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1. د دې الرښود په اړه

د بیان ازادۍ، د انجمنونو او سوله ییزو غونډو جوړول او په عامه چارو کې د ګډون ازادۍ هغه 
برشي حقونو دي چې خلکو ته د دې فرصت ورکوي څو هغوي خپلې مفکورې رسه رشیکې کړي، 
نوې مفکورې جوړې او یو له بل رسه په ګډه د خپلو حقونو غوښته وکړي. د دغو عامه آزادیو له 
برکته ده چې موږ د معلوماتو په رڼا کې د خپلې اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا پریکړې وکړو. د 
همدغو حقونو د الرې ده چې موږ کوالی شو په مدين فعالیتونو کې ونډه ولرو او ډموکراټیکې 

ټولنې جوړې کړو. که چېرې هغه محدودې يش نو دې رسه زموږ ټولنیز پرمختګ په ټپه دریږي.

دغه الرښود د برشي حقونو لپاره د عايل کمیشرن دفرت د برشي حقونو د عميل الرښودونو شپږمه 
لړۍ ده او باید د »ډموکراتیکې فضاء د پراختیا« په زمینه کې چې د دغه دفرت د اوسنیو موضوعايت 

لومړیتوبونو څخه دی، ورته وکتل يش.

دغه الرښود د مدين ټولنې د فعالینو په کار پورې تړاو لري. دا د » مدين ټولنه« او » د مدين ټولنې 
فضاء« له کاري اصطالحاتو د تعریف څخه پیل کیږي، بیا وروسته د هغو رشایطو او چاپیریال 
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عمومي کتنه وړاندې کوي چې د یوې ازادې او خپلواکې مدين ټولنې لپاره چې په کې د بیان ازادۍ، 
د انجمنونو او سوله ییزو غونډو جوړولو او په عامه چارو کې د ګډون ازادۍ د حق لپاره د برشي 

حقونو اړونده نړیوال معیارونه شامل وي . 

په دغه الرښود کې ځینې هغه بیلګې شاملې دي چې دولت او مدين ټولنې څنګه کوالی يش چې 
رسه یوځاي د مدين ټولنې لپاره داسې فضاء جوړه کړي او په کې هغه خپل کار ته په داسې ډول 
دوام ورکړي چې له مخې يې د د ې زمینه برابره او چارې پر مخ والړې يش چې په کې هر یو د 
خپلو ټولو برشي حقونو ) مدين،فرهنګي، اقتصادي، سیايس او ټولنیزو( څخه برخمن و اويس. د 
مدين ټولنې د کار په وړاندې خنډونه او محدودیتونه تشخیص شوي دي چې په کې د مدين ټولنې 
د غړو په وړاندې ځورونې، ارعاب / تهدید او غچ اخیستنې شاملې دي. دغه الرښود د مدين ټولنې 
فعالین دې ته رابويل چې د ملګرو ملتونو د برشي حقونو د سیسټم څخه د دې لپاره کار واخيل 

چې په کې په محيل کچه د مدين ټولنې لپاره فضاء وده ولري او دهغې ساتنه ويش.

د ماخذونو او د اړیکو تفصیالت د دې الرښود په پاي کې راغيل دي.

د دې الرښود موخه په لومړي رس کې دا ده چې د مدين ټولنې د هغو فعالینو رسه مرسته ويش 
څوک چې ال هم د ملګر و ملتونو د برشي حقونو د سیسټم رسه بلد نه دي. د دې په ترتیبولو 

کې تر ټولو د مخه د مدين ټولنې د بیالبیلو غړو د ونډې او سپارښتنو څخه ګټه پورته شوې ده. 
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2. د مدين ټولنې غړي او دمدين ټولنې فضاء

» کـه چېـرې رهـران خپلـو خلکـو تـه غـوږ يش، نـو هغـوي بـه د دوي څخـه واوري- په 
کوڅـو، میدانونـو، یـا لکـه چـې مـوږ يـې اکرثه وینـو د جګـړو په ډګرونـو کـې. دلته یوه 
ښـه الر شـته. هغه ډیر ګډون دی. ډیره ډموکرايس ده. ډیره ښـکیلتا او علنیت دی. داپه 

دې مانـا چـې د مـدين ټولنـې لپاره ډیره فضـاء وي.« 

 د مدين ټولنې په مالتړ کې د لوړې کچې غونډې ته 
د ملګرو ملتونو د رسمنيش بان کي مون د وینا څخه
د ۲۰۱۳ کال د سپټمر ۲۳ 

دغه الر ښود د مدين ټولنې غړي د هغو افرادو او ډلو په توګه پيژين څوک چې په رضاکارانه او عامه 
توګه د ګډو ګټو، موخو او ارزښتونو لپاره ونډه اخيل او فعالیت کوي چې هغه د ملګرو ملتونو د 
هدفونو رسه په سمون کې وي: د سولې او امنیت ساتنه، د پرمختیا عميل کول، او دبرشي حقونو 

وده او درناوی.

زموږ د ژوند د ښه کولو لپاره د ملګرو ملتونو کار د برشي حقونو د درناوي څخه منشاء اخيل. او 
یا هم په ښکاره او یا ناڅرګند ډول د دوي د کار د منت او ماهیت له امله د مدين ټولنې فعاالن لکه 

چې پورته تعریف شوه د برشي حقونو د ودې او ساتنې لپاره هڅه کوي. 

د مدين ټولنې د غړو د حقونو په اړه پوهاوي ته وده ورکوي، د ټولنو رسه د هغوي د اندیښنو په 
بیانولو کې مرسته کوي، سرتاتیژي ګانې ترتیبوي، په پالیسو او قوانینو اغیز لري، او د حساب ورکونې 
لپاره فشار راوړي. د مدين ټولنې غړي د ټولنو نظریاتو ته لوري ورکوي څو چې د عامه پالیسیو 
په اړه د پریکړو نیولو په اړه بشپړه معلومات وررسه وي. د مدين ټولنې فعاالن همدارنګه د هغو 

کسانو لپاره خدمات برابروي څوک چې په مختلفو برخو کې د خطر رسه مخ او زیامننونکي دي.

 » هــر څــوک پــه منفردانــه او یــا هــم د نــورو رسه پــه ټولنــه کــې د دې حــق لــري چــې پــه 
مــيل او نړیوالــه کچــه د بــرشي حقونــو او بنســټیزو آزادیــو د ودې، ســاتنې او عمــيل کولــو 

لپاره هڅې وکړي .« ) لومړۍ ماده په دې تاکید کوي(.

د نړیوالــو منــل شــوو بــرشي حقونــو او بنســټیزو آزادیــو د ودې او ســاتنې لپــاره د ټولنــې د 
افــرادو، ډلــو او ارګانونــو د حقوقــو او وجایبــو پــه اړه اعالمیــه، ) د عمومــي اســامبلې پریکــړه 
لیــک ۵۳/۱۴۴( ، چــې پــه عمومــي توګــه د بــرشي حقونــو د مدافعانــو پــه اړه اعالميــې تــه 

راجــع کیــږي. 

د بیلګې په توګه د مدين ټولنې په غړو کې الندې کسان شامل دي:1

د ملګرو ملتونو د برشي حقونو د پروګرام رسه کار کول ، د مدين ټولنې لپاره د الرښود کتابګوټې، د برشي   1

p.vii.2008 ،حقونو د عايل کمیشرن دفرت
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د برشي حقونو مدافعان، د انالین فعاالنو په شمول؛ ◄

د برشي حقونو سازمانونه) غیر دولتي موسسې، انجمنونه، د قربانیانو د مالتړ ډلې(؛ ◄

ایتالفونه او شبکې ) د بیلګې په توګه د ښځو د حقونو لپاره، د ماشومانو د حقونو او یا هم د چاپیریايل  ◄
موضوعاتو، د ځمکې د حقونو، دهمجنسګرایانو او دوه جنسه وګړو د حقونو، اونورو لپاره(؛

هغه کسان چې معیوبیتونه لري او هغه موسسې چې د دوي استازیتوب کوي؛ ◄

ټولنیزې ډلې ) بومي وګړي، اقلیتونه، کلیوايل ټولنې(؛ ◄

عقیدوي ډلې ) کلیساګانې، دینې ډلې(؛ ◄

اتحاديې) کارګري اتحاديې او همدارنګه حرفوي انجمنونه، لکه د ژورنالستانو اتحاديې، د  ◄
قاضیانو او حقوق دانانو او مدافعو وکیالنو ټولنې، د منځګړتیا د قاضیانو ټولنې، د زده کوونکو 

اتحاديې(؛

پلوه  ◄ ډموکرايس  خوځښتونه،  کوونکو  زده  د  خوځښتونه،  سولې  د   ( خوځښتونه  ټولنیز 
خوځښتونه(؛

هغه حرفوي کسان څوک چې په مستقیم ډول د برشي حقونو څخه برخمن کیږي) د بیلګې  ◄
په توګه د برش پالنې د برخې کار کوونکي، قانون پوهان، ډاکټراڼ او طبي کار کوونکي(؛

د برشي حقونو د رسغړونو د قربانیانو خپلوان او ټولنې؛ او ◄

عامه دولتي موسسې چې د برشي حقونو د ودې په موخه فعالیتونه تررسه کوي) ښوونځي،  ◄
پوهنتونونه، څیړنیز مرکزونه(.

د مدين ټولنې غړي د هغو ستونزو حل او موضوعاتو ته د رسیدګۍ لپاره فعال دي او هڅې کوي 
چې د ټولنې لپاره اهمیت لري، لکه:

د بې وزلۍ، فساد او اقتصادي نا انډولۍ رسه مبارزه ●
د وسله والو جګړو په شمول د برش پالنې بحرانونو ته غرګون ●
د قانون د حاکمیت او حساب ورکونې وده ●
د عامه ازادیو وده ●
د حکومتي بودجو د روڼوايل په موخه مدافعه ●
د چاپیریال ساتنه ●
د پرمختیا يې حق عميل کول ●
د لږکیو او نورو د خطر الندې ډلو رسه د تعلق لرونکو کسانو ځواکمنول ●
د تبعیض د هر شکل رسه مبارزه ●
د جرم د مخنیوي لپاره مالتړ ●
د مشارکتي ټولنیز مکلفیت او حساب ورکونې وده ●
د انسانانو د قاچاق مخنیوی ●
د ښځو ځواکمنول ●
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د نفرت پارونو رسه مبارزه ●
د ځوانانو ځواکمنول ●
د ټولنیز عدالت او مستهلکینو د ساتنې په الر کې پرمختګ ●
د ټولنیزو خدماتو رسول ●

د مدين ټولنې غړي په ټولو کچو کې فعالیت کوي: محيل، ميل، سیمه ییزه او نړیواله

د مدين ټولنې فضاء د مدين ټولنې د فعالینو هغه مقام دی چې هغوي يې په ټولنه کې لري؛ هغه 
چاپیریال او چوکاټ چې په کې مدين ټولنه فعاله وي؛ او هغه اړیکي چې د مدين ټولنې د غړي تر 

منځ دي، دولت، خصويص سکتور او عام ولس.

د ملګرو ملتونو د برشي حقونو سیسټم- لنډه کتنه  1.2

د سولې او امنیت د را وستلو او د دې په موخه کار کول چې په ټول هېواد کې پرمختیا عميل جنبه 
غوره، او د ټولو خلکو لپاره د برشي حقونو وده او ساتنه تامین يش دا د ملګرو ملتونو د کار د درې 
مهمواو اسايس برخو څخه یوه برخه ده. دا برخه د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو برشي حقونو 

د قانون له مخې رامنځته شوې ده.

