جائے گی۔

آرٹیکل 12
1۔

فریق ریاست حفظان صحت کے شعبے میں خواتین کے خالف امتیاز کے خاتمے کے
لئے تمام موزوں اقدامات کریں گی تاکہ مردوں اور عورتوں کی برابری کی بنیاد پر ،
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خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق خدمات سمیت  ،حفظان صحت کی خدمات تک رسائی
کو یقینی بنایا جاسکے۔
2۔

اس شق کے پیراگراف 1کی شقوں کے باوجود ،فریق ریا= عورتوں کے لئے زچگی ،
قید اور بعد از پیدائش مدت کے سلسلے میں مناسب خدمات کو یقینی بنائیں گے  ،جہاں
ضروری ہو مفت خدمات کے ساتھ ساتھ زچگی اور بچے کو دودھ پالنے کے دوران
مناسب غذائیت فراہم کریں گی۔

آرٹیکل 13
فریق ریاست مردوں اور عورتوں کو برابری کی بنیاد پر  ،معاشی اور سماجی زندگی کے دیگر
شعبوں میں ایک یہ جیسے حقوق کو یقینی بنانے کے لئے خواتین کے خالف امتیاز کے خاتمے
کے لئے تمام موزوں اقدامات کریں گی ،خصوصا ً
()a

خاندان کے مفادات کا حق؛

()b

بینک کے قرضوں ،گردی رکھنے کی سہولت اور مالی کریڈٹ کی دیگر اشکال کا
حق؛

()c

تفریحی سرگرمیوں ،کھیلوں اور ثقافتی زندگی کے تمام پہلوئونمیں شرکت کرنے کا
حق۔

آرٹیکل 14
۱۔ فریق ریاست دیہاتی عورتوں کو درپیش مخصوص مسائل اور  ،معیشت کے بغیر رقم
وصولی شعبوں میں ان کے کام سمیت ،اس قابل ذکر کردار کو مد نظر رکھیں گی جو
دیہاتی عورتیں اپنے گھرانوں کی معاشی بقاء کے لئے ادا کرتی ہیں اور دیہی عالقوں
میں عورتوں پر اس معاہدے کی شقوں کے اطالق کو یقینی بنانے کے لئے تمام موزوں
اقدامات کریں گی۔
2۔ فریق ریاست دیہی عالقوں میں خواتین کے خالف امتیاز کے خاتمے کے لئے تمام
موزوں اقدامات کریں گی تاکہ مردوں اور عورتوں کی برابری کی بنیاد پر  ،اس بات
کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ دیہی ترقی میں شرکت کر رہی ہیں اور اس سے استفادہ
کر رہی ہیں اور ایسی عورتوں کے لئے خصوصا ً اس حق کو یقینی بنایا جائے گا۔
 .aتما م سطحوں پر ترقیاتی منصوبہ بندی کی تشریح اور اطالق میں شرکت کرنا؛
 .bمعلومات ،مشاورات اور خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات سمیت حفظان صحت کی
موزوں سہولتوں تک رسائی حاصل کرنا؛
 .cسماجی تحفظ کے پروگراموں سے براہ راست استفادہ کران؛
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 .dاپنی تکن یکی مہارت میں اضافہ کرنے کے لئے عملی خواندگی سے تعلق رکھنے والی
تربیت اور تعلیم  ،دوسری باتوں کے ساتھ پوری طرح فائدے اور توسیعی خدمات سمیت
تمام اقسام کی  ،رسمی اور غیر رسمی  ،تعلیم و تربیت حاصل کرنا؛
 .eمالزمت اور خود روزگاری کے ذریعے معاشی فوائد تک مساوی رسائی کے حصول
کے لئے اپنی مدد آپ کے گروپس اور کوآپریٹوز ترتیب دینا؛
 .fکمیونٹی کی تمام سرگرمیوں میں شرکت کرنا؛
 .gزرعی کریڈٹ اور قرضوں  ،مارکیٹنگ کی سہولتوں  ،موزوں لوجی اور زمین اور
زرعی اصالحات میں مساوی سلوک کے ساتھ ساتھ زمین کی بحالی کی تک رسائی ہونا؛
 .hخصوصا ً ہائوسنگ  ،صفائی ستھرائی  ،بجلی اور پانی کی سپالئی ،ٹرانسپورٹ اور
مواصالت کے سلسلے میں  ،زندگی گزارنے کے موزوں حاالت سے لطف اندوز ہونا۔

حصہ IV
شق 15
 .1فریق ریاست قانون کے سامنے عورتوں کو مردوں کے ساتھ برابری دیں گی۔
 .2فریق ریاست عورتوں کو  ،سول معامالت میں  ،مردوں کی طرح ایک hقانونی حیثیت اور
اسی حیثیت کو استعمال کرنے کے مواقع عطا کریں گی۔ خاص طور پر  ،وہ عورتوں کو
معاہدے طے کرنے اور جائیداد کے انتظامی امور دیکھنے کے لئے مساوی حقوق دیں گی
اور عدالتوں اور ٹریبونلز میں کارروائی کی تمام سطحوں میں ان کے ساتھ مساوی سلوک
کریں گی۔
 .3فریق ریاست اس بات پر اتفاق کرتی ہیں کہ وہ تمام معاہدے اور دیگر نجی دستاویزات جن
کے ساتھ کوئی ایسا قانونی اثر منسلک ہو جو عورتوں کی قانونی حیثیت کو محدود کرنے
کی ہدایت رکھتا ہو ،کالعد م اور باطل قرار دے دیئے جائیں گے۔
 .4فریق ریاست افراد کی نقل و حرکت سے متعلق قانون کے سلسلے میں مردوں اور عورتوں
کی ایک ہی جیسے حقوق اور اپنی رہائش اور ڈومیسائل منتخب کرنے کی آزادی عطا کریں
گی۔
شق16
1۔ فریق ریاست شاد ی اور گھر یلو تعلقات سے متعلق تمام امور میں خواتین کے خالف امتیاز
کے خاتمے کے لئے تما م موزوں اقدامات کریں گی ۔ اور خاص طور پر  ،مردوں اور
عورتوں کے لئے برابر ی کی بنیاد پر  ،یہ یقینی بنائیں گی:
 .aشادی کرنے کے لئے یکساں حق؛
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 .bشریک حیات کے آزادانہ چنائو اور اپنی آزاد اور مکمل رضا مندی کے ساتھ شادی
کرنے کا یکساں حق؛
 .cشادی کے دوران اور اس خاتمے پر یکساں حقوق اور ذمہ داریاں؛
 .dوالدین کی حیثیت سے ،ان کی ازدواجی حیثیت سے قطع نظر  ،ان کے بچوں سے
متعلق امور میں یکساں حقوق اور ذمہ داریاں؛ تما کیسز میں بچوں کے مفادات کو
حیثیت حاصل ہو گی؛
 .eاپنے بچوں کی تعداد اور ان کے درمیان وقفے کے بارے میں آزادی اور ذمہ داری
سے فیصلے کرنے کے لئے یکساں حقوق اور انہیں ان حقوق کو استعمال کرنے کے
قابل بنانے کے لئے معلومات  ،تعلیم اور ذرائع تک رسائی؛
.f

بچوں کی سرپرستی  ،نگرانی  ،مختادی اور گود لینے ،یا ایسے ملتے جلتے اداروں
کے سلسلے میں یکساں حقوق اور ذمہ داریاں جہاں یہ تصورات قومی قانون سازی
میں موجود ہوں؛ تمام کیسز میں بچوں کے مفادات کو حیثیت حاصل ہو گی؛

 .gخاندانی نام ،کسی کاروبار اور کسی پیشے کو چننے کے حق سمیت ،شوہر اور بیوی
کی طرح یکساں ذاتی حقوق؛
 .hآیا بغیر کسی الگت کے یا کسی قیمت کے عوض ،جائیداد کی ملکیت ،حصول  ،دیکھ
بھال  ،انتظام  ،اس سے لطف اندوز ہونے اور اسے فروخت کرنے کے حوالے سے
دونوں شریک حیات کے لئے یکساں حقوق۔
2۔ کسی بچے کی نسبت اور شادی قانونی طور پر موثر نہیں ہو گی ۔ اور شادی کے لئے
کم سے کم عمر کی وضاحت کرنے اور ایک الزمی سرکاری رجسٹری میں شادی
اندراج کروانے کے لئے  ،قانون سازی سمیت تمام ضروری کارروائی کی جائے گی۔

