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له دې الرښود څخه ګټه اخیستل  .1

دغه الرښود، چې د برشي حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عايل کمیشرن د دفرت له خوا صادر شوی، 
په دې ټنیګار کوي چې مدين ټولنه څنګه کوالی يش د ملګرو ملتونو د برشي حقونو د میکانیزمونو، 
صالحیتونو یا کمیټو سپارښتنې تعقیب کړي. له هغو لوستونکو څخه چې د دې میکانیزمونو له 
اسايس ځانګړو رسه اشنایي نه لري، غوښتنه کیږي چې د برشي حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د 
عايل کمیشرن د دفرت له خوا تیار شوی بل الرښود » د ملګرو ملتونو د برشي حقونو له پروګرام رسه 
کار کول او د مدين ټولنې لپاره عميل الرښوونې« ته چې د مدين ټولنې لپاره دی، مراجعه وکړی .1 

هغه  برخه   ۴ او  کوي  توضیح  مفهومونه  »تطبیق«  او  »تعقیب«  د  برخې   ۳  ۱- الرښود  دې  د 
میتودونه او فعالیتونه توضیح کوي چې د مدين ټولنې فعاالن ور څخه ګټه اخیستالی يش. ۵ برخه 

په دې پته : www.ohcr.org/EN/AboutUs/Pages?CivilSociety.aspx د الس ريس وړ دی.  1
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د تعقیب اوسنی طرز العملونه او د ملګرو متلونو د برشي حقونو د میکانیزمونو فعالیت تر بیا 
کتنې الندي نیيس او ګوري چې د مدين ټولنې غړي څنګه په کې برخه اخیستالی يش. 

الرښود همدارنګه داسې ابزارو ته اشاره کوي چې د مدين ټولنې د تعقیبي فعالیتونو لپاره اسانتیاوې 
برابروي. دغه ابزار په ۶ برخه کې ځای شوې دي.

د بیال بیلو تعقیبي روشونو او فعالیتونو د بیا کتنې له الرې چې د تجربو پر بنسټ والړ دی او د 
مدين ټولنې د فعالیتونو2 او د برشي حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عايل کمیشرن د دفرت ساحوی 
تجربې په کې نغښتي، الرښود د امکاناتو یو لست وړاندې کوي، چې د مدين ټولنې فعاالن د خپلو 

لومړیتوبونو او وړتیا پر بنسټ له هغو څخه انتخاب کوالی يش. 

دغه الرښود په اصل کې د مدين ټولنې د هغو فعاالنو لپاره په پام کې نیول شوی چې په ميل کچه 
فعالیت کوي. الرښود په عريب، چینایي، انګلیيس، فرانسوي ، رويس او هسپانوي ژبو د الس ريس وړ 

دی. دغه الرښود په افغانستان کې په دري او پښتو ژبو کې هم ترجمه شوې دي.

د قضیو د مطالعی شاملول د OHCHR د تائید په معنی نه ده.  2
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تعقیبول څه دي او ولې اهمیت لري؟  .2

د تعقیبولو فعالیتونه دا باوري کوي چې د برشي حقونو د میکانیزمونو او ارګانونو سپارښتنې او 
پریکړې عميل شوي دي څو د ټولو لپاره د برشي حقونو په درناوي، ساتنې او بشپړولو کې ښه 

والی رايش.

د ملګرو ملتونو د برشي حقونو میکانیزمونه او ارګانونه د دې لپاره فعاله دي څو د نړۍ په ټولو 
هېوادونو کې د برشي حقونو عميل کول بهرته کړي. هغه پریکړه لیکونه چې د برشي حقونو د 
شورا له خوا تصویب شوي دي، د پلټنو د کمیسیونونو موندنې، د نهادونو سپارښتنې، ځانګړي 
طرزالعملونه او نړیواله دوره يي بیا کتنه او دمنفردو قضیو په اړه د نهادونو پریکړې چې د ټولو 
موخه د ساتنې په لړ کې د تشو ډکول او هېوادونو او نورو رشیکباڼو ته د د اسې الرو چارو په 
ګوته کول دي چې په بشپړ ډول برشي حقونه عميل بڼه غوره کړي. د ټولو دغو موندنو، سپارښتنو 
او پریکړو موخه داده چې د ټولو حقدارو په ژوند کې ښه بدلون رايش. د دغه بدلون د عميل 
کولو لومړنی مسوولیت د دولتونو پر غاړه دی چې دنده لري د برشي حقونو درناوی، حفاظت او 
تعمیل تر رسه کړي. په هر حال د ټولنې ټولې برخې، د افرادو څخه واخله تر خصويص سکتور، 
نړیوالې ټولنې او د مدين ټولنې غړي د برشي حقونو د تامینولو لپاره نقش لوبوي. مدين ټولنه، په 