ملګري ملتونه هڅه کوي چې د درې اسايس الرو څخه برشي حقونو ته وده ورکړي او ساتنه يې وکړي:

دبرشي حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عايل کمیشرن دفرت په ملګرو ملتونو کې هغه رهري . 1
کوونکی سازمان دی چې د برشي حقونو د ودې او ساتنې لپاره کار کوي. دغه دفرت د ملګرو 
ملتونو د اختصايص موسسو ، وجهي صندوقونو او پروګرامونو )د بیلګې په ډول د روغتیا د 
نړیوال سازمان، د ملګروملتونو د کډوالو د چارو د اداره، یونیسیف، د کار د نړیوال سازمان، 
یونیسکو، اونورو( رسه کار کوي څو په دې توګه د برشي حقونو لپاره د کار اغیزه لوړې کچې 

ته ورسوي.

د برشي حقونو نړیوال میثاقونه) تړونونه او کنوانسیونونه( د خپلواکو متخصصینو هیئتونه، یا د . 2
تړون له مخې ارګانونه جوړوي څو په منظم او متناوب ډول د هېوادونو له خوا د برشي حقونو 

د مکلفیتونو د تطبیق مسالو ته پام وکړي. 

بین الدولتي ارګانونه، یا اسمبيل ګانې چې د ملګرو ملتونو د غړو دولتونو څخه متشکلې دي د . 3
برشي حقونو اړوندې ستونزې او حاالت تر بحث الندې نیيس. د دې هدف لپاره لومړنۍ بین 
الدولتي ارګان د برشي حقونو شورا ده چې د دغې شورا کار د خپلواکو متخصصینو له اړخه د 
ځانګړو طرزالعملونو او د یو میکانیزم د الرې چې ورته نړیواله دوره يي /نوبتي کتنه وايي او 

نورو په ترڅ کې مالتړ کیږي.

دغه درې عنارص مستقل خو یو د بل متمم دي.
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د دغو دندو او میکانیزمونو په اړه تفصیيل توضیحات کیدالی يش چې د ملګرو ملتونو د برشي 
حقونو د پروګرامونو رسه کار کول: د مدين ټولنې الرښود کتابګوټی ) ۶ برخه، ماخذونه وګورئ(. 
دغه الرښود د ملګرو ملتونو په شپږو رسمي ژبو کې موجود دی، او د ډیجیټيل معلومايت سیسټم 
په يس ډي رام فارمت کې په فرانسوي او انګلیيس ژبو د هغو کسانو لپاره چې د برصي او چاپي 

موادو د لوستنې معیوبیتونه لري، د الس ريس وړ دی. 

د ملګرو ملتونو د برشي حقونو د دستګاه کار د مدين ټولنې د غړو د ګډون په مالتړ رسه مخې 
ته ځي. په نړیواله کچه مدين ټولنه د تخصص، د پوهاوي د لوړوايل، د برشي حقونو د مسالو او 
رسغړونو د څارنې او راپور ورکولو په لړ کې ونډه لري. د مدين ټولنې غړي د دې رسه مرسته کوي 
څو چې د برشي حقونو نوي معیارونه، میکانیزمونه جوړ او موسسې رامنځته او د برشي حقونو 

د موضوعاتو لپاره رسچینې او عامه مالتړ ته انسجام ورکړي.

 د مدين ټولنې په اړه د ملګرو ملتونو د برشي حقونو د شورا نوښتونه

ـــه  ـــاره ګـــڼ شـــمیر پریکـــړه لیکون ـــې لپ ـــو شـــورا د مـــدين ټولن ـــو د بـــرشي حقون د ملګـــرو ملتون
ـــان آزادي،  ـــب کـــړي دي، لکـــه د بی ـــري تصوی ـــت ل ـــاره ځانګـــړي اهمی ـــې لپ چـــې د مـــدين ټولن
ـــو  ـــډو ، ارعـــاب او غـــچ اخیســـتنې، او د بـــرشي حقون ـــزو غون ـــې او ســـوله یی د انجمـــن جوړون
د مدافعانـــو پـــه اړونـــد پریکـــړه لیکونـــه. پـــه ۲۰۱۳ او ۲۰۱۴ کلونـــو کـــې دغـــې شـــورا د 
ـــې د  ـــړي دي چ ـــب ک ـــه تصوی ـــړه لیکون ـــه اړه ۳۱/۲۷ او ۲۴/۲۱ پریک ـــش پ ـــې د نق ـــدين ټولن م
ـــې د شـــفافیت  ـــو کچـــو ک ـــه ټول ـــې پ ـــو ک ـــه بهیرون ـــۍ د ودې پ ـــو او ښـــې حکومتول »اداره کول
او احتســـاب پـــه شـــمول چـــې د ســـوله ییـــزو، غوړیدلـــو او ډموکراتیکـــو ټولنـــو دجوړولـــو 
ـــت«،  ـــات اهمی ـــډون زی ـــه ګ ـــې د فعاالن ـــدين ټولن ـــې د م ـــو ک ـــو برخ ـــه ټول ـــن دي پ ـــاره اړی لپ

ـــوي.  ـــه ک ـــه ډاګ پ



د مدين ټولنې فضاء او د ملګرو ملتونو د برشي حقونو سیسټم  

7

3. د مدين ټولنې د ازاد او خپلواک کار لپاره رشایط 

» ازاده او خپلواکـه مـدين ټولنـه د سـاملې حکومتولۍ چې په محـيل، ميل او نړیواله کچه 
مسـووله وي ځواب ویونکې ده .« 

د برشي حقونو د شورا ۲۵مې غوندې ته
د ملګرو ملتونو د عمومي رس منيش بان کي مون ویدیویي پیغام، د ۲۰۱۴ کال مارچ

د هېوادونو نړیوال حقوقي مکلفیتونه هغوي په دې مکلف کوي چې هغه اقتصادي، سیايس. 
ټولنیز، فرهنګي او حقوقي رشایط چې په مدين فعالیتونو کې د وګړو په انفرادي او ډله ییزه توګه 

د ګډون لپاره ځواکمني او ظرفیت مالتړ کوي، تامین کړي. 

د برشي حقونو هغه اصول چې د عامه مسوولینو او مدين ټولنې تر منځ اړیکي جوړوي، په الندې 
ډول دي:

ګډون – په ټولنه کې د مدين ټولنې نقش منل شوی دی او د مدين ټولنې غړي ازاد دي چې  ◄
په خپلواک ډول عمل وکړي او د هغو دریځونو څخه پلوي وکړي چې د دولتي مقامونو رسه 

توپیر لري.

عدم تبعیض – د ټولو مدين غړو څخه غوښتل کیږي او ورته دا امکان برابریږي چې پرته د  ◄
هر ډول تبعیض څخه په عامه ژوند کې برخه واخيل.

کرامت- دولتي مسوولین او د مدين ټولنې غړي که څه هم متفاوته نقش لري، د ژوند سطحې  ◄
د لوړولو او سوکالۍ لپاره ګډ هدف لري. په ډې لړ کې متقابل احرتام اړین دی.

روڼوالی او د حساب ورکول – د عامه ګټو په الر کې اجراات د د دولتي مسوولینو له خوا  ◄
د علنیت، مسوولیت، وضاحت، روڼوايل او حساب ورکونې غوښتنه کوي. په دې توګه دا هم 
د مدين ټولنې د فعالینو څخه د یوبل او د خلکو په وړاندې د شفافیت او حساب ورکونې 

تقاضا کوي.
هغه کلیدي رشایط چې د ښه کار کردګۍ لپاره امکانات برابروي.2

د برشي حقونو د مدافعینو د رشایطو په اړه د ځانګړې راپورتر راپور. د برشي حقونو د مدافعینو لپاره   2

A/HRC/25/55،مصوونه او مساعد چاپريیال
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1.3 مساعده سیايس او ټولنیز چاپیریال

یو سیايس او عمومي چاپیریال دی چې په هغه کې د مدين فعالیت هڅو څخه درناوی کیږي. په 
عمل کې نهادونه او د دولت مسوولین د مدين ټولنې د غړو رسه په منظم تعامل کې د هغوي په 

وړاندې ځواب ویونکي دي.

 تونــس – مــدين ټولنــې د نــوو قوانینــو او پالیســیو چــې د بــرشي حقونــو او ډموکراســۍ لپــاره 
الزمــې دي پــه طــرح کولــو کــې د ګــډون د الرې د نــوي تونــس پــه جوړولــو کــې بنســټیز نقش 
ــو  ــال د لومړنی ــر مه ــږد پ ــک لي ــازمانونو رسه د ډموکراتی ــې د س ــدين ټولن ــی دی. د م لوبول
ــاره د عمومــي  ــو لپ ــړاو د زندانیان ــه ت ــدې پ نوښــتونو مشــو رې وشــوې، لکــه د فکــر او عقی
عفــوې فرمــان او د څلــورو نړیوالــو میثاقونــو رسه د الحــاق اړونــد قوانیــن) د اجبــاري الدرک 
ــو د  ــیايس حقون ــدين او س ــیون، د م ــوال کنوانس ــاتنې نړی ــانو د س ــو کس ــه د ټول ــو څخ کېدن
نړیــوال تــړون اختیــاري پروتوکــول، د شــکنجې او نــاوړه ســلوک، غیــر انســاين او د ســپکاوي 
ــي  ــې جناي ــول او د نړیوال ــاري پروتوک ــیون اختی ــو د کنوانس ــم مجازات ــا ه ــلوک او ی ډک س
ــه  ــو پ ــو موسس ــو ډموکراتیک ــازمانونو د مهم ــې س ــدين ټولن ــنامه(. د م ــې د روم اساس محکم
رامنځتــه کولــو کــې چــې د هغــوي د الرې نــوی ټاکنیــز قانــون اعــالن او د انجمــن جوړونــې 
نــوی قانــون تصویــب شــو چــې لــه مخې يــې د نــا دولتــي موسســو لپــاره دولتــي او همدارنګه 
د بهــر څخــه د متویــل احــکام لــري. د ۲۰۱۱ کال د ســپټمر څخــه راپــه دې خــوا چــې دغــه 
قانــون تصویــب شــوی دی پــه تونــس کــې پــه زرګونــو ټولنــې جــوړې شــوي دي. د ۲۰۱۱ کال 
ــدين  ــې وې د م ــۍ ډموکراتیکــې او شــفافې ټاکن ــې لومړن ــس ک ــه تون ــې چــې پ ــو ک ــه ټاکن پ
ټولنــې نقــش اســايس و. د لومــړي ځــل لپــاره د مــدين ټولنــې د ۱۰۰۰۰څخــه زیــات فعــاالن 
منســجم شــول څــو چــې د اســايس قانــون د مجلس)شــورا( پــه ټاکنــو کــې د نړیوالــې ټولنــې 
ــړي ډول  ــه ځانګ ــه او پ ــدين ټولن ــړي. م ــر رسه ک ــده ت ــارت دن ــې د نظ ــکارۍ ک ــه هم رسه پ
ښــځینه موسســو د دې لپــاره مدافعــه تــر رسه کــړه چــې د اســايس قانــون د نــوې مســودې پــه 
مــنت کــې چــې د ۲۰۱۴ کال پــه جنــورۍ کــې د اســايس قانــون د مســودې پــه ترتیــب کــې چــې 
د غــړو پــه مطلــق اکرثیــت تصویــب شــو د ښــځو او نارینــه وو تــر منــځ د بشــپړې برابــرۍ 

اصل ورځای کړي.