حصہ V
شق 17
 .1اس معاہدے کے اطالق میں کی جانے والی پیش رفت پر غور کرنے کے مقصد
کے لئے  ،خواتین کے خالف امتیاز کے خاتمے کے بارے میں کمیٹی قائم کی جائے
گی)جسے بعد ازاں کمیٹی کے نام سے ریفر کیا جائے گا( ،جو معاہدے کے نافذ
العمل ہونے کے وقت ،اٹھارہ اور معاہدے کی پینتیسویں ریاست کی جانب سے توثیق
یا االحاق کے بعد ،معاہدے میں احاطہ کئے گئے شعبے میں اعلی اخالق اور تسلیم
شدہ غیر جانب داری کے مالک تئیس ماہرین پر مشتمل ہو گی۔ ان ماہرین کا انتخاب
فریق ریا= اپنے شہریوں میں سے کریں گی ،جو اپنی ذاتی حیثیت میں خدمات انجام
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دیں گے ،اور اس عمل میں مساوی جغرافیائی تقسیم اور تہذیب کی مختلف اشکال
کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ اہم قانونی نظاموں پر توجہ دی جائے گی۔
 .2کمیٹی کے ارکان کا انتخاب فریق ریاستوں کی جانب سے نامزد کئے جانے والے
افرا دکی فہرست میں سے خفیہ رائے شماری کے ذریعے کیا جائے گا۔ ہر فریق
ریاست اپنے شہریوں میں سے ایک کو نامزد کر سکتی ہے۔
 .3ابتدائی انتخاب اس معاہدے کے نافذ العمل ہونے کی تاریخ کے چھ ماہ بعد عمل میں
آئے گا۔ ہر انتخاب کی تاریخ سے کم از کم تین ماہ قبل  ،اقوام متحدہ کا سیکرٹری
جنرل فریق ممالک کو دو ماہ کے اندر اندر اپنی نامزدگیاں پیش کرنے کی دعوت
دینے کے لئے ایک خط سیکرٹری جنرل اس طرح نامزد کئے جانے والے تمام
افراد کی حروف تہجی کی ترتیب سے ایک فہرست تیار کرے گا ،جس میں یہ دکھایا
جائے گا کہ کون سی فریق ریاستوں نے کون کون سی نامزدگیاں کی ہیں اور پھر
یہ فہرست فریق ریاستوں کو پیش کر دی جائے گی۔
 .4کمیٹی کے اراکین کے انتخابات فریق ریاستوں کے ایک اجالس میں منعقد ہو ں گے
جو سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں بالئے گا۔ اس اجالس میں ،
فریق ریاستوں کی دو تہائی تعداد کورم تشکیل دے گی  ،کمیٹی میں منتخب ہونے
والے وہ افراد نامزدہ کہالئیں گے جو سب سے زیادہ ووٹ حاصل کریں گے اور
اجالس میں موجود فریق ریاستوں کے نمائندوں کی رائے شماری میں ووٹوں کی
مکمل اکثریت حاصل کریں گے۔
 .5کمیٹی کے ارکان کا انتخاب چار سالہ مدت کے لئے عمل میں الیا جائے گا۔ تاہم ،
ارکان میں سے نو کی مدت پہلے انتخاب پر دو سال کے اختتام پر ختم ہو جائے گی
؛ پہلے انتخاب کے فوری بعد ان نو ارکان کے نام کمیٹی کے چیئرمین کی جانب
سے قرعہ اندازی کے ذریعے چن لئے جائیں گے؛
 .6کمیٹی کے پانچ اضافی ارکان کا انتخاب اس شق کے پیراگرافس  3،2اور  4کی
روشنی میں پینتیسویں توثیق یا الحاق کے بعد ہو گا۔ اس موقع پر منتخب ہونے والے
دو اضافی ارکان کی مدت دو سال پورے ہونے پر ختم ہو جائے گی ۔ ان دونوں
ارکان کے نام کمیٹی کے چیئرمین کی جانب سے قرعہ اندازی کے ذریعے چن لئے
جائیں گے۔
 .7اتفاقیہ خالی آسامیوں کو بھرنے کے لئے  ،وہ فریق ریاست جس کا ماہر کمیٹی کے
رکن کی حیثیت سے کام کرنا بند کر چکا ہو گا اپنے شہریوں میں سے کسی اور
ماہر کو مقرر کرے گی  ،جو کمیٹی کی منظوری سے مشروط ہو گا۔
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 .8کمیٹی کے ارکان جنرل اسمبلی کی منظوری سے ایسی شرائط و ضوابط پر اقوام
متحدہ سے مشاہرہ وصول کریں گے جو اسمبلی کمیٹی کی ذمہ داریوں کی اہمیت
کو مد نظر رکھتے ہوئے طے کرے گی۔
 .9اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل اس عہدنامے کے تحت کمیٹی کے کاموں کی موثر
کارکردگی کے لئے ضروری Rاور سہولتیں فراہم کرے گا۔
شق 18
 .1فریق ریاست اس قانون سازی ،عدالتی  ،انتظامی یا دیگر اقدامات کے بارے میں جو
انہوں نے اس معاہدے کی شقوں کو موثر بنانے کے لئے اپنائے ہیں ،ایک رپورٹ
کمیٹی کے غوروخوض کے لئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پیش کرنے
کا عہد کرتی ہیں اور اس پیش رفت کے بارے میں جو اس حوالے سے کی گئی
ہے:
 .aمتعلقہ ریاست کے لئے نافذ العمل ہونے کے بعد ایک سال کے اندر اندر؛
 .bبعد ازاں کم از کم ہر چار سال بعد اور مزید جب /کمیٹی ایسی کوئی درخواست
کرے۔
2

رپورٹس میں ان عوامل اور مشکالت کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے۔جو اس عہد

نامے کے تحت فرائض کی انجام دہی کے درجے کو متاثر کر رہی ہوں گی۔
شق 19
1۔ کمیٹی کو اپنے طریقہ کار کے قواعد خود اپنانے ہوں گے۔
2۔ کمیٹی اپنے افسران کا انتخاب دو سال کی مدت کے لئے کرے گی۔
شق20
1۔ کمیٹی عام طور پر اس معاہدے کی شق 18کی روشنی میں پیش کی جانے والی رپورٹس
پر غور کرنے کے لئے ساالنہ مال کرے گی اور یہ مدت دو ہفتے سے زائد نہیں ہو گی۔
2۔ کمیٹی کے اجالس عموما ً اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرزپر یا کمیٹی کی جانب سے طے
کردہ

کسی

دیگر

معقول

جگہ

پر

منعقد

ہوں

گے۔

)ترمیم ،توثیق کی حیثیت(
شق 21
1۔ کمیٹی  ،معاشی اورسماجی کونسل کے ذریعے ،اپنی سرگرمیوں کے بارے میں اقوام
متحدہ کی جنرل اسمبلی کو ساالنہ رپورٹ پیش کرے گی اور فریق ریاستوں سے موصول
ہونے والے رپورٹس اور معلومات کے معائنے پر مبنی تجاویز اور عام سفارشات تیار کر
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سکتی ہے ۔ ایسی تجاویز اور عام سفارشات فریق ریاستوں کی آراء  ،اگر کوئی ہیں ،کے
ہمراہ کمیٹی کی رپورٹ میں شامل کر دی جائیں گی۔
2۔ اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل  ،خواتین کی حیثیت کے بارے میں کمیٹی کو اس کی
معلومات کے لئے رپورٹس بجھوائے گا۔
شق22
خصوصی مہارت کے حامل اداروں کو یہ حق حاصل ہو گا کہ انہیں اس معاہدے کی ایسی
شقوں کے اطالق پر غور کرنے کے لئے نمائندگی ملے جو ان کی سرگرمیوں کے دائرہ کار
میں آتی ہیں۔ کمیٹی خصوصی مہارت کے حامل اداروں کو ان شعبوں میں معاہدے کے اطالق
کے بارے میں رپورٹس پیش کرنے کی دعوت دے سکتی ہے جو ان کی سرگرمیوں کے دائرہ
کار میں آتے ہیں۔
حصہ VI
شق 23
اس معاہدے میں ایسی کوئی چیز نہیں جو کسی ایسی شقوں کو متاثر کر سکے جو مردوں اور
عورتوں کے درمیان مساوات کے حصول کی طرف مائل ہیں اور جون ان میں شامل ہو سکتی
ہیں:
 .aکسی فریق ریاست کی قانون سازی میں ؛
 .bاس ریاست کے نافذ العمل کسی دیگر بین االقوامی معاہدے ،صلح نامے ۔
شق 24
فریق ریاست اس معاہدے میں تسلیم کردہ حقوق پر مکمل عمل درآمد کے حصول کے لئے قومی
سطح پر تمام ضروری اقدامات اپنانے کا عہد کرتی ہیں
شق 25
1۔