ځانګړي ډول کوالی يش د برشی حقونو د سپارښتنو د تعقیبولو په ډګر کې ډیر مهم نقش ولري.
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د تعقیبولو د پړاونو لنډیز

 د مدين ټولنې 
له خوا تعقیب

څارنه، د پوهاوی لوړول، خپرول، تبلیغ، اییتالف، د ظرفیتونو 
لورول، د رشیشکانو رسه کار کول، قضایی اقدامونه، د 

ښوروشونو رشیک کول، د برشي حقونو میکانیزمونو په 
طرزالعملونو کی همکاری کول

د استفادې وړ د برشي حقونو میکانیزمونه 
په کوته کول

 د سپارښتنو پیژندل او 
د لومړیتوب پر بنسټ طبقه بندی کول 

د تعقیبی فعالیتونو پالنول
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دڅه لپاره تعقیبول؟  .3

د ملګرو ملتونو د میکانیزمونو او ارګانونو موندنې او سپارښتنې متعددې دي. مدين ټولنه هغه 
يې تعقیبوي چې د دوي د هدفونو او د فعالیت په ساحې پورې تړاو لري. هغه کېدالی يش په 

الندې ډول وي: 

هغه سپارښتنې چې د نهادونو/با صالحیته کميټو له خوا د هغوي په وروستنیو هغو کتنو کې چې  ◄
د دولتي اړخ له خوا د برشي حقونو د میثاق د پيل کولو وروسته د ارزونې په موخه شوي دي؛

هغه وړاندیزونه چې د برشي حقونو دشورا د ځانګړو طرزالعملونو په ترڅ کې نرش شوي  ◄
دي لکه چې د هېواد د لیدنو په راپورونو ، موضوعايت راپورونو او د انفرادي قضیو په اړه 

په مفاهمو کې راغيل دي؛

هغه سپارښتنې چې د برشي حقونو د شورا د نړیوالو دوره يي کتنو څخه يې رسچینه  ◄
اخیستې ده؛

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

د برشي حقونو د شورا د متممو ارګانونو، لکه د مشاورت کميټه، د شکایت طرزالعمل،  ◄
د بومي وګړو د حقونو په اړه تخصيص میکانیزم، د اقلیتونو د مسلو، ټولنیزه مجتمع، د 

کاروبار او برشي حقونو انجمن؛  

د برشي حقونو د شورا، د برشي حقونو د عايل کمیشرن یا د رسمنيش له خوا د جوړو شوو  ◄
د پلټنې د کمیسیونونو ، د حقیقت موندنې د ماموریتونو او د برشي حقونو د موقتي 

تفتیيش میکانیزمونو سپارښتنې؛

هغه سپارښتنې چې د برشي حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عايل کمیشرن په راپورونو او  ◄
مطالعو کې موجودې دي )د بیلګې په ډول د ساحوي حضور د فعالیتونو راپورونه؛ د برشي 
حقونو د شورا د توظیف له مخې برابرشوي  هېوادين او موضوعايت راپورونه او مطالعې(؛

د برشي حقونو د عايل کمیشرن او یا هم د برشي حقونو د خپلواکو متخصیصینو له خوا په  ◄
عامه بیاینو کې د دولتونو او نړیوالې ټولنې څخه درخواستونه.

دا د ولت او مدين ټولنې د تعقیبولو لپاره د سپارښتنو اوږد نا مکمل لړ لیک دی. د ملګرو ملتونو 
د میکانیزمونو رسبیره، دبرشي حقونو سیمه ییز او ميل میکانیزمونه هم راپورونه او وړاندیزونه 

نرشوي چې موخه يې د برشي حقونو تامینول دي.   