A/ ،د مدين ټولنې د فضاء د ښه وايل او ساتنې د اهمیت په اړه د برشي حقونو د شورا د هیئت د بحث لنډیز
HRC/27/33

2.3 مالتړ کونکي تنظیمي چوکاټ - قوانین، اداري مقررات او قواعد د نړیوالو معیارونو 
رسه په سمون کې دي او د مدين ټولنې د فعالیتونو څخه ساتنه کوي. د مدين ټولنې د غړو 
لپاره عدالت ته الس رسی، خپلواکې او د برشي حقونو مؤثره موسسې، او د برشي حقونو 
نړیوالو میکانیزمونو ته الس رسی د دغه چوکاټ اسايس نه جال کېدونکې برخې دي. غوره 
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قوانین او پالیسۍ د دې لپاره حیايت او اړینې دي خو که په سم ډ ول پيل نه يش نو هغه 
به غیر مؤثره او بې ګټې وي.

  پــه ســلوانیا کــې د انجمــن جوړولــو د ازادۍ حــق ټولــې ټولنــې، دهغــو پــه شــمول چــې ال 
هــم نــه دي ثبتــې شــوې محافظــت کــوي؛ او د دې اجــازه ورکــوي هغــه افــراد چــې پــه غیــر 
ثبــت شــوو موسســو کــې فعــال دي بایــد د دې ازادي ولــري چــې فعالیتونــه تــررسه کــړي، د 

دې په شمول چې په سوله ییزو غونډو کې هم ګډون ولري.

د سوله ییزې غونډې او انجمن جوړولو د ازادۍد حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر راپور، 
A/HRC/20/27

په لبنان او مراکش کې وړاندې تردې چې د مدين ټولنې سازمانونه د کورنیو او بهرنیو رسچینو 
څخه بودجه تر السه کړي د قانون له مخې الزمي نه ده چې د چارواکو تصویب ترالسه کړي.

د سوله ییزې غونډې او انجمن جوړولو د ازادۍد حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر راپور، 
 A/HRC/20/27

د معلوماتو ازادانه جریان - مفکورو، ارقامو، راپورونو، نوښتونو، او پریکړو ته   3.3
ازادانه الس رسی؛ څو د مدين ټولنې غړو ته دا امکان برابروی چې د موضوعاتو څخه خر 

او معلومات ولري، خپلې اندیښنې څرګنډ کړي، په اغیزمن ډول په فعالیتونو کې ښکیل 
يش او د مسلو په حل کې مرسته وکړي.

اوږد مهاله مالتړ او رسچینې - د دې لپاره د تدابیرو نیول چې په حاشیه او تجرید   4.3
کې راغلو کسانو ظرفیت لوړ يش، او د مدين ټولنې د ټولو غړو لپاره رسچینو، د غونډو 

ځایونو او ټکنالوژۍ ته الس رسی باوری يش.

ــايل  ــاره د م ــروژړ لپ ــو او پ ــو د پروګرامون ــې د »انجمنون ــه ۲۰۰۷ کال ک ــې پ ــروايس ک ــه ک  پ
رسچینــو د برابرولــو د غــورو تجربــو معیارونــو او رشایطــو« قانــون تصویــب کــړ چــې هغــه د 
حکومــت پــه ټولــو کچــو کــې د عامــه مــايل رسچینــو د ویــش لپــاره د دولتــي چارواکــو لپــاره 

شفافیت، اسايس قواعد او طرزاالعملونه ټاکي.

د غیر انتفاعي قانون لپاره اروپایي مرکز )ECNL( د مدين ټولنې د سازمانونو لپاره عامه مايل رسچیني: په 
اروپايي ټولنه او لویديځ بالکان کې غوره تجربې، ۲۰۱۱.
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د ډیالوګ او همکارۍ لپاره ګډې ساحې - د پریکړې په بهیرونو کې د مدين   5.3
ټولنې د ځاي باوري کول. 

پــه مالدیــف کــې پــه ۲۰۱۴ کال کــې حکومــت د ښــځو د حقونــو د مدافعانــو لپــاره د یــوې 
پنځــه ورځنــۍ غونــډې مالتــړ وکــړ څــو پــه دې توګــه د ســیمه ییــزو نــا دولتــي موسســو او 
ــد ســیمه  ــه اړون ــرۍ پ ــه اســالمي چــوکاټ کــې د جنســیت د براب ــو ســازمانونو رسه پ نړیوال

ییزې تجربې رسه رشیکې کړي او پرې بحث وکړي.

پــه مکســیکو کــې د بــرشي حقونــو د مدافعانــو او ژورنالســتانو د ســاتنې لپــاره د ۲۰۱۲ کال 
قانــون مــيل میکانیــزم برابــروي څــو د بــرشي حقونــو د مدافعانــو او ژورنالســتانو پــه وړانــدې 
تهدیدونــو تــه رســیدګي ويش. د دغــه قانــون مســوده د مــدين ټولنــې د فعاالنــو او کانګــرس 
پــه ګــډون جــوړه اود نړیوالــو نادولتــي موسســو او پــه مکســیکو کــې د بــرشي حقونــو دعــايل 

کمیشــرن د دفــرت لــه خــوا يــې مالتــړ وشــو.

ــر  ــو د تبعیض پ ــه کول ــز او نجاســت/ متــاس ن ــه ۲۰۱۰ کال کــې د فرقــه یی ــال کــې پ ــه نیپ پ
ــاره د عــايل  ــو لپ ــت د مــيل کمیســیون اود بــرشي حقون ــې، د دالی ــون د مــدين ټولن ضــد قان
کمیشــرن د هېــوادين دفــرت پــه ګــډون تســوید شــو . دغــه قانــون د ۲۰۱۱ کال پــه مــۍ کــې 

تصویــب شــو.

ــت  ــډون د معلولی ــه ګ ــې پ ــو کســانو د ټولن ــې د معیوب ــه ۲۰۱۱ کال ک ــې پ ــډ ک ــه نیوزیلن پ
الیحــه تســوید شــوه.

ــو د  ــرو ملتون ــه اړه د ملګ ــو پ ــو د ازادۍد حقون ــن جوړول ــډې او انجم ــزې غون ــوله یی د س
A/HRC/20/27 ،ــور ــر راپ ــړي راپورت ځانګ

د وانواتــو پــه کوچنــي جمهوریــت کــې پــه ۲۰۱۳ کال کــې حکومــت د UPR کميټــه جــوړه 
کــړه چــې د هغــې مرســتیال رییــس د وانواتــو د نادولتــي موسســو د ټولنــې لــه خــوا معرفــی 
شــو. د دې رسبیــره د مــدين ټولنــې اســتازې د بــرشي حقونــو پــه مــيل کميټــه کــې هــم حضــور 
لــري. دغــه ارګان د دې ملکفیــت لــري چــې د وانواتــو د بــرشي حقونــو د راپــور ورکولــو او د 
بــرشي حقونــو د موسســې تاســیس همغــږي کــړي. پــه ۲۰۱۳ کال کــې هغــه موسســې چــې د 
معیوبیــت لرونکــو کســانو رسه کار کــوي وررسه د معیوبــو کســانو د حقونــو پــه اړه کمیټــې 

تــه د راپــور ورکولــو پــه لــړ کــې پراخــې مشــورې وشــوې. 

د مدين ټولنې د کار په اړوند نړیوال قانوين معیارونه

مدين ټولنې د فعالیت لپاره یو مساعد چاپیریال باید د یوه قوي ميل پروګرام له الرې چې د برشي 
حقونو د نړیوال قانون پر بنسټ والړ وي، مالتړ ويش.



د مدين ټولنې فضاء او د ملګرو ملتونو د برشي حقونو سیسټم  

11

د بیان ازادی، د انجمنونو او سوله ییزو غونډو او په عامه چارو کې د ګډون د ازادی حق هغه 
په  یو  لپاره منسجم يش. هر  بدلون  مثبت  د  توانوي څو هغوي  په دې  حقونه دي چې خلک 
منفردانه او یا هم د نورو رسه یوځای باید د دغو حقونو څخه برخمن و اويس. دعه حقونه د مدين 

ټولنې لپاره مرکزي حیثیت لري.

تر ټولو اسايس نړیوالو اسنادو کې هغه اسناد شامل دي چې په مستقیم ډول د عامه آزادیو په 
ساتنې پورې تړاو لري او ټول يې د عدم تبعیض اصل ته راجع کیږي:

د برشي حقونو نړیواله اعالمیه )۱۹ ،۲۰، ۲۱ مادې(؛ ◄

د مدين او سیايس حقونو کنوانسیون د فکر، بیان، سوله ییزې غونډې او ټولنې د جوړولو ، او  ◄
په عامه ژوند کې د ګډون د ازادۍ حقونه تامینوي)۱۹، ۲۱، ۲۲، ۲۵ مادې(؛

د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو کنوانسیون دا حق تامینوي چې له مخې يې صنفي  ◄
اتحادیه جوړه او یا هم په کې ونډه واخیستل يش او په سیايس ژوند کې شمولیت ولري )۸، 

۱۵ مادې(؛

د ښځو په وړاندې د تاوتریخوايل د ټولو شکلونو د له منځه وړلو کنوانسیون د ښځو لپاره دا  ◄
حق برابروي چې په سیايس ، اقتصادي او فرهنګي ژوند کې برخه واخيل ) ۳ ماده(؛

د نژادي تبعیض د هر ډول شکلونو د له منځه وړلو کنوانسیون د بیان، غونډو ، ټولنې او عامه  ◄
چارو د رسته رسولو په لړ کې تبعیض منع کوي ) ۵ ماده(؛

د ماشومانو د حقونو قانون د بیان، ټولنې او سوله ییزې غونډې جوړولو، لپاره آزادي تامینوي)  ◄
۱۳، ۱۵ مادې(؛ 

د معیوبیت درلودونکو د حقونو لپاره کنوانسیون د فکر او دبیان د ازادۍ، او معلوماتو ته  ◄
د الس ريس حق، په سیايس، عامه او فرهنګي ژوند کې دګډون حقوق تضمینوي ) ۲۱،۲۹، 

۳۰ مادې(؛

د اجباري الدرکه کېدنې په وړاندې د افرادو د ساتنې نړیوال کنوانسیون ددې حق برابروي  ◄
چې هغوي په ازادانه توګه هغسې سازمانونه او انجمنونه جوړ کړي او په کې ګډون وکړي 
چې د اجباري الدرکه کېدنو د رشایطو د هڅو او د الدرکه شوو کسانو د رسنوشت په اړه 

اندیښنې لري، او د اجباري الدرکه کېدنو د قربانیانو رسه مرسته وکړي )۲۴ ماده(؛ او 

د ټولو مهاجرو کارګرانو او د هغوي د کورنیو د غړو د حقونو د ساتنې نړیوال کنوانسیون د  ◄
هغوي لپاره د ټولنې او انجمنونو حق تامینوي) ۲۶ ماده(.

د بیان ، انجمنونو او سوله ییزې غونډې د ازادی حقونه او په عامه چارو کې د ګډون کولو حق 
د نورو مدين، فرهنګي، اقتصادي، سیايس او ټولنیزو حقونو لپاره د یوې محرکې په توګه کار کوي. 
دغه حقونه ښځې، نارینه، ماشومان ځواکمنوي چې په هغو فعالیتونو کې برخه ولري چې د ښې 

راتلونکې په موخه په ټولنه کې بدلون راوړي.
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دبيان آزادي: د بیان په ازادۍ کې په سیايس او مذهبي مباحثو، عامه چارو، د برشي حقونو په 
او همدارنګه  او په کا راچول دي  پلټل، تر السه کول  برخو کې د هر ډول معلوماتو، مفکورو 
فرهنګي او هرني څرګندونې شاملې دي. د بیان د ازادۍ ساحه چې کیدالی يش هغه په زیاته 
پیامنه د سپکاوي په توګه وي تر محدویت الندې راځي)د بیلګې په توګه د ميل، نژادي او مذهبي 
نفرت لپاره تبیلغ چې د تبعیض، عداوت او خشونت د راپارولو المل کیږي د ممنوعیت لپاره د 
۲۰۱۲ کال د اکتوبر د ۵ د رباط د عمل پالن(. د بیان ازادی ټول شکلونه او د ویش ټول وسایل 
محفوظ دي: شفاهي. تحریري او د اشارو ژبه او غیر شفاهي څرګندونې لکه شکلونه او هرني 
شیان. د کتابونو، ورځپاڼو، پمپلټونو،کارتونونو، برنونو، کاليو او قانوين موضوع ګانو له الرې بیان 
ممکن دی. په بیان ازادی کې ټولې سمعي- برصي او همدارنګه الکرتونیکي او د انټرنیټ د الرې 

څرګندونې شاملې دي.