یہ معاہدہ تمام ریاستوں کی جانب سے کھال رہے گا۔

2۔

اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اس معاہدے کے امین کی حیثیت سے نامزد کیا جاتا

ہے۔
3۔

یہ معاہدہ تو ثیق سے مشروط ہے ،توثیق کی دستاویزات اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل

کے پاس جمع کروائی جائیں گی۔
4۔

یہ معاہدہ تمام ریاستوں کی جانب سے الحاق کے لئے کھال رہے گا ۔ الحاق کا عمل اقوام

متحدہ کے جنرل سیکرٹری کے پاس الحاق کی دستاویز جمع کروانے پر موثر ہو جائے گا۔
شق 26
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 .1معاہدے کی کوئی بھی فریق ریاست اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام ایک تحریری
اطالع نامے کے ذریعے کسی بھی وقت اس معاہدے پر نظر ثانی کی درخواست کر سکتی
ہے۔
 .2ایسی کسی درکواست کے حوالے سے اقدامات ،اگر کئے جانے ہیں ،ت و ان کے بارے
میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی فیصلہ کرے گی۔
شق27
 .1یہ معاہدہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے پاس توثیق یا الحاق کی بیسویں دستاویز
جمع کروانے کی تاریخ کے بعد یں دن نافذ العمل ہو گا۔
 .2توثیق یا الحاق کی بیسویں دستاویز جمع کروانے کی تاریخ کے بعد اس معاہدے کی
توثیق کرنے والی یا اس کے ساتھ الحاق کرنے والی ہر ریاست کے لئے یہ معاہدہ اس
کی توثیق یا الحاق کی اپنی دستاویز جمع کروانے کی تاریخ کے بعد ازاندن نافذ العمل
ہو جائے گا۔
شق28
 .1اقوا م متحدہ کا سیکرٹری جنرل ان تمام ریاستوں سے  ،توثیق یا الحاق کے وقت ریاستوں
کی جانب سے اعالن کردہ تحفظات کا متن وصول کرے گا اور انہیں ان تمام ریاستوں میں
تقسیم کردے گا۔
 .2اس معاہدے کے مقصد اور نیت سے عدم مطابقت رکھنے والے کسی تحفظ کی اجازت نہیں
دی جائے گی۔
 .3تحفظات کو کسی بھی وقت اس سلسلے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام اطالع
کے ذریعے واپس لیا جا سکتا ہے جو پھر اس سے تمام ریاستوں کو مطلع کر دے گا۔ ایسی
اطالع اس تاریخ سے موثر ہو گی جس دن اسے وصول کیا جائے گا۔
شق29
 .1اس معاہدے کی تشریح یا اطالق سے متعلق دو یا اس سے زائد فریق ریاستوں کے درمیان
کوئی بھی تنازعہ  ،جو بات چیت کےک ذریعے طے نہیں ہوتا ہے  ،اسے ثالثی کے لئے
پیش کر دیا جائے گا ۔ اگر ثالثی کے لئے درخواست دینے کی تاریخ کے چھ ماہ کے اندر
اندر فریقین ثالثی کے ادارے پر اتفاق کرے قابل نہیں ہوتے تو ان فریقین میں سے کوئی
ایک تنازعے کو بین االقوامی عدالت انصاف کو ،عدالت کے قانون کے مطابق درخواست
دیتے ہوئےکی ہے۔
 .2ہر فریق ریاست ،اس معاہدے پر دستخط یا تو ثیق یا اس کے ساتھ الحاق کے وقت  ،یہ
اعالن کر سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس شق کے پیراگراف  1کی پابندتصور نہیں کرتی
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۔ کسی فریق ریاست کی جانب سے کسی تحفظ کا ایسا اعالن کئے جانے کے حوالے سے
دیگر فریق ریا= اس پیراگراف کی پابندی نہیں ہوں گی۔
 .3کوئی ایسی فریق ریاست جس سے اس شق کی روشنی میں تحفظ کا اعالن کر رکھا ہے ،
وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اطالع اتے ہوئے کسی بحی وقت اس تحفظ کے اس
اعالن کو واپس لے سکتی ہے۔
شق30
اس معاہدے کو ،جس کے  ،uانگریزی  ،فرانسیسی ،روسی  ،ہسپانوی زبان کے متن یکساں طور
پر مستند ہیں ،ا قوام متحدہ کے دستاویزات خانے میں جمع کروا دیا جائے گا۔
گواہان کی موجودگی میں ،زیر دستخطی نے مجاز ہونے کے ناطے  ،اس معاہدے پر دستخط
کر دیئے ہیں۔
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ضمیمہ :Eبیجنگ اعالمیہ اور پلیٹ فارم فار ایکشن
 4ستمبر سے 15ستمبر 1995ء تک بیجنگ میں خواتین پر چوتھی عالمی کانفرنس منعقد
ہوئی جس میں:
 .1بیجنگ اعالمیہ اور پلیٹ فارم فار ایکشن کو اختیار کیا گیا جو کہ موجودہ قرارداد کے
ساتھ منسلک ہیں؛
 .2کانفرنس کے پانچویں سیشن میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے سفارش کی گئی
کہ وہ کانفرنس میں اختیار کیے گئے بیجنگ اعالمیہ اور پلیٹ فار ایکشن کی حمایت
کرے۔

(………..خواتین کے خالف تشدد کے حوالے سے پیراگراف  112سے )130
 -112خواتین کے خالف تشدد مساوات ،ترقی اور امن کے مقاصد کے حصول کے راستے میں
رکاوٹ ہے۔ خواتین کے خالف تشدد خواتین کی طرف سے اپنے حقوق اور بنیادی آزادیوں کو
انجوائے کرنے کی خالف ورزی بھی ہے اور ان سے ایک طرح کا انکار بھی ہے۔ ان حقوق
اور آزادیوں کے تحفظ دینے اور انہیں ترقی دینے میں مسلسل ناکامی تمام ریاستوں کے لیے
لمحہ فکریہ ہے اور اس سے نمٹا جانا چاہیے۔ اس کی وجوہات ،نتائج اور ایسے واقعات کے
بارے میں علم ،اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے نمٹنے کے اقدامات میں نیروبی کانفرنس کے
بعد نمایاں بہتری آئی ہے۔ تمام معاشروں ،میں زیادہ یا کم ،خواتین اور لڑکیاں جسمانی ،جنسی
اور نفسیاتی تشدد کا شکار ہیں جس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں شکار خواتین آمدن کے
لحاظ سے کس گروپ ،طبقے یا کلچر سے تعلق رکھتی ہیں۔ سماجی اور معاشی طور پر خواتین
کا ادنی تشخص خواتین کے خالف تشدد کی وجہ اور اس کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔
" -113خواتین کے خالف تشدد" کی اصطالح کا مطلب یہ ہے کہ صنفی بنیاد پر تشدد کا کوئی
بھی اقدام جس کے نتیجے میں یا اس کے ممکنہ نتیجے میں کسی خاتون کو جسمانی ،جنسی
یا نفسیاتی نقصان ہو یا اسے تکلیف اٹھانا پڑے ،بشمول ایسے اقدامات کی دھمکیاں ،جبر یا جان
بوجھ کر آزادی سے محروم کرنا ،چاہے ایسا نجی زندگی میں ہو یا عوامی زندگی میں۔ اس کے
مطابق خواتین کے خالف تشدد سے مراد مندرجہ ذیل ہے  ،تاہم یہ انہی نکات تک محدود نہیں:
 .aخاندان کے اندر ہونے واال جسمانی ،جنسی اور نفسیاتی تشدد بشمول مار پیٹ ،گھر میں
چھوٹی بچیوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی ،جہیز کے معاملے پر تشدد ،شوہر کی طرف
سے جنسی زیادتی ،لڑکیوں کے ختنے اور اس طرح کے روایتی کام جو خواتین کے
لیے نقصان دہ ہوں ،خاوند کے سوا گھر کے دیگر افراد کی طرف سے تشدد اور
استحصال سے متعلقہ تشدد؛
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 .bعمومی کمیونٹی کے اندر ہونے واال جسمانی ،جنسی اور نفسیاتی تشدد ،بشمول جنسی
زیادتی ،جنسی بدسلوکی ،جنسی طور پر ہراساں کرنا اورکام کی جگہ ،تعلیمی اداروں
اور دیگر ایسی جگہوں پر جنسی جبر ،خواتین کی غیر قانونی منتقلی اور جبری طور
پر جسم فروشی کروانا؛
 .cریاست کے اشارے پر ہونے واال جسمانی ،جنسی اور نفسیاتی تشددیا اس طرح کا ایسا
تشدد جس پر ریاست خاموش تماشائی بنی رہے۔
-114خواتین کے خالف تشدد کی دیگر کارروائیوں میں مسلح تنازعات کے دوران خواتین کے
حقوق کی خالف ورزی ،بالخصوص قتل ،سلسلہ وار جنسی زیادتی ،جنسی غالمی اور جبری
طور پر حاملہ کرنا شامل ہیں۔
 -115خواتین کو جبری طور پر بانجھ بنانا اور جبری اسقاط حمل ،جبری یا زبردستی مانع حمل
اشیاء استعمال کروانا ،بچیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دینا اور پیدائش سے پہلی صنف کا انتخاب
بھی خواتین کے خالف تشدد کے زمرے میں آتے ہیں۔
 -116خواتین کے کچھ گروپ جیسا کہ اقلیتی گروپوں سے تعلق رکھنے والی خواتین ،قدیم
مقامی نسل سے تعلق رکھنے والی خواتین ،مہاجر خواتین ،نقل مکانی کرنے والی خواتین،
بشمول مالزم پیشہ نقل مکانی کرنے والی خواتین ،غریب اور دیہی یا دور عالقوں میں رہنے
والی خواتین ،انتہائی غربت کا شکار خواتین ،اداروں میں موجود یا قید میں موجود خواتین،
چھوٹی بچیاں ،معذور خواتین ،بوڑھی خواتین ،بے گھر خواتین ،جبری طور پر اپنے وطن واپس
بھیجی گئی خواتین ،غربت کی زندگی بسر کرنے والی اور مسلح تنازعات ،غیر ملکی قبضے،
جارحیت پر مبنی جنگوں ،خانہ جنگی ،دہشت گردی ،یرغمال کے حاالت میں رہنے والی خواتین
بالخصوص تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔
 -117تشدد کی سرگرمیاں یا ان کا خطرہ چاہے گھر کے اندر یا کمیونٹی کے اندر یا ریاست کی
طرف سے ہو رہا ہو ،اس سے خواتین کی زندگیوں میں خوف اور عدم تحفظ پیدا ہو جاتا ہے
اور اس سے صنفی مساوات اور ترقی و امن کے راستے میں رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں۔ تشدد
بشمول ہراساں کیے جانے کا خوف خواتین کی نقل وحرکت میں ایک مستقل رکاوٹ ہے اور ا
س کی وجہ سے وسائل اور بنیادی سرگرمیوں تک ان کی رسائی محدود ہو جاتی ہے۔ فرد اور
معاشرے کو سماج ،صحت اور معیشت کے حوالے سے جو بھاری نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں وہ
سب خواتین کے خالف تشدد سے جڑے ہوئے ہیں۔ خواتین کے خالف تشدد ان اہم ترین سماجی
طریقہ ہائے کار میں سے ایک ہے جس کے تحت خواتین کو مردوں کے مقابلے میں ایک ماتحت
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پوزیشن پر دھکیل دیا جاتا ہے۔ بہت سی صورتوں میں خواتین اور لڑکیوں کے خالف تشدد
خاندان یا گھر کے اندر ہوتا ہے اور اسے اکثر برداشت بھی کر لیا جاتا ہے۔ نظرانداز کرنا،
جسمانی اور جنسی بدسلوکی ،معصوم بچیوں اور خواتین کا خاندان کے افراد اور گھر کے دیگر
افراد کے ہاتھوں ریپ ،اس کے ساتھ ساتھ خاوند اور دیگر افراد کے ہاتھوں تشدد اور بدسلوکی
ایسے واقعات ہیں جن کی عموما ً رپورٹ بھی نہیں کی جاتی اور اس طرح ان کی نشاندہی کرنا
حتی کہ اگر اس طرح کے تشدد کی رپورٹ ہو بھی جائے تو شکار خاتون
بھی مشکل ہوتا ہے۔ ٰ
کو تحفظ فراہم کرنے یا مجرم کو سزا دینے میں کامیابی نہیں ہوتی۔
 -118خواتین کے خالف تشدد تاریخی طور پر مردوخواتین کے مابین طاقت کے غیر مساویانہ
تعلقات کا مظہر ہے ،جس کے نتیجے میں مرد خواتین پر باالدست ہیں اور ان کے خالف امتیازی
سلوک کیا جاتا ہے اور ان کی مکمل ترقی کو روکا جاتا ہے۔ پورے الئف سائیکل کے دوران
خواتین کے خالف تشدد کا بنیادی ماخذ ثقافتی رجحانات ہوتے ہیں،بالخصوص چند مخصوص
روایات یا قدیم طرز عمل اور نسل ،جنس ،زبان یا مذہب سے جڑی انتہا پسندی کے افعال خواتین
کے لیے خاندان ،کام کی جگہ ،کمیونٹی اور معاشرے میں ادنے درجے کو دوام بخشتے ہیں۔
خواتین کے خالف تشدد سماجی دباؤ کی وجہ سے زیادہ شدت پکڑتا ہے ،بالخصوص خواتین
کے خالف ہونے والے مخصوص جرائم کو غلط قرار دینے میں شرمندگی محسوس کرنا؛خواتین
کی قانونی معلومات ،معاونت یا تحفظ تک محدود رسائی؛ موجود قوانین میں اصالحات میں
ناکامی؛ سرکاری حکام کی طرف سے موجودہ قوانین کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے اور ان
پر عملدرآمد کے حوالے سے غیر تسلی بخش کوششیں؛ اور خواتین کے خالف تشدد کی وجوہات
اور اس کے نتائج سے نمٹنے کےلیے تعلیمی اور دیگر ذرائع کا نہ ہونا زیادہ منفی کردار ادا
کرتے ہیں۔ خواتین کے خالف تشددکی تصاویر کا میڈیا پر آنا؛ بالخصوص جو جنسی زیادتی یا
جنسی غالمی کے حوالے سے ہوں اسی طرح جو خواتین اور لڑکیوں کو جنسی لطف کی اشیاء
سمجھنے کے حوالے سے ہوں ،بشمول پورنوگرافی ،ایسے عوامل ہیں جو ایسے تشدد کے
تسلسل کے ذمہ دار ہیں ،یہ چیزیں کمیونٹی بالخصوص نوجوان لڑکوں کو اس کام کے لیے مزید
ابھارنے کا باعث بنتی ہیں۔
 -119ایسے خاندان ،کمیونٹیز اور ریاستیں تیار کرنا جو خواتین کے خالف تشدد سے پاک ہوں
ان کی تشکیل کے لیے ایک جاندار اور کئی شعبوں پرمشتمل اپروچ کی ضرورت ہے اور اس
کے بغیر گزارہ بھی ممکن نہیں۔ مساوات خواتین اور مردوں کے مابین شراکت داری اور انسانی
وقار کا احترام سماج سازی کے تمام درجوں تک پھیلنا چاہیے۔ تعلیمی نظام ایسا ہو جو عزت
نفس ،باہمی عزت اور مردوخواتین کے مابین تعاون کو فروغ دے۔
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 -120صنفی بنیاد پر مناسب ڈیٹا کی کمیابی اور تشدد کے حوالے سے اعدادوشمار کا نہ ہونا
پروگرامز کی تشکیل او ر ان کی نگرانی کو مشکل بنا دیتا ہے۔ گھریلو تشدد ،جنسی ہراسانی
اور نجی و عوامی جگہوں بشمول کام کی جگہوں پر خواتین و لڑکیوں کے خالف تشدد کے
حوالے سے دستاویزات اور ریسرچ کا نہ ہونا یا غیر تسلی بخش حالت میں ہونا مخصوص
اقدامات کی حکمت عملیوں کی تشکیل کو م شکل بنا دیتا ہے۔ بہت سے ممالک کے تجربے سے
پتہ چلتا ہے کہ تشدد کی تمام شکلوں پر قابو پانے کے لیے خواتین اور مردوں کو متحرک کیا
جا سکتا ہے اور یہ کہ تشدد کی وجوہات اور اثرات سے نمٹنے کے لیے عوامی سطح پر موثر
اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ صنفی تشدد کے خالف متحرک ہونے والے مردوں کے گروپ
تبدیلی کے لیے ضروری اتحادی ہیں۔
 -121تنازعات اور عام حاالت دونوں صورتوں میں خواتین کو اہم عہدوں پر بیٹھے افراد کی
طرف سے تشدد کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ تمام افسران کو انسانی ہمدردی اور
انسانی حقوق کے قوانین کے حوالے سے تربیت فراہم کی جائے نیز یہ بھی بتایا جائے کہ
خواتین کے خالف تشدد کے مجرموں کو کیا سزائیں دی جا سکتی ہیں ،اس سے اس بات کویقینی
بنایا جا سکے گا کہ ان سرکاری حکام کے ہاتھوں خواتین کے خالف تشدد نہ ہو اور وہ پولیس،
جیل کے حکام اور سکیورٹی فورسز سمیت سرکاری حکام پر بھروسہ کر سکیں گی۔
 -122جنسی تجارت کے لیے خواتین اور لڑکیوں کی غیر قانونی منتقلی کو روکنا عالمی برادری
کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ 1949میں پاس ہونے والے انسانی تجارت اور دوسروں
کو جسم فروشی کے لیے استعمال کرنے کی روک تھام کے کنونشن اور اس جیسی دیگر
دستاویزات پر عملدرآمد کے ساتھ ساتھ ان کا ازسرنو جائزہ لینے اور انہیں مضبوط بنانے کی
ضرورت ہے۔ جسم فروشی اور انسانوں کی غیر قانونی منتقلی کے نیٹ ورکس میں خواتین کا
استعمال عالمی طور پر منظم جرائم کا اہم فوکس بن چکا ہے۔خواتین کے خالف تشدد کے حوالے
سے انسانی حقوق کمیشن کے نمائندہ خصوصی ،جنہوں نے ان جرائم کو خواتین اور لڑکیوں
کے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کی خالف ورزیوں کی ایک اضافی وجہ کے طور پر
دریافت کیا ہے ،کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنے مینڈیٹ اور اس مسئلے کی فوری نوعیت
کی وجہ سے جنسی تجارت کے لیے انسانوں کی عالمی طور پر غیر قانونی منتقلی ،اسی طرح
جبری جسم فروشی کے مسئلے ،جنسی زیادتی ،جنسی بدسلوکی اور سیکس کے بدلے سیاحت
جیسے جرائم پر کام کریں۔ ایسی خواتین اور لڑکیاں جو اس عالمی تجارت کا شکار ہیں وہ مزید
تشدد کے خطرے سے دوچار ہیں ،اس کے ساتھ ساتھ انہیں ان چاہی زچگی اور سیکس کے
ذریعے منتقل ہونے والی بیماریوں جیسا کہ ایچ آئی وی/ایڈز کے خطرے کا بھی سامنا ہے۔
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-123خواتین کے خالف تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتوں اور اس طرح کے دیگر ایکٹرز
کو چاہیے کہ وہ تمام پالیسیوں اور پروگرامز میں صنفی تناظر کو شامل کرنے کی فعال اور
نظر آنے والی پالیسی کو فروغ دیں تاکہ فیصلے لیے جانے سے قبل مردوخواتین پر ان کے
اثرات کا جائزہ لیا جا سکے۔