د انجمنونو ازادي: انجمن د افرادو او نهادونو هغو ډلو ته راجع کیږي چې هغه په ټولیز ډول د 
مشرتکو ګټو لپاره کار کوي، اظهار کوي، هغو ته وده ورکوي، تعقیبوي او دفاع يې کوي. د ټولنې 
د ازادۍ بیلګو کې د مدين ټولنې په سازمانونو، کلپونو، کوپراتیفونو، نا دولتي موسسو، دیني ټولنو، 
سیايس ګوندونو، کارګري اتحادیو، نهادونو او یا هم آنالین انجمنونو کې یوځاي کېدل، ګډون- یا 
هم د نه ګډون کول شامل دي. »د هر انجمن – که هر څومره کوچنۍ هم وي – توانایي ډیر مهم 
او اړین دي چې د خپل موجودیت او اغیزمنو فعالیتونو لپاره رسچینې وپلټي، ترالسه کړي او ویې 
کاروي. د انجمنونو د ازادۍ په حق کې د کورنیو، بهرنیو او نړیوالو منابعو څخه د رسچینو، پلټل، 
.]A/HRC/23/39, Para.8 [ ».تر السه کول او کارول- که هغه برشي، مادي او مايل دي، شامل دي

د سوله ییزې غونډې ازادي: سوله ییزه غونډه په خصويص یا عامه ډول د یوې ځانګړې موخې 
لپاره یوه موقته، پرته د تاوتریخوايل ټولېدنه ده. په دې کې مظاهرې، اعتصابونه، په ټولیز ډول او 

الریونونو کې ګډ حرکت او ناستې شاملې دي.

په عامه چارو کې د ګډون حق: د عامه او دولتی چارو پر مخ بول یو پراخه مفهوم دی چې هغه 
د سیايس ځواک په کارولو پورې تړاو لري؛ په تیره بیا د تقنین، اجرایوي او اداري ځواکونو په لړ کې. 
په دې کې د عامه ادارې ټولې ساحې، او په نړیوالو، ميل، منطقوي او محيل کچو د پالیسیو جوړول 
او پيل کول شامل دي. ګډون کېدالی يش چې په ازادانه توګه د ټاکل شوو استازو، او یا هم په 
مستقیم ډول، د اسايس قانون د تصویب او تغیر، د قوانینو د طرحې /تقنین او د پالیسیو دجوړولو، 
دعامه رايې یا ریفرنډم، د عامه مسالو په اړه دپریکړو، په وګړنیزو اسمبلیو /شورا ګانو کې چې د 
محيل ستونزو لپاره د پریکړې کولو واکونه لري د وڼدې درلودلو د الرې وي. د ټولنې د ازادۍ حق 
کې د سازمانونو او هغو انجمنونو چې د سیايس او عامه دولتی چارو په اړه وي تشکیلول او په 
هغو کې د ګډون حقونه شامل دي چې هغه په دولتي چارو کې د ګډون د حق لپاره اهمیت لري.

عدم تبعیض: پورتني ټول حقونه ټولو افرادو لپاره تضمین شوي دي، پرته له هر ډول تبعیضه که 
هغه د نژاد، رنګ، جنس ، ژبې، مذهب ، سیايس یا بل هر ډول تفکر، د جنډر تشخیص، ميل او 
یا هم ټولنیزې منشاء، شتمنۍ، زیږد او یا هم بل موقف له امله. دغه حقونه د ښځو ، ماشومانو، 
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بومي خلکو، د معیوبیت درلودونکو ، په لږکیو او یا هم نورو هغو ډلو پورې چې د تجرید او یا 
هم شړنې د ګواښ رسه مخ دي چې په کې هغه قربانیان هم شامل دي چې هغه د خپلې جنيس 
منشاء او جنډر د تشخیص له امله د تبعیض رسه مخ دي، غیر اتباع، چې په کې بې هویته اشخاص 
، کډوال او مهاجر، او همدارنګه ټولنې چې په کې غیر ثبت شوې ډلې هم شاملې دي په دې کې 

راځي.

دغه نړیوال معیارونه د دولت د ټولو قواوو له خوا د پيل کېدا وړ دي: اجراییه، مقننه او قضائیه؛ 
نور دولتي چارواکي په ميل، منطقوی او یا محيل کچه هغه پيل کوي. همدارنګه پر دولت باندی 
دا الزم دي چې د هغو افرادو یا نهادونو پر وړاندی چې د دغو ازادیو خنډ ګرځي د ټولو خلکو 
ساتنه وکړي. دولتونه لومړنی مسوولیت لري څو د دغو حقونو وده او د هغو څخه مستفید کېدل 

محافظت کړي.

او  دندې  د ځان رسه ځانګړې  ازادۍ  ییزې غونډې  د سوله  او  د جوړولو،  انجمنونو  د  بیان،  د 
مسوولیتونه لري نو له همدې کبله د هغو څخه برخمن کېدل به ځینې مشخص محدودیتونه د 
ځان رسه لري. هر ډول خنډونه باید د قانون پر اساس وي او باید چې په جدي توګه د نورو د 
حقونو او حیثیت د رعایت؛ یا د ميل امنیت او عامه نظم د ساتلو او د عامې روغتیا او یا هم مورال 
د ساتنې لپاره اړین وي. دغه دالیل هیڅکله هم په دې مانا نه دي چې د ګڼ ګوندیزې ډموکراسۍ، 
ډموکراتیکو اصولو او برشي حقونو څخه د تيښتې د مرشوعیت د توجیه کولو په توګه و کارول يش. 

 CCPR/C?GC/34 ،د بــرشي حقونــو کميټــه، ۳۴ ګڼــه عمومــي تبــرصه، ۱۹ مــاده: د فکــر او بیــان آزادي
CCPR/ C/21/Rev.1/ ،او ۲۵ ګڼــه عمومــي تبــرصه، ۲۵ مــاده: پــه عامــه دولتــي چــارو کــې د ګــډون حــق
ــاص  ــو خ ــرو ملتون ــه اړه د ملګ ــو پ ــو د ازادۍ حقون ــې جوړول ــډې او ټولن ــزې غون ــوله یی Add.7/ . د س

 A/HRC/20/27 and A/HRC/23/39.،راپورتــر

»هيـڅ یـو لـه مـوږ څخه پـه یواځې توګـه د حکومتونـو په شـمول په دغو ټولـو حقایقو 
او غـوره نظريـو پـوه نـه یـو، یـا د دې لپـاره د ټولـو دغـو سـتونزو پـه الملونو پـوه نه یو 
چـې غـواړو د حـل لپـاره يـې مطرح کـړو. موږ کوالی شـو چې یـو اځې د ټولیـز درک او 
پوهـې څخـه برخمـن و اوسـو. نـو ځکـه دا زموږ لپاره مهمـه ده چې د پریکـړې تر مخه 
د ټولـو ډلـو پـه تیـره بیـا پـه حاشـیه کې د راغلـو کسـانو غـږ واورو. د بیلګې پـه توګه د 
بـرشي حقونـو کمیټـه د پراخـو رسچینـو څخـه معلومـات راټولـوي: د خپلـو حکومتونو، 
ملګـرو ملتونـو، او مـدين ټولنـې څخـه. دا مـوږ رسه د وروسـتنیو کتنـو او وړاندیزونـو د 
معلوماتـو پـه لـړ کې مرسـته کوي چـې د عميل اقداماتـو لپاره طرحې جـوړې او د خپلو 
مکلفیتونـو رسه سـم قوانیـن او کړنـې د برشي حقونـو د تړونونو په برخـه کې چې دوي 

السـلیک کـړي دي د خپلـو ورکـړل شـوو ژمنو رسه په سـمون کـې راويل.«

پروفیسور رس نیګل روډيل،
د ملګرو ملتونو د برشي حقونو د کمیټې رئیس، اکتوبر،۲۰۱۴
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هغه ننګو نې چې د مدين ټولنې غړي وررسه مخ شوي دي   .4

په محيل، ميل، منطقوي او نړیوالو کچو د مدين ټولنې غړي کېدالی يش د هغو خنډونو رسه مخ 
يش چې موخه يې د هغوي د مرشوعو فعالیتونو د تاثیراتو مخنیوی، کمښت، ځنډول او یا هم 
دهغوي پر شا ګرځول دي ځکه چې هغوي د حکومت د دريځونو ، پالیسیو او اقداماتو منتقدین 

او یا هم مخالفین دي.

په دې کې کېدالی يش د مدين ټولنې د غړو پرضد د هغوي پر ازادۍ او خپلواکۍ باندې محدودیتونه 
وضع يش او یا هم د ځورونې، تهدید او غچ اخیستنو )د بیلګې په توګه مجازات یا د غچ اخیستل( 

رسه مخ يش.

د مدين ټولنې کار د اغیزو د مخنیوي، کمولو، ځنډولو، درولو او یا په شامتولو الرې

ځورونه او اذیت
تهدید او ارعاب

غچ اخستنې

قانوين

قانون څخه بهر

پر ازادی او خپلواکی 
باندې محدودیت

4. 1 قانوين یا هم مقررايت تدابیر چې د مدين ټولنې د کار مامنعت کوي

قوانین او مقررات کوالی يش چې د مدين ټولنې د غړو ازادي او خپلواکي محدوده کړي، د بیلګې 
په توګه په الندې ډول:

د ثبتولو الزمي ګڼل پرته له دې چې کومه مثبته ګټه ولري )د مثال په ډول ماليايت ګټې(، ◄

د دې محدودیت چې کوم ډول فعالیتونه باید تر رسه يش، ◄

د غیر ثبت شوو فعالیتونو په وړاندې جرمي مجازات او تعزیرات وضع کول، ◄
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د ځینو ځانګړو انجمنونو پر ثبت باندې محدودیت وضع کول، چې په کې نړیوالې نادولتي  ◄
موسسې، یا هغه انجمنونه شامل دي چې بهرنۍ مرستې تر السه کوي او یا هغه ډلې چې د 

برشي حقونو لپاره کار کوي،

د دې لپاره معیارونه ټاکل چې څوک کوم ډول فعالیتونه کوالی يش او یا هم ددغو فعالیتونو  ◄
محدودول،

د متویل لپاره د رسچینو محدودول) د مثال په توګه بهرنۍ رسچینې(، او  ◄

د سوله ییزې غونډې، انجمنونو او د بیان ازادۍ د ادارې لپاره قانونګذاري چې په کې تبعیيض  ◄
احکام شامل وي، او یا هم داچې په ځینو ځانګړو ډلو باندې په نا متناسبه ډول منفي اغیزې لري.

د دې رسبیره دغه ډول سخت اداري طرزالعملونه او احتیاطي تدابیر کوالی يش چې د مدين ټولنې 
غړي د دغو فعالیتونو څخه واړوي او یا هم په هغو کې د ځنډ المل يش.