سٹرٹیجک مقصدD.1.
خواتین کے خالف تشدد سے بچاؤ اور اس کے خاتمے کے لیے باہم مربوط اقدامات کرنا

کیے جانے والے اقدامات
-124حکومت کی طرف سے
 .aخواتین کے خالف تشدد کی مذمت کریں اور خواتین کے خالف تشدد کے خاتمے کے
اعالمیے کے تقاضوں کے مطابق اس کے خاتمے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں سے
بچنے کے لئے کسی بھی رواج  ،روایت یا مذہبی ترکیب کو ابھارنے سے پرہیز کریں۔
 .bخواتین کے خالف تشدد میں ملوث ہونے سے اجتناب کریں اور خواتین کے خالف تشدد
کے واقعات کو روکنے ،ان کی تفتیش اور ملکی قانون کے مطابق ان پر سزا دینے کے
لیے پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کریں ،چاہے یہ جرائم ریاست کی طرف سے ہوں یا انفرادی
سطح پر کیے جا رہے ہوں؛
 .cگھر ،کام کی جگہ ،کمیونٹی یا معاشرے کی سطح پر تشدد کا شکار خواتین اور لڑکیوں کے
ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خالف مقامی قوانین میں موجود فوجداری ،دیوانی ،لیبر اور
انتظامی دفعات کو استعمال کرتے ہوئے سزائیں دیں اور اس کا تدارک کریں۔
 .dخواتین کے خالف تشدد کے خاتمے کے لیے قانون سازی کریں اور/یا اس پر عملدرآمد
کروائیں اور اس کا مخصوص وقفوں کے بعد جائزہ لیں ،تشددسے بچاؤ اور مجرموں کو
کٹہرے میں النے پر توجہ دیں ،تشدد کا شکار خواتین کے تحفظ ،درست اور موثر عالج
تک رسائی بشمول شکار خواتین کی صحت یابی تک زرتالفی کی فراہمی اور مجرموں
کی مہذب شہری کے طور پر دوبارہ معاشرے میں شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات
کریں۔
 .eخواتین کے خالف تشدد کے حوالے سے انسانی حقوق کے تحفظ کی عالمی روایات اور
طریقہ ہائے کارکی توثیق اور/یا ان پر عملدرآمد کے لئے متحرک ہو کر کام کریں ،بشمول
ان کے جو انسانی حقوق کا عالمی اعالمیہ ،شہری اور سیاسی حقوق کا عالمی معاہدہ،
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معاشی ،سماجی اور ثقافتی حقوق کا عالمی معاہدہ  ،تشدد اور دیگر ظالمانہ ،غیر انسانی یا
ہتک آمیز سلوک یا سزا کے خالف معاہدہ میں شامل ہیں۔
 .fخواتین کے خالف امتیاز کی تمام اشکال کے خاتمے کے معاہدے پر عملدرآمد کریں ،ایسا
کرتے ہوئے خوات ین کے خالف امتیاز کے خاتمے کی کمیٹی کے گیارہویں اجالس میں
دی گئی عمومی تجویز19کو مدنظر رکھیں؛
 .gخواتین کے خالف تشدد کے خاتمے سے متعلقہ تمام پالیسیوں اور پروگرامز میں صنفی
تناظر کو شامل کرنے کی فعال اور نظر آنے والی پالیسی کو فروغ دیں؛ ان پالیسیوں پر
عملدرآمد کے ذمہ دار حکام جیسا کہ قانون نافذ کرنے والے افسران ،پولیس اہلکار ،عدالتی،
طبی عملہ اور سماجی کارکن ،اسی طرح وہ لوگ جو اقلیتوں ،مہاجرین اور نقل مکانی
کرنے والوں کے امور کے نگران ہیں ان میں خواتین کے خالف تشدد ،اس کی وجوہات
اور اثرات کے بارے میں علم اور ادراک کے فروغ کے لیے پروگرام شروع کریں ،اقدامات
پر عملدرآمد کریں ،اس کام میں ان حکام کی حوصلہ افزائی کریں اور معاونت فراہم کریں
اس کے ساتھ ساتھ تشدد کا شکار خواتین کو صنفی بنیاد پر غیر حساس قوانین یا عدالتی یا
قانون نافذ کرنے کے غیر حساس طرز عمل کی وجہ سے دوبارہ نشانہ بننے سے روکنے
کے لیے حکمت عملیوں کی تشکیل کو یقینی بنائیں؛

 .hتشدد کا شکار خواتین کو انصاف کے میکنزم تک رسائی فراہم کریں اور انہوں نے جو
نقصان اٹھایا ہے اس کے لیے قومی قانون کے مطابق درست اور موثر تالفی مہیا کریں نیز
خواتین کو ایسے میکنزم کے ذریعے تالفی کے حصول کے لیے انہیں ان کے حقوق کے
بارے میں معلومات فراہم کریں۔
 .iخواتین کےخالف تشدد کی کارروائیوں اور ان کے ذمہ دارمجرموں کے خالف قانون سازی
کریں اور اس پر عملدرآمد کروائیں ،جیسا کہ خواتین کے ختنے ،خواتین کو بانجھ بنانا،
پیدائش سے پہلے بچے کی جنس کا انتخاب اور جہیز کی وجہ سے ہونے واال تشدد وغیرہ،
نیز ان افعال کے خاتمے کے لیے غیر سرکاری تنظیموں اور کمیونٹی کی تنظیموں کو
بھرپور معاونت فراہم کریں؛
 .jتمام موزوں درجوں پر خواتین کے خالف تشدد کے خاتمے کے لیے پالن آف ایکشن
تشکیل دیں اور اس پر عملدرآمد کروائیں؛
 .kتمام شعبوں بالخصوص تعلیم کے شعبے میں مردوں وخواتین کے سماجی اور ثقافتی طرز
عمل کو بدلنے ،تعصب کے خاتمے ،روایتی سرگرمیوں اور اور ایسے تمام افعال جو کسی
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ادنی ہونے کے نظریے کی بنیاد پر کیے جاتے ہوں کو ختم کرنے
ایک صنف کی برتر یا ٰ
کے لیے تمام موزوں اقدامات کریں ،نیز مردوخواتین کے روایتی کردار ادا کرنے کی
روش کو بھی بدلنےکے لیے اقدامات کریں؛
 .lایسے ادارہ جاتی میکنزم قائم کریں یا اگر پہلے سے موجود ہوں تو انہیں بہتر بنائیں
جہاں خواتین اور لڑکیاں اپنے خالف تشدد کے واقعات کی ایک محفوظ اور قابل بھروسہ
ماحول میں اطالع دے سکیں ،انہیں کسی سزا یا انتقامی کارروائی کا خطرہ نہ ہو اور وہ
مقدمہ درج کروا سکیں؛
 .mاس بات کو یقینی بنائیں کہ خواتین کے خالف تشدد کے حوالے سے معذور خواتین کی
معلومات اور سروسز تک رسائی ہو؛
 .nعدالت ،قانون ،طب  ،سماجی خدمات ،تعلیم ،پولیس اور نقل مکانی کے انتظام کے شعبوں
سے وابستہ عملے کی تربیت کے پروگرام موزونیت کے مطابق تشکیل دیں ،انہیں فروغ
دیں  ،بہتر بنائیں اور ان کے لیے فنڈز مہیا کریں ،تاکہ یہ اہلکار خواتین پر تشدد کے
حوالے سے اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں نیز عملے کو صنف کی بنیاد پر
کیے جانے والے کام اور تشدد کے خطرے کی حساسیت کے بارے میں آگاہ کریں تاکہ
شکار خواتین کے ساتھ اچھے سلوک کو یقینی بنایا جا سکے؛
 .oپولیس ،سکیورٹی فورسز یا ریاست کے دیگر حکام جو اپنے فرائض کی انجام دہی کے
دوران خواتین کے خالف تشدد کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں سزا دینے کے لیے قوانین
متعارف کروائیں اور اگر پہلے سے قوانین موجود ہوں تو ان پر سختی سے عملدرآمد
کروائیں؛ موجودہ قوانین کا جائزہ لیں اور ایسے تشدد کے مرتکب افراد کے خالف موثر
قدم اٹھائیں؛
 .pخواتین کے خالف تشدد کے خاتمے کی سرگرمیوں کے لیے حکومتی بجٹ میں وسائل
مختص کرنے کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کے وسائل کو بھی استعمال کے لیے موبالئز
کریں ،جس میں تمام مناسب درجوں پر پالنز آف ایکشن پر عملدرآمد کے لیے وسائل بھی
شامل ہوں؛
 .qاقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے معاہدوں کی دفعات کی رو سے جمع کروائی جانے
والی رپورٹس میں خواتین کے خالف تشدد کے بارے میں معلومات اور خواتین کے خالف
تشدد کے خاتمے کے معاہدے پر عملدرآمد کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کا بھی
بتائیں؛
 .rخواتین کے خالف تشدد کے حوالے سے انسانی حقوق کمیشن کی نمائندہ خصوصی کی
طرف سے اپنے دائرہ اختیار کے تحت امور کی انجام دہی کے سلسلے میں معاونت کریں
اور جو بھی معلومات طلب کی گئی ہوں فراہم کریں؛ اسی طرح دیگر مجاز طریقہ ہائے
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کار جیسا کہ ٹارچر کے بارے میں انسانی حقوق کمیشن کی نمائندہ خصوصی اور ماورائے
عدالت و ناجائز ہالکتوں کے بارے میں انسانی حقوق کمیشن کے نمائندہ خصوصی سے
تعاون کریں؛
 .sانسانی حقوق کے کمیشن کو تجویز دیں کہ 1997ء میں مدت پوری ہونے پر خواتین کے
خالف تشدد کے حوالے سے نمائندہ خصوصی کے مینڈیٹ کی تجدید کرے اور اگر
ضروری ہو تو اس عہدے کو ا پ ڈیٹ کرے اور مضبوط بنائے۔
 -125حکومتوں کی طرف سے ،بشمول مقامی حکومتیں ،کمیونٹی کی تنظیمیں ،غیر سرکاری
تنظیمیں ،تعلیمی ادارے ،سرکاری اور نجی شعبے ،بالخصوص کاروباری ادارے اور ذرائع
ابالغ ،جیسا موزوں ہو:
 .aتشدد کا شکار خواتین کو اچھے فنڈز کی حامل پناہ گاہ اور ریلیف کی فراہمی ،اس کے
ساتھ ساتھ طبی ،نفسیاتی اور دیگر کونسلنگ کی خدمات اور جہاں ضرورت ہو مفت یا
سستی قانونی معاونت فراہم کرنا نیز انہیں زندگی گزارنے کا ذریعہ ڈھونڈنے کے قابل
بنانا؛
 .bنقل مکانی کرنے والی خواتین اور لڑکیوں کے لیےان کو سمجھ آنے والی زبان اور ان
کے کلچر کے مطابق سروسز کا قیام ،بشمول نقل مکانی کرنے والی ایسی خواتین جو
ورکر ہوں اور صنف کی بنیاد پر تشدد کا شکار ہوں؛
 .cنقل مکانی کرنے والی خواتین کوتشدد اور بدسلوکی کی دیگر اقسام کے درپیش خطرات
کو سمجھنا ،بشمول نقل مکانی کرنے والی ایسی خواتین جو ورکر ہوں جن کے قانونی
تشخص کا دارومدار مالزمت دینے والے پر ہو جو ان کی صورتحال کو غلط طور پر
استعمال کر سکتا ہو؛
 .dخواتین کی تنظیموں اور غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے دنیا بھر میں خواتین کے
خالف تشدد کے حوالے سے آگاہی پھیالنے کے اقدامات کی حمایت کرنا اور تشدد کے
خاتمے کے لیے کردار ادا کرنا؛
 .eکمیونٹی کی بنیاد پرخواتین کے خالف تشدد کے حوالے سے آگاہی پھیالنے کے لیے تعلیم
اور آگاہی کی مہمات کو منظم کرنا ،ان کی معاونت کرنا اور فنڈز مہیا کرنا اور یہ شعور
پیدا کرنا کہ خواتین کے خالف تشدد دراصل خواتین کو حقوق کو فراہمی کی خالف ورزی
ہے نیز تنازعات کے حل کی خاطر مناسب صنفی لحاظ سے حساس روایتی اور جدید
طریقوں کے استعمال کے لیے مقامی کمیونٹی کو متحرک کرنا؛
 .fوسطی اداروں جیسا کہ صحت کے بنیادی مراکز ،خاندانی منصوبہ بندی کے مراکز،
موجودہ سکول ہیلتھ سروسز ،ماں اور بچے کے تحفظ کے مراکز  ،نقل مکانی کرنے
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والے خاندانوں کے لیے قائم مراکز کی طرف سے معلومات اور تشدد کے حوالے سے
تعلیم میں کردار کو تسلیم کرنا ،اس کی معاونت کرنا اور اسے فروغ دینا؛
 .gلڑکیوں اور لڑکوں ،مردوخواتین کو خاندان ،کمیونٹی اور معاشرے کی سطح پر تشدد
کے ذاتی اور سماجی منفی اثرات کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے معلوماتی
مہمات ،تعلیمی اور تربیتی پروگراموں کو منظم کرنا اور انہیں فنڈز مہیا کرنا؛ انہیں یہ
پڑھائیں کہ تشدد کے بغیر کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہا جا سکتا ہے اور شکار
خواتین یا ممکنہ طور پر شکار ہونے والی خواتین کی تربیت کو فروغ دیں تاکہ وہ ایسے
تشدد کے خالف اپنی اور دوسروں کی حفاظت کر سکیں؛
 .hتشدد کا شکار خواتین اور خاندانوں کے لیے دستیاب معاونت کے حوالے سے معلومات
پھیالئیں؛
 .iتشدد کے مرتکب افراد کی کونسلنگ اور بحالی کے پروگراموں کو دستیاب بنائیں ،انہیں
فنڈز مہیا کریں اور حوصلہ افزائی کریں اور اس طرح کی کونسلنگ اور بحالی کی
کوششوں کو بہتر بنانے کے لیے تحقیق کو فروغ دیں تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ
نہ ہوں؛
 .jخواتین اور مردوں کا روایتی امیج سامنے النے کے حوالے سے میڈیا کی ذمہ داری کے
بارے میں آگاہی پیدا کریں ،اس کے ساتھ ساتھ میڈیا پریزینٹیشن کے ایسے رجحانات کا
خاتمہ جن سے تشدد جنم لیتا ہو ،اور میڈیا میں ایسے لوگ جو مواد فراہم کرنے کے ذمہ
دار ہوں ،ان کی حوصلہ افزائی کرنا کہ وہ پیشہ ورانہ گائیڈ الئنز اور ضابطہ اخالق تیار
کریں؛ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو معلومات کی فراہمی ،انہیں خواتین کے خالف تشدد
کی وجوہات اور اس کے اثرات کے بارے میں تعلیم دینے کے اہم کردار اور اس موضوع
پر عوامی بحث شروع کرنے کے حوالے سے میڈیا میں آگاہی پیدا کرنا۔
-126حکومتوں ،ایمپالئرز ،ٹریڈ یونینز ،کمیونٹی اور نوجوانوں کی تنظیموں اور غیر سرکاری
تنظیموں اور جو بھی مناسب ہو ،کی طرف سے:
 .aتمام تعلیمی اداروں ،کام کی جگہوں اور اسی طرح کی دیگر جگہوں پر خواتین کے خالف
جنسی ہراسانی اور تشدد کی دیگر اشکال کے خاتمے کے لیے پروگرام اور طریقہ ہائے
کار تشکیل دیں؛
 .bخواتین کے خالف تشدد کے ایسے واقعات جو جرم کے زمرے میں آتے ہوں اور ان
سے خواتین کے انسانی حقوق کی خالف ورزی ہو رہی ہو ان کے بارے میں تعلیم کی
فراہمی اور آگاہی پیدا کرنے کے لیے پروگرام اور طریقہ ہائے کار تشکیل دیں؛
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 .cایسی لڑکیاں ،نوجوان لڑکیاں اور نوجوان خواتین جو جنسی بدسلوکی پر مبنی کسی رشتے
میں بندھی رہی ہیں یا بندھی ہوئی ہیں ان کے لیے کونسلنگ  ،عالج اور معاونت کے
پروگرام تشکیل دیں بالخصوص وہ جو گھروں یا ایسے اداروں میں رہ رہی ہیں جہاں یہ
بدسلوکی کی جاتی ہے؛
 .dخواتین کے خالف بالخصوص ایسی خواتین جو کمزور حاالت میں رہ رہی ہوں جیسا کہ
نوجوان خواتین ،مہاجر ،بے گھر اور داخلی طور پر بے گھر خواتین ،معذور خواتین اور
نقل مکانی کرنے والی ورکر خواتین کے خالف تشدد کے خاتمے کے لیے خصوصی
اقدامات کریں جن میں موجود قوانین پر عملدرآمد بھی شامل ہے،نیز اگر مناسب ہو تو نقل
مکانی کرنے والی خواتین کے تحفظ کے لیےبھیجنے والے ملک اور وصول کرنے والے
ملک میں نئی قانون سازی کریں۔
-127اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے:خواتین کے خالف تشدد کے حوالے سے
انسانی حقوق کمیشن کے نمائندہ خصوصی کو تمام ضروری معاونت بالخصوص درکار سٹاف
اور وسائل مہیا کریں تاکہ وہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق اپنا کام کر سکیں ،بالخصوص شروع کیے
گئے مشنز چاہے وہ اکیلے انجام جا رہے ہوں یا دیگر نمائندگان خصوصی اور ورکنگ گروپس
کے ساتھ مل کر کیے جا رہے ہیں ،کی تکمیل اور ان کے فالو اپ نیزخواتین کے خالف امتیاز
کے خاتمے کی کمیٹی اور دیگر معاہدوں کی باڈیز کے ساتھ مشاورت کے لیے مناسب معاونت
فراہم کریں۔
-128حکومتوں ،عالمی تنظیموں اور غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے UNHCR:کی
گائیڈ الئنز برائے مہاجر خواتین کا تحفظ اور UNHCRکی مہاجر خواتین کے خالف جنسی
تشدد سے روک تھام اور اس پر کارروائی کے حوالے سے گائیڈ الئنز کو عام کرنے اور ان پر
عملدرآمدکروانے کی حوصلہ افزائی کرنا۔