کله چې د معلوماتو د السته راوړلو ازادي محدوده يش د مدين ټولنې غړي ډیر لږ کوالی يش چې په 
موثره توګه د پالیسۍ جوړولو په ډګر کې دخیل پاتې يش. د پریکړې کولو په بهیرونو کې د ګډون 
لپاره غیر رضوري، محدود او سخت رشایط ) د مثال په توګه » د ناظر موقف« چې د مدين ټولنې 
غړو ته ورکول کیږي، او یا هم د محدودې وینا حقونه( همدارنګه هغه خنډونه دي چې د ښکیلتیا 
مخنیوی کوي. د ټولنې جوړولو د ازادۍ معیارونه لکه څنګه چې په نړیواله کچه د پيل کېدو وړ 

دی همغه شان په ميل او محيل کچو پيل کیږي.3

ناقانونه/پخپل رس اقدامونه   2.4

کله چې مدين ټولنه د حکومت د دریځونو، پالیسیو او اقداماتو په اړه انتقاد کوي نو د قوانینو 
مبهم احکام کېدالی يش چې د قانونیت او مرشوعیت په ګومان پخپل رس او نا قانونه توګه پيل يش) 
د بیلګې په توګه د پیسو د پریمینځلو ، ترهګرۍ رسه د مبارزې، د عامه اخالقو څخه د رسغړونې او 
د توهین د مخنیوي، د ميل حاکمیت ساتنه( ، چې د دې په پایله کې الندين موارد رامنځته کیږي:

د داخيل منجمنت یا ادارې نا قانونه څارنه اوکره کول، ◄

د منحل کولو لپاره تهدید او یا هم په عميل توګه منحل کول، ◄

په اجباري توګه د دفرت تړل، ◄

د شتمنیو تاليش او ضبطول، ◄

د ډيرې زیاتې جریمې وضع کول، ◄

جعيل عديل تعقیب، ◄

د سوله ییزې غونډې او انجمنونو د جوړولو د ازادۍ د حقونو په اړه او د ګڼ اړخیزو موسسو په زمینه   3

کې د سوله ییزې غونډې او انجمنونو د جوړولود حقونو د کارولو په اړوند د ملګرو ملتونو د ځانګړي 
A/69/365،راپورترراپور



د مدين ټولنې لپاره عميل الرښود  

16

پخپل رس او ناقانونه نیول او توقیف، ◄

په سفر باندې قیودات وضع کول، ◄

د تابعیت څخه محرومول، او  ◄

په ناقانونه توګه د احتجاجونو او غونډو لپاره محدودیتونه او لغوه کول. ◄

 د مــدين ټولنــې لپــاره پــه قانــوين لحــاظ او پــه عمــيل توګــه د یــوه مصوونــه چاپیریــال د ر 
امنځتــه کولــو پــه اړه د ملګــرو ملتونــو د بــرشي حقونــو د شــورا ۲۴/۲۱ ګڼــه پریکــړه لیــک 
کــې د دې یادونــه کیــږي، »پــه ځینــو حاالتــو کــې کــورين قوانیــن او اداري احــکام ... داســې 
ــاره  ــاوړه ګټــه پورتــه شــوې څــو د مــدين ټولنــې د کار لپ ــا هــم ورڅخــه ن کارول شــوي او ی
مانــع يش او یــا هــم د هغــې مصوونیــت د نړیــوال قانــون څخــه پــه مغایــرت کــې تــر خطــر 

او ګواښ الندې راويل.«

نا قانونه ځورونه، ارعاب او غچ اخیستنې  3.4

په قانوين لحاظ د تحمیل شوو محدودیتونو رسبیره او پخپل رس د قوانینو پيل کولو رسه چې کوالی 
يش د مدين ټولنې لپاره فضاء را تنګه کړي، او دمدين ټولنې په غړو او دهغوي د کورنیو پر خالف 
د تهدیدونو او د رواين فشارونو او فزیکي بریدونو تررسه کول کوالی يش په ازادانه توګه د هغوي 

د کار کولو مخنیوي وکړي.

الندين موارد يې بیلګې دي:

د ټیلیفون د الرې تهدیدونکي پیغامونه، ◄

څارنه، ◄

فزیکي او یا هم جنيس بریدونه، ◄

د شتمنیو ویجاړول، ◄

د کار څخه محرومول او دعوایدو د السه ورکول، ◄

د تور پورې کولو کمپاینونه چې په کې د مدين ټولنې غړو باندې د »دولت د دښمنانو«،  ◄
»خاینونو« او یا داچې »د بهرنیو ګټو لپاره د کارکوونکو » ټاپې ایښوول کیږي،

الدرکه کول، ◄

شکنجه، ◄

وژنې.  ◄

»خلـک او د مـدين ټولنـې ډلـې اکـرثه وخـت خپـل ژونـد د ګـواښ رسه مـخ کـوي څـو د 
نـورو وګـړو ژونـد کـې ښـه والـی راويل. هغـوي خپل غږ په داسـې حـال کـې پورته کوي 
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چې کیدالی يش د همیشـه لپاره خاموشـه يش. هغوي هغسـې سـتونزې راپه ډاګه کوي 
چـې نـور يـې لـه پامه غورځـوي او یا هم کیـدالی يش د هغو په اړه معلومـات ونه لری. 

هغـوي زمـوږ د حقونـو څخه سـاتنه کـوي او د خپلو حقونو مسـتحق دي.« 

د مدين ټولنې د مالتړ لپاره د لوړې کچې په غونډه کې
د ملګرو ملتونو د عمومي رسمنيش ښاغيل بان کي مون د وینا څخه
د ۲۰۱۳ کال د سپټمر ۲۳

»د ځورونـو، ارعـاب او غـچ اخیسـتنو کـړين د بـرشي حقونـو فعـاالن او شـاهدان د دې 
لپـاره تـر فشـار النـدې نیـيس چـې اندیښـنې څرګنـدوي او د ملګـرو ملتونـو او یـا نـورو 
نړیوالـو فعاالنـو رسه کار کـوي. پـه عیـن وخـت کـې دغـه ډول کړنـې د دې المـل کیږي 
چـې پـه عامـه ولـس کـې ډار راويل او د ظلـم ډک نـا ارامـه چاپیریـال رامنځتـه کـړي، د 
بیـان، انجمنونـو او سـوله ییـزو غونـډو د جوړولو ازادي چـې د یـوې ډموکراتیکې ټولنې 

لپـاره اړینـه ده له منځـه وړي.«

سفیر الورا ډوپوي الزاري،
په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفرت کې د اروګواي دایمي استازی
او د برشي حقونو د شورا رئیس )۲۰۱۱-۲۰۱۲(

د برشي حقونو ښځینه مدافعینې 

د برشي حقونو مدافعینې، د خپلو نارینه وو همکارانو په شان، د خطرو رسه مخ دي. برسیره پر دې 
، هغوې د ښځې په عنوان د جنډر د ځانګړو تهدیدونو او د جنډر اړوند تاوتریخوايل تر بریدونو 
الندې راځي. اکرثه وخت د برشي حقونو د مدافعینې کار د کورنیو او په ټولنه کې د جنډر د 
نقشونو دودیزو تصوراتو له امله ننګونکی دی چې د دې رسه د عامو خلکو او چارواکو تر منځ د 
دښمنیو المل کیږي. د برشي حقونو مدافعینې د ټولنې د مرشانو، عقیدوي ډلو، کورنیو او ټولنو په 
باور چې ګواکې هغوي د خپل کار د الرې مذهب، ویاړ او فرهنګ تهدیدوي د بدنامۍاو د ټولنیزو 

حقونو څخه د محرومیت رسه مخ کیږي.

ددې رسبیره د دوی د کار ماهیت او هغه څه د تر السه کولو لپاره چې هڅه يې کوي )د بیلګې 
په توګه د ښځو د حقونو تامین او یا هم د جنډر اړوند نور حقونه( کوالی يش چې دوی تر بیالبیلو 
بریدونو الندې راويل. د هغوي کورنۍ هم د تهدیدونو او تاوتریخوايل رسه مخ کیږي چې هدف 
یې د برشي حقونو د مدافعینې تجریدول دی او یا دا چې هغوي د دې څخه را وګرځوي چې 
خپل کار ته ادامه ورکړي. د برشي حقونو مدافعینې د خپلو نارینه وو همکارانو په پرتله د دغه 
ډول تاوتریخوايل او نورو تخلفاتو، تعصب، محرومتیا او ردونو رسه مخ دي. دغه ځانګړې ننګونې 
باید د دې لپاره تشخیصې يش څو د هغوي د ساتنې لپاره میکانیزمونه او د اندیښنو لپاره يې نور 
غرګونونه هم په محيل او هم په نړیواله کچه تقویه کړای يش. د برشي حقونو د ښځینه مدافعینو 
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په وړاندې دارعاب، تهدیدونو، تاوتریخوايل او نورو تیریو چټک او بشپړ تفتیش، که څه هم هغه 
د دولتي او یا غیر دولتي فعاالنو له خوا شوي وي باید تر رسه يش.

په ۲۰۱۳ کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د برشي حقونو د ښځینه مدافعینو په اړوند 
خپل لومړين ۶۸/ ۱۸۱ ګڼه پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغه کې په ځانګړي ډول د سیسټامتیکو 
او ساختاري تبعیض او تاوتریخوايل په اړه چې د برشي حقونو د هر عمر مدافعینې وررسه مخ دي 
ځانګړې اندیښنه څرګنده شوې ده، او د دولتونو څخه غواړي څو هر ډول اړین تدابیر د دې لپاره 
ونیيس چې د هغوي ساتنه باوري کړای يش او پخپلو هڅو کې د جنډر پر بنسټ زیاتوايل راويل او 

په دې توګه د برشي حقونو د دفاع لپاره یو مصوونه او مساعد چاپیریال رامنځته کړي.

  د عاج په ساحل کې د ۲۰۱۴ کال د برشي حقونو د مدافعینو د ترویج او ساتنې په قانون کې ډیری 
حقونه د برشي حقونو د مدافعینو په اعالمیه کې تشخیص شوي دي، چې په کې د بیان ازادي ، د 
ټولنو او نا دولتي موسسو د جوړولو حق، رسچینو ته د رسېدنې حق، نړیوالو ارګانونو ته د معلوماتو 
د ورکولو حق او د دې حق درلودل چې د هر ډول غچ اخیستنو څخه به ژغول کیږي، شامل دي. په 
دغه قانون کې د دې مسوولیت شامل دی چې د برشي حقونو د مدافعینو ،د هغوي د کورنیو او 
کورونو په وړاندې د بریدونو څخه ساتنه ويش او د شوو بریدونو تحقیق ويش او عاملین يې مجازات 
يش. په دې کې د برشي حقونو د ښځینه مدافعینو په وړاندې د هغو مشخصو تهدیدونو او اړینو 
ساتنو پیژندنه شوې ده چې هغوي وررسه مخ شوي دي. د عاج د ساحل د قانون څخه د مدين ټولنو 
د سازمانونو له خوا هرکلی شوی دی چې په کې د عاج د ساحل د برشي حقونو د مدافعینو ایتالف 

او د لویدیزې افریقا د برشي حقونو د مدافعینو شبکه شامل دي.