سٹرٹیجک مقصدD.2.
خواتین کے خالف تشدد کی وجوہات اور اس کے نتائج نیز روک تھام کے اقدامات کی موثریت
کے بارے میں پڑھنا۔
کیے جانے والے اقدامات
-129حکومتوں ،عالقائی تنظیموں ،اقوام متحدہ ،دیگر عالمی تنظیموں ،تحقیقی اداروں ،خواتین
اور نوجوانوں کی تنظیموں اور غیر سرکاری تنظیموں ،یا جو بھی موزوں ہو کی طرف سے:
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 .aبالخصوص گھریلو تشدد جو خواتین کے خالف تشدد کی مختلف صورتوں میں موجود ہو
کے حوالے سے تحقیق کو فروغ دینا ،ڈیٹا اکٹھا کرنا اور اعدادوشمار جمع کرنا اور ایسی
تحقیق کی حوصلہ افزائی کرنا جو خواتین کے خالف تشدد کی وجوہات ،نوعیت ،سنجیدگی
اور اثرات کے حوالے سے ہونیز ایسی تحقیق جو خواتین کے خالف تشدد کو روکنے اور
اس کی تالفی کے اقدامات کی موثریت کے بارے میں ہو کو فروغ دینا؛
 .bتحقیق اور مطالعہ جات کے نتائج کی بڑے پیمانے پر تشہیر کرنا؛
 .cخواتین اور چھوٹی بچیوں پر تشدد جیسا کہ جنسی زیادتی کے اثرات کے بارے میں تحقیق
شروع کرنا اور اس کی معاونت کرنا اور نتیجے کے طور پر سامنے آنے والی معلومات
کوعوام تک پہنچانا؛
 .dمیڈیا کی حوصلہ افزائی کرنا کہ وہ صنف کے لحاظ سے روایتی کرداروں کے اثرات کا
جائزہ لے بشمول ایسے کردار جو کاروباری اشتہاربازی کی وجہ سے مستقل ہو جاتے
ہیں اور جن کی وجہ سے صنفی بنیاد پر تشدد اور عدم مساوات بڑھتی ہے نیز اس بات
کا بھی جائزہ لینا کہ الئف سائیکل کے دوران یہ کیسے آگے منتقل ہوتے ہیں اور معاشرے
کو تشدد سے پا ک کرنے کے لیے ایسے منفی امیج کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنا۔

سٹرٹیجک مقصدD.3
خواتین کی غیر قانونی منتقلی کو روکنا اور جسم فروشی اور غیر قانونی منتقلی کی صورت
میں تشدد کا شکار خواتین کی معاونت کرنا
کیے جانے والے اقدامات
 -130ایسے جرائم کے ماخذ ممالک ،درمیانی ممالک اور ایسے ممالک جہاں یہ جرم واقع ہوا
ہو کی حکومتیں ،عالقائی اور عالمی تنظیمیں اور جو موزوں ہو:
 .aانسانوں کی غیر قانونی منتقلی اور غالمی کے بارےمیں عالمی معاہدوں کی توثیق اور ان
پر عملدرآمد پر غور؛
 .bان جرائم کی بنیادی وجوہات اور بیرونی عوامل جو خواتین اور لڑکیوں کو جسم فروشی
اور کاروباری بنیادوں پر سیکس کی دیگر صورتوں ،جبری شادیوں اور جبری مشقت کی
غرض سے غیر قانونی طور پر منتقل کرنے کا باعث بنتے ہیں ،کے خاتمے کے لیے
مناسب اقدامات کرنا ،بشمول خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے بہتر تحفظ اور مجرموں
کو سزا دینے کے لیے موجودہ قوانین کو مضبوط بنانا ،فوجداری اور دیوانی دونوں طرح
کے قوانین کے تحت اقدامات کرنا؛
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 .cغیر قانونی منتقلی میں ملوث قومی ،عالقائی اور عالمی نیٹ ورکس کو توڑنے کے لیے
قانون نافذ کرنے والے تمام متعلقہ حکام اور اداروں کے مابین تعاون کو بڑھانا اور مل
کر اقدامات کرنا؛
 .dغیر قانونی طور پر منتقلی کا شکار خواتین کے زخموں کو بھرنے اور ان کی بحالی کی
خاطر جامع پروگراموں کی تشکیل کے لیے وسائل مختص کرنا ،بشمول مالزمت کے لیے
تربیت ،قانونی معاونت اور رازداری کے ساتھ صحت کی سہولیات کی فراہمی ،اور غیر
قانونی منتقلی کا شکار خواتین کی سماجی ،طبی اور نفسیاتی دیکھ بھال کے لیے غیر
سرکاری تنظیموں کی معاونت کرنا؛
 .eسیاحت کے بدلے سیکس اور غیرقانونی منتقلی کی روک تھام کے لیے تعلیمی اور تربیتی
پروگراموں و پالیسیوں کو فروغ دینا اور اس سلسلے میں قوانین پر عملدرآمد کرنا،
نوجوان خواتین اور بچوں کے تحفظ کو خصوصی اہمیت دینا۔
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ضمیمہ :Fانسانی حقوق کے معاہدوں پر عملدرآمد کی نگرانی کرنے
والی انسانی حقوق کی کمیٹیاں
انسانی حقوق کے تمام  9عالمی معاہدوں کی دفعات پر فریق ریاستوں کی طرف سے عملدرآمد
کی نگرانی کرنے کے لیے ماہرین پر مبنی کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں۔ یہ کمیٹیاں ملکوں کی
نگرانی کرتی ہ یں اور ان ملکوں کی طرف سے عملدرآمد کے بارے میں رپورٹس شائع کرتی
ہیں۔ عالوہ ازیں انفرادی سطح پر ان کمیٹیوں سے رابطہ کر کے انسانی حقوق کی خالف ورزیوں
کے بارے میں شکایات درج کروائی جا سکتی ہیں۔ مزید برآں نگرانی کرنے والی تنظیمیں بھی
کسی ریاست کی طرف سے معاہدے پر عملدرآمد کے حوالے سے رپورٹس ان کمیٹیوں کو
پیش کر سکتی ہیں۔
• انسانی حقوق کی کمیٹی ()CCPRشہری اور سیاسی حقوق کے عالمی معاہدے کی نگرانی
کرتی ہے۔
• معاشی ،سماجی اور ثقافتی حقوق کی کمیٹی( ،)CESCRمعاشی ،سماجی اور ثقافتی حقوق
کے عالمی معاہدے کی نگرانی کرتی ہے۔
• نسلی بنیادوں پر امتیاز کے خاتمے کی کمیٹی(،)CERDنسلی بنیادوں پر امتیاز کی تمام
اشکال کے خاتمے کے عالمی معاہدے کی نگرانی کرتی ہے۔
• خواتین کے خالف امتیاز کے خاتمے کی کمیٹی( ،)CEDAWخواتین کے خالف امتیاز کی
تمام اشکال کے خاتمے کے عالمی معاہدے کی نگرانی کرتی ہے۔
• تشدد کے خالف کمیٹی(،)CATتشدد اور دیگر ظالمانہ  ،غیر انسانی یا ہتک آمیز سلوک
کے خالف عالمی معاہدے کی نگرانی کرتی ہے۔
• نقل مکانی کرنے والے ورکرز کے بارے میں کمیٹی( ،)CMWنقل مکانی کرنے والے تمام
ورکرز اور ان کے خاندانوں کے افراد کے تحفظ کے عالمی کنونشن کی نگرانی کرتی ہے۔
• معذور افراد کے حقوق کی کمیٹی( ،)CRPDمعذور افراد کے حقوق کے بارے میں عالمی
معاہدے کی نگرانی کرتی ہے۔
• تشدد سے روک تھام کی ذیلی کمیٹی( ،)OPCATاسے تشدد کے خالف کمیٹی کے آپشنل
پروٹوکول کے تحت روک تھام کے اختیارات حاصل ہیں۔ یہ ذیلی کمیٹی تمام حراستی مراکز
کے دورے کر سکتے ہیں اور ریاستوں کو تشدد کی روک تھام کے بارے میں تجاویز دے
سکتی ہے۔
• جبری گمشدگیوں کی کمیٹی(،)CEDتمام افراد کو جبری گمشدگیوں سے بچانے کے عالمی
معاہدے کی نگرانی کرتی ہے۔
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ضمیمہ :Gخصوصی طریقہ ہائے کار :اقوام متحدہ کے انسانی حقوق
کے منتخب ماہرین ،خصوصی نمائندوں اور ورکنگ گروپس کی
98
فہرست(جزوی)
انسانی حقوق اور عالمی یکجہتی کے بارے میں غیر جانبدار ماہر
ای میلiesolidarity@ohchr.org:
ویبhttp://www.ohchr.org/EN/Issues/Solidarity/Pages/IESolidarityIndex.aspx:

جمہوری اور عادالنہ عالمی نظام کے فروغ کے حوالے سے غیر جانبدار ماہر
ای میلie-internationalorder@ohchr.org:
ویبhttp://www.ohchr.org/EN/Issues/IntOrder/Pages/IEInternationalorderIndex.aspx:

خواتین کے خالف تشدد ،اس کی وجوہات اور اثرات کے بارے میں نمائندہ خصوصی
ای میلvaw@ohchr.org:
ویب:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx

انسانوں بالخصوص خواتین اور بچوں کی غیر قانونی منتقلی کے حوالے سے نمائندہ خصوصی
ای میلsrtrafficking@ohchr.org:
ویبhttp://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/TraffickingIndex.aspx:

بچوں کی فروخت ،بچوں کی جسم فروشی اور چائلڈ پورنوگرافی کے حوالے سے نمائندہ خصوصی
ای میلsrsaleofchildren@ohchr.org:
ویبhttp://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/ChildrenIndex.aspx:

غالمی کی موجودہ اشکال ،اس کی وجوہات اور اثرات کے حوالے سے نمائندہ خصوصی
ای میلsrslavery@ohchr.org:
ویبhttp://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/SRSlaveryIndex.asp:

داخلی طور پر بے گھر ہونے والے افراد کے انسانی حقوق کے حوالے سے نمائندہ خصوصی
ای میلidp@ohchr.org:
ویبhttp://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/IDPersonsIndex.aspx:

ماورائے عدالت یا صوابدیدی اختیار کے تحت ہالکتوں کے حوالے سے نمائندہ خصوصی
ای میلeje@ohchr.org:
ویبhttp://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/SRExecutionsIndex.aspx:

 98مکمل فہرست دیکھنے کے لیے اس لنک پر جائیں:
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تعلیم کے حق کے حوالے سے نمائندہ خصوصی
sreducation@ohchr.org:ای میل
:ویب
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation/Pages/SREducationIndex.a
sp

بدترین غربت اور انسانی حقوق کے حوالے سے نمائندہ خصوصی
srextremepoverty@ohchr.org:ای میل
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx:ویب

قانون اوراس کی پریکٹس میں خواتین کے خالف امتیاز کے حوالے سے ورکنگ گروپ
wgdiscriminationwomen@ohchr.org:ای میل
:ویب
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx

صوابدید کی بنیاد پر قید کے حوالے سے ورکنگ گروپ
wgad@ohchr.org:ای میل
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx:ویب

انسانی حقوق و تبدیلی کے مرحلے سے گزرنے والی کارپوریشنز اور دیگر کاروباروں کے حوالے سے
ورکنگ گروپ
Wg-business@ohchr.org:ای میل
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporat:ویب
ionsandotherbusiness.aspx

جبری یا غیر رضاکارانہ طور پر گمشدگی کے حوالے سے ورکنگ گروپ
wgeid@ohchr.org:ای میل
:ویب
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx

قانون اوراس کی پریکٹس میں خواتین کے خالف امتیاز کے حوالے سے ورکنگ گروپ
wgdiscriminationwomen@ohchr.org:ای میل
:ویب
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
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 کی مطبوعاتWLP
تربیتی کتابچے
• Leading to Choices: A Leadership Training Handbook for Women
• Leading to Choices: A Multimedia Curriculum for Leadership Learning
• Yes I Can: Leadership for Teens Ages 13-17 Years
• Making IT Our Own: Information & Communication Technology
Training of Trainers Manual
• Leading to Action: A Political Participation Handbook for Women
• Measuring Change: Monitoring and Evaluating Leadership Programs.
• Victories over Violence: Ensuring Safety for Women and Girl

ترجمہ سیریز

• مغرب کے خاندان میں مساوات کے حوالےسے گائیڈ
:• ایرانی خواتین کی مساوات کے لیے ایک ملین دستخط مہم
اندر کی کہانی

دستاویزی فلمیں

• کیونکہ ہمارا مقصد سچا ہے
 خواتین کے خالف تشدد کا خاتمہ:• خوف سے آزادی تک
 ایک ادھورا سفر:• انسانی حقوق
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