د افرادو او ډلو په وړاندې د ملګرو ملتونو رسه د همکارۍ له امله تهدید/ 
ارعاب، او غچ اخیستنې

»مـدين ټولنـه دملګـرو ملتونـو دکار د پـر مخ بولو لپـاره زموږ د اجنډا لـه مخې نه یواځې 
د بـرشي حقونـو پـه برخـه کـې بلکـې د سـولې ، امنیـت او همدارنګـه د پرمختیـا لپـاره 
مرکـزي نقـش لـري. مـدين ټولنه هیڅکله هـم دومره زیاته مهمه او اړینه احسـاس شـوې 
نـه وه. د هغـو کسـانو په وړانـدې چې د ملګرو ملتونو رسه همکاري کوي غچ اخیسـتنې 
او ارعـاب د منلـو وړ نـه دي- دا نـه یواځـې د دې لـه املـه چـې هغوي مـوږ رسه د هغه 
کار پـه تـررسه کولـو کـې مرسـته کـوي چـې د ملګـرو ملتونـو د منشـور او بـرشي حقونو 
د نړیوالـې اعالميـې لـه مخـې يـې مـوږ ته دنـده او واک راکړل شـوی دی- بلکـې دا ځکه 
چـې پـه دې توګـه هغـوي غواړي چې نور کسـان زمـوږ رسه د کار کولو څخـه لېرې کړي. 

مـوږ بایـد پـه هـره کچـه د دې لپـاره اقدام وکـړو څو د ډموکراسـۍ غږ تقویـت کړو.« 

د مدين ټولنې د مالتړ لپاره د لوړې کچې په غونډه کې
د ملګرو ملتونو د رسمنيش ښاغيل بان کي مون د وینا څخه
د ۲۰۱۳ کال د سپټمر ۲۳
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»ملګـري ملتونـه د بـرشي حقونـو لپـاره خپـل بـا ارزښـته کار پرتـه له هغـوي څخه چې 
زمـوږ رسه همـکاري کـوي نـه يش تـر رسه کـوالی. کلـه چـې هغوي تـر تهدیـد او ارعاب 
النـدې وي او د غـچ پـه موخـه هـدف ګرځیـديل وي، هغـوي قربـاين وي، نـو مـوږ لـږ 
مصوونـه یـو. کلـه چـې د هغـوي همـکاري ودریـږي نـو د بـرشي حقونـو په سـاحه کې 

زمـوږ فعالیـت د خطـر رسه مـخ کیږي.« 

د تالفۍ او غچ اخیستنې په اړه د لوړې کچې د هیئت په بحث کې
د ملګرو ملتونو د رسمنيش ښاغيل بان کي مون اعالمیه
نیویارک، ۲۰۱۱ 

په ځانګړي ډول د هغو کسانو او ډلو پرخالف چې د ملګرو ملتونو رسه د برشي حقونو په ساحه 
کې همکاري کوي د تهدید او غچ اخیستنې کړنې ټکان ورکونکې دي. د دې رسبیره چې په نړیواله 
کچه دا منل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د برشي حقونو په سیسټم کې باید افراد او ډلې ګډون 

او شتون ولري خو بیا هم دغه ډول کړنې ادامه لري.

اعالمیې،  توګه  په  بیلګې  )د  امله  له  او چارواکو رسه د ښکیلتیا  ملتونو د میکانیزمونو  د ملګرو 
څرګندونې، غونډې، او داسې نور( د مدين ټولنې منفرد فعالین کیدالی يش چې د تهدید یا غچ 
اخیستنو رسه رسه مخ يش لکه د حکومتي چارواکو له خوا د هغوي پرخالف تهدیدونه او ځورونې ، 
چې په کې د لوړ پوړو چارواکو له خوا په عامه توګه اعالميې هم شاملې دي؛ او کیدال ی يش چې 
په غونډو کې د ګډون کولو په موخه د سفرونو څخه منع يش، او د مدين ټولنې فعالین ممکن په 
دې پوه يش چې د دوي فعالیتونه تر څارنې الندې دي او پرې محدودیت راغلی. په ټولنیزو چاپي 
رسنیو او ټلویزیون کې د بدنامه کولو لپاره تبلیغات یوه غیر معمول کار نه دي. تهدیدونه کيدالی 
يش چې د ټیلیفون، د متني پیغامونو او یا هم مستقیمو متاسونو د الرې تررسه يش. د مدين ټولنې 
غړي کیدالی يش ونیول يش، و وهل يش او یاداچې تر شکنجې الندې رايش او یا هم حتی و وژل يش.

د دې ستونزې په هکله د برشي حقونو شورا ګڼ شمیرپریکړې تصویب کړي دي، چې په کې 
۲۴/۲۴ او ۲/۱۲ ګڼه پریکړه لیکونه شامل دي. عمومي رس منيش هر کال د برشي حقونو په ساحه 
کې د ملګرو ملتونو رسه د همکارۍ له امله د غچ اخیستنې د قضیو په اړه راپور ورکوي. دواړو د 
ملګرو ملتونو عمومي رسمنيش او د برشي حقونو عايل کمیشرن په وار وار ویيل دي چې دغه ډول 
غچ اخیستنې د زغملو وړ نه دي او داچې د ملګرو ملتونو له خوا د دغه ډول کړنو په وړاندې ال 
هم واحد او همغږی شوی غرګون په کار دی. د غچ او انتقام اخیستنو په وړاندې د برشي حقونو 

نور میکانیزمونو هم یو ځواکمن او ښکاره دریځ اختیار کړی دی.

د غچ اخیستنې په وړاندې د برشي حقونو د تړون احکام

د اقتصادي ، ټولنیزو او فرهنګي حقونو په اړه د نړیوال کنوانسیون اختیاري پروتوکول– ۱۳ ماده

هر دولت د یو اړخ په توګه باید الزم تدابیر په پام کې ونیيس څو دا باوري کړي چې د هغه د حاکمیت 
الندې کسان د اوسني پروتوکول په تعقیب د کمیټې رسه د مفاهمې له امله د ناوړه سلوک یا هم 

تهدید رسه مخ نه يش.
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د ماشوم د حقونو د کنوانسیون اختیاري پروتوکول د مفاهمې طرزالعمل – ۴ ماده

هر دولت د یواړخ په توګه باید د دې لپاره الزم قدمونه واخيل څو دا باوري کړي چې د هغه په 
قلمرو کې افراد د اوسني پروتوکول په تعقیب د برشي حقونو د رسغړونو، ناوړه سلوک او یا هم 

د تهدید رسه نه دي مخ شوي.

د ښځو په وړاندې د تبعیض د هر ډول شکلونو د له منځه وړلو لپاره اختیاري پروتوکول – ۱۱ ماده

هر دولت د یو اړخ په توګه باید الزم تدابیر په پام کې ونیيس څو دا باوري کړي چې د هغه د 
حاکمیت په قلمرو کې کسان د اوسني پروتوکول په تعقیب د کمیټې رسه د مفاهمې له امله د 

ناوړه سلوک یا هم تهدید رسه مخ نه يش.

 پــه اتریــش کــې د ۱۹۸۲ کال د پلټونکــی هیئــت د قانــون ۱۸ پراګــراف حکــم کــوي: »هیــڅ 
څــوک د دې لــه املــه چــې د شــکنجې د مخینــوي فرعــي کميټــې، پلټونکــی هیئت/بــورډ او 
یــا هغــو کمیســیونونو تــه چــې د دغــه فرعــي کمیټــې لــه خــوا جــوړ شــوي دي د معلوماتــو 
د برابرولــو لــه املــه بایــد مجــازات نــه يش او یــا هــم د بــل ډول نــا مســاعدو رشایطــو رسه 

مخ نه يش.«

پــه مونټینګــرو کــې د ۲۰۱۷ کال اســايس قانــون ۵۶ مــاده حکــم کــوي:« هــر څــوک د دې حــق 
لــري چــې د هغــو حقونــو او ازادیــو د ســاتنې لپــاره چــې پــه اســايس قانــون کــې يــې تضمیــن 

شــوی دی نړیوالــو موسســو تــه مراجعــه وکــړي.«

قانوين او اداري محدودیتونه، چې د ځورونو، تهدیدونو، غچ اخیستنو رسه یوځای وي د هغې 
جوړښتي او بشپړونکې متممې همکارۍ نقش کموي چې مدين ټولنه يې باید د دولتونو رسه تر 
رسه کړي. د هغو څخه موخه داده چې د مدين ټولنې د کار مخنیوی وکړي، هغه کم او بې اعتباره 
کړي او یا يې هم متوقف کړي او شاته يې وګرځوي. د دغه شان کار د فضاء د ودې او ساتنې 
مخنیوي او د مدين ټولنې لپاره د مصوونه او مساعد چاپیریال په باوري کولو کې پاتې راتلل د 

برشي حقونو د نړیوال قانون رسه د دولتونو د مکلفیتونو په تناقض کې راتلل دي.

دولتونه د دې لومړنی مسوولیت لري چې د مدين ټولنې د غړو ساتنه وکړي، خو کله چې د مدين 
ټولنې فضاء، یا پخپله د مدين ټولنې غړي د هغوي د کار له امله د خطر رسه مخ وي، نړیواله ټولنه 

په دې برخه کې ګډ منفعت او مسوولیت لري چې د هغوي مالتړ او ساتنه وکړي.
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زه څه کوالی شم؟ ملګرو ملتونو ته مراجعه  .5

د برشي حقونو نړیوال قانون یو منفرد نړیوال پالتفورم برابروي چې د مدين تولنې غړي د هغه 
څخه مالتړ او الرښوونه تر السه کوي. په دغه پالتفورم کې د برشي حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د 
عايل کمیشرن دفرت، د برشي حقونو نهادونه، او دبرشي حقونو شورا د هغو د میکانیزمونو په توګه 

شامل دي )ځانګړي طرزالعميل واکونه، نړیواله دوره یي کتنه، او نور(.

»د بـرشي حقونـو نړیـوال معیارونـه یو نړیوال چوکاټ دی چې هغه مدين سـازمانونو ته 
د دې امـکان برابـروي څـو هغوي په نړیواله کچه د موافقه شـوو نورمونـو لپاره مدافعه 
وکـړي. دغـه معیارونـه نـه یواځـې د مـدين سـازمانونو فعالیتونـو ته مرشوعیـت ورکوي، 
بلکـې همدارنګـه یـو کارنـده پروګـرام برابـروي څـو پـه خپلواکـه توګـه د حکومتونـو د 
بـرشي حقونـو د مکلفیتونـو په اړونـد راپور ورکړي. د برشي حقونـو نړیوال میکانیزمونه 
د یـو مهـم پالتفـورم پـه توګـه را منځتـه شـوي دي څـو د هغـو د الرې د مـدين ټولنـې 
لپـاره د ال زیـات مسـاعدونکي چاپیریـال لپـاره مدافعـه تـر رسه يش. پـه ځانګـړي ډول 
محدودونکـي رشایـط د ملګـرو ملتونـو ارګانونـه د مـدين ټولنـې مـيل ډلـو ته د دې ښـه 
فرصـت برابـروي څـو د حساسـو سـتونزو پـه اړونـد پوهـاوي زیـات او ډیالـوګ رامنځته 

کړي.«
ډاکټر ډاين رسیسکانداراجا
د CIVICUS عمومي منيش: د اتباعو د ګډون نړیوال ایتالف
اکتوبر، ۲۰۱۴

د مدين ټولنې د فعالیت د ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو د برشي حقونو میکانیزمونه دوه الرې لري:4

د مدين ټولنې د فعالیت، او غوره تجربو په اړه د خنډونو او تهدیدونو مستند کول. د برشي حقونو 
د وضعیت په اړه مستند کول د ملګرو ملتونو د برشی حقونو د میکانیزمونو له خوا د مداخلو لپاره 
اساس برابروي. د مدين ټولنې د غړو له خوا د ښو مستند شوو او تصدیق شوو معلوماتو شتون د 
اقداماتو لپاره یوه قوي قضیه برابروي چې هغه زیاته معتره او متقاعده کوونکې ده، په مشکل 
رسه ترې انکار کیږي، او یوه اغیزمنه طریقه ده چې له مخې يې د برشي حقونو د ودې او ساتنې 
لپاره کار کیدال ی يش. د مدين ټولنې فعالینو ته بلنه شوې چې خپل سندونه ) د بیلګې په توګه 
دقیق، واقعي معلومات، محتاط تحلیلونه، او مشخص وړاندیزونه( د موانعو او تهدیدونو په اړه 
چې د مدين ټولنې د غړو او د هغوي د کار د ساحې په وړاندې موجود دي رسه رشیک کړي او 

همدارنګه د برشي حقونو د میکانیزمونو لپاره غوره تجربې وړاندې کړي.

هغه لوستونکي چې د دغو میکانیزمونو د مشخصاتو رسه اشنايي نه لري کوالی يش د مدين ټولنې لپاره د "د   4

ملګرو ملتونو د پروګرام رسه کار" تر عنوان الندې د ملګرو ملنونو دبرشي حقونو د عايل کمیشرن د دفرت الرښود 
کتاب ته مراجعه وکړي. ال زیات معلومات او مطالب کېدالی يش د  مدين ټولنې لپاره عميل الر ښودونه او د 
هغو له جملې څخه د "د ملګرو ملتونو د برشي حقونو سپارښتنې څنګه نعقیبوالی شو " په ټولګه کې ومومئ.
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د موجودې فضاء او فرصت څخه کار اخیستل. دمدين ټولنې غړو ته د دې امکان برابر شوی څو 
هغوي په نړیوالو کنفرانسونو او غونډو کې یا هم د متخصصانو په سفرونو کې د فرصتونو څخه 
په ګټنې رسه ګډون وکړي. دغه فرصتونه د اظهاراتو، د ګزارشونو او د ګډون والو تر منځ د شبکو 
د الرې میرس دي څو په دې توګه د مدين ټولنې د فعالیت د ستونزو په اړه پوهاوی لوړ يش او 

همدارنګه وړاندیزونه او بریالۍ سرتاتيژي ګانې رسه رشیکې کړای يش.

د مدين ټولنې د فعالیت د مسلو په اړه د ملګرو ملتونو د برشي حقونو د میکانیزمونو رسه د کار 
کولو د الرې د مدين ټولنې فعالینو ته د دې فرصت برابریږي څو د السته راوړنو څخه ) د بیلګې په 
توګه دولتونو ته د قانوين، اداري او نورو تدابیرو په اړه د نړیوالو موندونو او وړاندیزونو برابرول( 
د کار په ترڅ کې ګټه واخيل څو هغوي د مدين ټولنې د فعالیت څخه مالتړ وکړي او په محيل کچه 

د مدين ټولنې فعالین ځواکمن کړي.

د ملګرو ملتونو د برشي حقونو د واکونو او میکانیزمونو د السته راوړنو بیلګې:

د منفردو قضیو په اړوند د کميټو یا د تړون د ارګانونو وروستنۍ کتنې او همدارنګه نظریات  ◄
او وړاندیزونه؛

ارزونې، وړاندیزونه او نتیجې چې د انفرادي قضیو په تړاو په هېوادنیو کتنو، موضوعايت  ◄
راپورونو او مفاهمو کې د برشي حقونو د شورا د ځانګړو طرزالعملونو ) خپلواکه متخصیصین( 

له مخې دي؛

د نړیوالې دوراه یي کتنې څخه راپورته شوي وړاندیزونه؛ ◄

د برشي حقونو د شورا او عمومي اسامبلې پریکړه لیکونه او پریکړې؛ ◄

هغه راپورونه چې د تحقیق د کمیسیونونو، د حقیقت موندنې د ماموریتونو او نورو موقتي  ◄
ځانګړو تفتیشی میکانیزمونو چې د برشي حقونود شورا له خوا جوړ شوي، برابر شوي دي؛

د عمومي رسمنيش ویناوې؛ ◄

د معلوماتو په 
برابرولو کې 

ونډه 

ګډون 

د ملګروملتونو 
دبرشي حقونو 

سیسټم

نړیوالې
• موندنې
• نتیجې

• راپورونه
• پریکړه لیکونه

• اعالمیې
• غوښتنې

د محيل 
اقداماتو د 

مالتړ او تنظیم 
لپاره ابزار 
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د برشي حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عايل کمیشرن بیانيې، راپورونه او مطالعې)د بیلګې  ◄
په توګه د ساحوي دفرتونو فعالیتونه؛ د هېوادنیو او موضوعايت وضعیتونو په اړه راپورونه او 
مطالعې چې د برشي حقونو د شورا یا د ملګرو ملتونو د عمومي آسامبلې له خوا يې دنده 

او واک سپارل شوی دی(؛

د برشي حقونو په ساحه کې د هغو افرادو او ډلو په وړاندې د تهدیدونو او غچ اخیستنو په  ◄
اړه د عمومي رسمنيش کلنې راپورونه؛ او 

د عمومي رسمنيش، د برشي حقونو لپاره د عايل کمیشرن یا د برشي حقونو د متخصیصینو له  ◄
خوا په عامه بیانیو کې د هیوادونو څخه غوښتنې.

دغه موندنې او وړاندیزونه کیدالی يش همدارنګه د مدافعې او الرښونې لپاره ځواکمنې وسیلې 
وي څو د هغو د الرې محيل فعالیتونه مالتړ او تنظیم او ساتنه يې و يش. د بیلګې په توګه د مدين 

ټولنې غړي کوالی يش په الندنیو برخو کې کار وکړي:

د مرکزي او محيل حکومتونو رسه کار کول څو د ملګرو ملتونو د برشی حقونو د سیسټم له  ◄
خوا شوي وړاندیزونه عميل يش؛

د برشي حقونو د تجربو په اړه په هیواد کې د نړیوالو تحلیلونو او توقعاتو په برخه کې د  ◄
محيل ټولنو د پوهاوي د کچې لوړول؛

د هغو غرګونونو او تدابیرو په اړه چې د چارواکو له خوا په مرکزي او محيل کچو نیول شوي  ◄
د څارنې او ارزونې تررسه کول؛

د مدافعې د موجودو موادو د موخه ییز منت ، اغیزمنو سرتاتيژیو ، او د غوره تجربو د حل  ◄
الرو په وسیله د مدافعې تقویه کول؛

د مدين ټولنې د سازمانونو او همدارنګه د عوامو په کچه د نظریو او مفکورو انسجام؛ ◄

د همکارۍ رامنځته کول؛ ◄

د دولتي چارواکو رسه د ډیالوګ د کیفیت ښه والی؛ ◄

د پالیسۍ په جوړولو کې ونډه؛ ◄

د حقوقي/ جزايي دعوو تنظیمول؛ ◄

د برشي حقونو د میکانیزمونو د تعقیبولو په طرزالعملونو کې ونډه؛ ◄

هغو کسانو ته د تخنیکي مشاورت ارزول او برابرول څو ک چې غواړي په منفردانه توګه د  ◄
ملګرو ملتونو د برشي حقونو میکانیزمونو ته شکایت وړاندې کړي.

د نورو هېوادونو په اړوند د ملګرو ملتونو موندنې همدارنګه د هغو سرتاتیژیو په اړه چې د عین 
تجربو په اړوند په نورو ځایونو کې د معلوماتو یوه غني رسچینه ده.
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دبرشي حقونو میکانیزمونه څنګه کار کوي

په عمومي صورت د برشي حقونو میکانیزمونه د برشي حقونو ستونزو ته د رسیدګۍ لپاره مشابه 
پروسه تعقیبوي. معلومات د بیالبیلو رسچینو څخه چې په کې د مدين ټولنې غړي شامل دي 
راټولیږي یا هم له هغو څخه ورته رارسیږي. دغه معلومات د سازګارۍ، اعتبار او کره وايل په موخه 
تحلیل او بیا کتل کیږي. میکانیزم د دولت رسه د معلوماتو د محتوی او ماهیت په اړه د لیکنې او 
یا هم مخامخ د شخص له لوري ډیالوګ پیل کوي. هغه دولت د دې لپاره چې څنګه ستونزه حل 
کړي وړاندیزونه کوي، او د دغو وړاندیزونو د عميل کولو په لړ کې مرسته ورکوي. ال نور معلومات 

د دې وروسته را ټولیږي څو د وړاندیزونو په برخه کې د پرمختګ ارزونه ويش.

د 
منابعو 

)هیوادونه، مدين 
تولنې او نور( څخه د 

معلوماتو راټولول 

د برشي حقونو 
میکانیزمونو )د تړونونو 
نهادونه او UPR(  ته د 
هیوادونو له خوا راپور 

ورکول

 هیوادونو ته 
سپارښتنې

تطبیق او تعقیب

 د هیوادونو 
رسه ډیالوګ
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 د ۲۰۱۱ کال پــه اپریــل کــې د معلولیــت لرونکــو کســانو د اســتازو هســپانوي کميټــې 
)CERMI( غــړو د معلولینــو د حقونــو د کمیټــې )CRPD( پــه پنځمــه غونــډه کــې ګــډون 
وکــړ، او د موضوعاتــو د لــړ لیــک پــه چمتــو کولــو کــې يــې ونــډه درلودلــه. هغــوي یــو راپــور 
وړانــدې کــړ، کمیټــې تــه يــې لنــډ معلومــات ورکــړل او بیــا یــې د هغــو وړاندیزونــو د پلــی 
کولــو کار تعقیــب کــړ چــې هســپانيې تــه راجــع و. پــه ځانګــړي ډول CERMI یــو پراخــه 
ــر الســه يش چــې  ــاره د هغــو خلکــو حــق ت ــو لپ ــې ورکول ــو څــو د راي ــرالر واچول ــن پ کمپای
هغــه يــې د معیوبیتونــو د درلودلــو لــه املــه لــه الســه ورکــړی، دغــه شــان یــوه حالــت کــې 
نــږدې ۸۰۰۰۰ کســانو پــه همدغــه وخــت کــې د رايــې حــق نــه درلــود. کمیټــې وړاندیــز وکــړ 
ــې  ــان چ ــول کس ــې ټ ــړي چ ــاوري ک ــو دا ب ــل يش څ ــد د رسه وکت ــن بای ــول » قوانی ــې ټ چ
ــت او  ــیدنې د وضعی ــت، د اوس ــت د وخام ــوي د معلولی ــري،د هغ ــت ل ــت/ معیوبی معلولی
 CRPD/C/ESP/CO/1, »ــري ــق ل ــو ح ــې ورکول ــه د راي ــو پرت ــې نیول ــام ک ــه پ ــای د پ ځ
Paragraph 48((. دغــه کمیټــه پــه قانــون کــې د تعدیالتــو د را وســتلو د مالتړپــه موخــه ګــڼ 
نوښــتونه پــر الره واچــوه چــې پــه کــې » تاســو د رايــې ورکولــو حــق لــرئ، هیڅــوک نــه يش 
کــوالی هغــه لــه تاســو واخــيل« تــر عنــوان النــدې الرښــود شــامل و، چــې موخــه یــې د رايــې 
ــې د  ــه ک ــه پایل ــول و. د CERMI د مدافعــې پ ــول او عمــيل ک ــر الســه ک ــو د حــق ت ورکول
ســرتې محکمــې څارنــوال ســیمه ییــز څارنــواالن دې تــه را وبلــل چــې د معیوبیــت لرونکــو 
ــت او  ــه د حکوم ــه همدارنګ ــه کمیټ ــړي. د غ ــاتنه وک ــق س ــو د ح ــې ورکول ــانو د راي کس
ــتنیو  ــون د CRPD د وروس ــه قان ــو دغ ــړه څ ــه ورک ــه ادام ــې کار ت ــرس رسه د مدافع کانګ
مالحظاتــو رسه ســم تعدیــل کــړي. یــو وړاندیــز شــوی تعدیــل د کانګــرس بیالبیلــو غــړو او 

حکومت ته واستول شو.

د مدين ټولنې غړي کوالی يش چې د نړیوالې ټولنې د را پورته شوي غږ څخه ګټه پورته کړي څو 
د خپلو ميل سرتاتیژیو مالتړ ولري او په محيل کچه خلک منسجم او دولتي چارواکي وهڅوي څو 

هغوي د مدين ټولنې فعالیت ته وده ورکړي او ساتنه يې ويش.

زه څه کوالی شم؟
د ملګرو ملتونو د برشي حقونو د اسنادو څخه با خره اوسئ او هغه د خپل هېواد په اړه  ◄

رسه رشیک کړئ.
http://www.ohchr.org/EN/Countries?Pages?HumanRightstheWorld.aspx

د برشي حقونو د عايل کمیشرنۍ دفرت، یا د ملګرو ملتونو د هېوداين ټيم له نږدې دفرت رسه  ◄
متاس ونیسئ او وررسه د مدين ټولنې د فعالیت په لړ کې د خپلو تجربو راپور د برشي حقونو د 
عايل کمیشرنۍ د دفرت د مدين ټولنې له څانګې civilsociety@ohchr.org رسه رشیک کړئ.

http://www.ohchr.org/EN/Countries?Pages?HumanRightstheWorld.aspx
mailto:civilsociety@ohchr.org
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هڅه وکړئ دا ومومئ چې څنګه د برشي حقونو د بنسټونو/ کمیټو په کار کې ړنډه او  ◄
ګډون ولرئ :

http://www.ohchr.org/Documents?Publications?NgoHandbook?ngohandbook4.pdf

د برشی حقونو د تړون له مخې د موقتي تدابیرو یا بیړين اقدام لپاره د مناسبو غوښتنو په  ◄
شمول شکایت وړاندې کړئ:

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev.2.pdf

د برشي حقونو شورا د ځانګړو طرزالعملونو متخصصینو/څانګو ته خپل شکایت وړاندې  ◄
کړئ: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx

خپل شکایت د برشي حقونو د شورا د شکایتونو څانګې ته وړاندې کړئ: ◄
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/

HRCComplaintProcedureIndex.aspx

د مدين ټولنې د فعالیت په اړه خپل معلومات او تجربې د برشي حقونو د شورا په غونډو  ◄
کې رشیکې کړئ: 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRConcil/PracticalGuideNGO_en.pdf

د مدين ټولنې د فضاء په اړوند خپل معلومات او تجربې ستاسې د هېواد د برشي حقونو د  ◄
شورا په نړیوالې نوبتي کتنې کې رشیکې کړئ:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/PracticalGuideCivilSociety.pdf

د هر هغه کس او یا ډلې په وړاندې چې د ملګرو ملتونو، د هغوي د استازو او میکانیزمونو  ◄
په وړاندې د برشي حقونو په ساحه کې د غچ اخیستنو په اړه د کلنی راپور رسه د ونډې 
اخیستنې لپاره همکاري کوي د ځورونې ، ډارونې او یا هم غچ اخیستنې د قضیو په اړه 

reprisals@ohchr.org :تفصیيل او کره شوي معلومات چمتو کړئ

د ملګرو ملتونو د رسمنيش یا هم د برشي حقونو کمیشرن ته په موضوعايت راپورونو کې د  ◄
شاملولو لپاره معلومات برابرکړئ. 

 د ځانګړو طرزالعملونو د موضوعايت او هېوادنیو راپورونو لپاره خپل ځانګړی نظر بیان کړئ:  ◄
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook6.pdf

د مدين ټولنې د څانګې د بریښنا لیک په لړ لیک کې ځان شامل کړئ څو د ملګرو ملتونو  ◄
دبرشي حقونو د میکانیزمونو د فعالیتونو څخه باخره اوسئ: 

http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx

http://www.ohchr.org/Documents?Publications?NgoHandbook?ngohandbook4.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev.2.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRConcil/PracticalGuideNGO_en.pdf 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/PracticalGuideCivilSociety.pdf
mailto:reprisals@ohchr.org
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook6.pdf
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx
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د توقعاتو مدیریت

دولتونه د بیان، انجمنونو، د سوله ییزې غونډې او په عامه چارو کې د ګډون کولو د ازادیو د حق 
د ساتنې د ودې او ساتنې لپاره لومړی درجه مسوولیت لري. د مدين ټولنې فعالین د ملګرو ملتونو 
د برشي حقونو د سیسټم او نورو فعالینو رسه په ګډه کوالی يش د دولتونو رسه د دغو مکلفیتونو 

د تررسه کولو په برخه کې مرسته وکړي.

د مقرراتو، یا قوانینو پر بنسټ د مدين ټولنې د فضاء په وړاندې خنډونو ته رسیدګي همدارنګه 
اوږد مهاله پروګرام/چوکاټ ته اړتیا لري څو پر بدلون اغیز ولري، په داسې حال کې چې د مدين 
ټولنې د غړو په وړاندې هغسې کړنې لکه ځورونه، ډارونه او غچ اخیستنې چټکه توجه غواړي. دا 
مهمه ده چې د ملګرو ملتونو د اړونده صالحیت یا هم موجود میکانیزم څخه د بحث وړ قضيې 

لپاره چې څنګه مناسبه او غوره وي کار واخیستل يش.

په هر ډول حالت کې د مثبتې پایلې لپاره د اغیز درلودلو ځواکمني یوه ډله ییزه هڅه ده او 
کېدالی يش چې د ګڼ شمیر فعالینو تر منځ د انسجام د الرې تررسه يش: محيل خلک، د مدين ټولنې 
نور غړي )محيل او نړیوال(، د برشي حقونو ميل محيل موسسې، رسنۍ، دولتي چارواکي، سیاست 

مداران، نور هېوادونه، سیمه ییزې او نړیوالې ټولنې.

د مدين ټولنې د غړو له خوا د ملګرو ملتونو د برشي حقونو د سیسټم رسه ښکیلتیا د بدلون رسه 
مرسته کوی او ورته قوت ورکوي. دا د عمومي مدافعې د سرتاتيژۍ لپاره یو اغیزمن عنرص دی څو 

د مدين ټولنې فضاء پراخه وساتله يش.

د ستونزې لپاره د 
حل الر

د 
هیواد درې ګونې 

قوې
• اجراییه
• قضاییه
• مقننه

رسنۍ

نور نړیوال 
نهادونه

ملګري 
ملتونه

هیوادونه

د برشي 
حقونو  
ميل 
نهادونه

سیاستمداران

دولتي 
چارواکی

د مدين 
ټولنې غړي

خلک
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د سندونو ماخذونه  .6

د ملګرو ملتونو ماخذونه

د ملګرو ملتونو د برشي حقونو د پروګرام رسه کار: د مدين ټولنې لپاره الرښود کتاب
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/Handbook_en.pdf

د ملګرو ملتونو د برشي حقونو سپارښتنې څنګه تعقیبوالی شو- د مدين ټولنې لپاره عميل الرښود 
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/

HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf

د برشي حقونو د عايل کمیشرن د دفرت مدیریتي پالن) ۲۰۱۴-۲۰۱۷(، د دموکراتیکې فضاء د پراختیا 
لپاره موضوعايت اسرتاتیژي )مخونه۸۳-۷۲( 

http://www2.ohchr.org/english/OHCHRreport2014_2017/OMP_Web_version/
media/pdf/10_Democratic_space.pdf

د برشي حقونو د مدافعینو په اړه اعالمیه
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx

د مدين ټولنې د فضاء د مالتړ او د ترویج د اهمیت په اړه د برشي حقونو د شورا د بحث لنډیز 
A/HRC/27/33

CCPR/C/GC/34 ،د برشي حقونو کمیټه، ۳۴ عمومي ګڼه، ۱۹ ماده: دفکر او بیان ازادي

د انجمنونو د ازادۍ په اړوند د قوانینو ارزونه، د برشي حقونو د مدافعینو د وضعیت په اړوند د 
A/64/226 ځانګړي راپور ورکونکي راپور

د برشي حقونو د ښځینه مدافعینې په اړه څیړنه، د برشي حقونو د مدافعینو د وضعیت په اړوند 
A/HRC/16/44 د ځانګړي راپور ورکونکي راپور

او مساعد چاپريیال عنارص، د برشي حقونو د  یو مصوون  د  لپاره  د برشی حقونو د مدافعینو 
A/HRC/25/55 مدافعینو د وضعیت په اړوند د ځانګړي راپور ورکونکي راپور

مايل رسچینو ته د ټولنو الس رسی، د سوله ییزو غونډو او انجمنونو د ازادۍ د حق په اړه د ځانګړي 
A/HRC/23/39راپور ورکونکي راپور

د برشي حقونو په ډګرکې د ملګرو ملتونو، د هغو د استازو او میکانیزمونو رسه د همکارۍ په 
اړوند د عمومي رسمنيش راپورونه،

)A/HRC/27/38, A/HRC24/29, A/HRC/2/81. A/HRC/18/19, A/HRC/14/19(

http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/Handbook_en.pdf 
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf
http://www2.ohchr.org/english/OHCHRreport2014_2017/OMP_Web_version/media/pdf/10_Democratic_space.pdf
http://www2.ohchr.org/english/OHCHRreport2014_2017/OMP_Web_version/media/pdf/10_Democratic_space.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx
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شپاړسم څپرکی، د مدين ټولنې رسه ونډه درلودل او مشارکت، د برشي حقونو څخه د نظارت لپاره 
د برشي حقونو د عايل کمیشرن د دفرت الرښود-

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter16-MHRM.pdf

د مدين ټولنې او نورو رسچینو څخه غوره شوي ماخذونه

د ميل قوانینو لپاره د اصولو او عنارصو چک لست )د غیر انتفاعي قانون نړیوال مرکز( 
http://www.icnl.org/research/library/files/Transnational/checklisten.pdf

د پریکړې کولو په پروسه کې د مدين ټولنې د ګډون لپاره د غوره چلند منونې، د اروپا اتحادیه
http://wwwcoe.int/t/ngo/code_good_prac_en.asp

د غچ اخیستنو په اړه الرښود کتاب) د برشي حقونو لپاره نړیوال خدمات( 
http://www.ishr.ch/news/reprisals-handbook

CIVICUS(2013( د مساعده چاپريیال شاخص
http://www.civicus.org/downloads/2013EEI%20REPORT.pdf 

زموږ رسه اړيکی  .7

په الندې توګه کوالی شئ د برشي حقونو دعايل کمیشرن د دفرت د مدين ټولنې له څانګې رسه اړیکه 
ټینګه کړئ:

civilsociety@ohchr.org

تیلیفون: 9656 917 22 )0( 41+

د مدين ټولنې د بریښنا لیک سیسټم د برشي حقونو د ټولو ماموریتونو او میکانیزمونو په اړه تر 
ټولو تازه اطالعات او الرښوونې او همدارنګه د مايل رسچینو په اړه د غوښتنو د رضب االجلونو ، بال 
عوضه او تحصیيل مرستو په اړوند معلومات برابروي. په هغه کې د غړیتوب لپاره د مدين ټولنې 

د انټرنیت پاڼې ته مراجعه وکړئ:
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages?CivilSociety.aspx

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter16-MHRM.pdf
http://www.icnl.org/research/library/files/Transnational/checklisten.pdf
http://wwwcoe.int/t/ngo/code_good_prac_en.asp
http://www.ishr.ch/news/reprisals-handbook
http://www.civicus.org/downloads/2013EEI%20REPORT.pdf
mailto:civilsociety@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages?CivilSociety.aspx
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