دا چې په څه باندې مترکز ويش، دا مهمه ده چې په جال جال توګه تعقیب تر رسه يش. په داسې 
حال کې چې د برشي حقونو بیالبیل میکانیزمونه د تعقیبولو لپاره خپل ځانګړي طرزاالعملونه او 
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فعالیتونه لکه چې د دې الرښود په ۵ برخه کې توضیح شوې ده، لري، یوه له اضافه شوو ارزښتونو 
څخه داده چې مدين ټولنه کوالی يش د تعقیبولو لپاره هر اخیز واحد روش غوره کړي.

دغه هر اړخیز روش د برشي حقونو د میکانیزمونو څو اړخیز والی او جامعیت کاروي، د دې پر 
ځاي چې د یو ې برخې په وړاندیزونو مترکز ويش. دا د هغوي د کار د ټولو پړاونو په لړ کې د 
برشي حقونو په میکانیزمونو کې د ښکیلتیا زمینه برابروي. د برشي حقونو میکانیزمونه په داسې 
یوه دوراين شکل کې کار کوي چې کېدالی يش په الندې مرحلو کې ساده يش: د معلوماتو راټولول، 

راپور ورکول، د اړوند هېواد د دولت رسه ډیالوګ، وړاندیزونه او تعقیبول.

د مدين ټولنې د تعقیبولو کار په هغه صورت کې ډیر اغیزمن دی کله چې هغه د ټول بهیر او 
پروسې لپاره وي. په داسې حال کې چې د برشي حقونو د میکانیزمونو د هر دور د فعالیتونو د 
ټولو پړاوونو په ترڅ کې د متداومې ښکیلتیا له الرې ډیرې نتیجې تر السه کېدالی يش، د مدين 
ټولنې فعاالن کوالی يش چې د برشي حقونو د میکانیزمونو د پایلو او وړاندیزونو څخه په ګټورتیا 

رسه پرته له دې چې تر دې د مخه په کې دخیل وي مستفید يش. 

د برشي حقونو د میکانیزمونو دوران

د منابعو )هیوادونو، مدين 
ټولنې او داسې نور(  څخه د 

معلوماتو راټولول

د هیوادنو له خوا د
برشي حقونو میکانیزمونو
ته راپور ورکول)د تړونو

)UPR نهادونه او

د هیواد رسه ډیالوګهیواد ته سپارښتنې

تطبیق او تعقیب
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د تعقیبولو میتودونه او فعالیتونه  .4

په دې برخه کې د مدين ټولنې د تعقیبولو لپاره ځینې میتودونه او فعالیتونه د تیر مهال د تجربې 
د ځينو ترشیحايت بیلګو رسه یو ځاي طرح شوي.

د ښکیلتیا لپاره د میکانیزمونو تشخیص  1.4

کوم میکانیزم تر ټولو زیات اغیز لري؟ د ځانګړو طرزالعملونو اختیار لرونکو له خوا هېوادنی 
سفر؟ هغه وړاندیزونه چې د دولتونو له خوا د نړیوالې دوره يي کتنې او اړونده سیايس بهیرونو 
په ترڅ کې درته رسیدګي شوې؟ یا دا د یوه منفرد شکایت په اړه د تړون د نهاد له خوا یوه پریکړه 
ده؟ دا ممکن د پورتنیو مواردو او یاهم له نورو مواردو څخه ترکیب شوي وي. د برشي حقونو د 
میکانیزم یو اضايف ارزښت د برشي حقونو د موضوعايت مسلې او یا په یو هېوا د ، سیمه او قلمرو 

حقونه او مکلفیتونه
څنګه چې په نړیوالو معیارونو کې تعیی شوې دي

تطبیق

قانون
پالیيس ګانې

نهاونه

د مدين ټولې 
له خوا د 

تعقیب لپاره 
بهرنی فشار

د برشي حقونو 
د میکانیزمونو له 

خوا بیا کتنې

کړنې
مهارتونه
دانش

ظرفیت

کې د مدين ټولنې په کار کې څه را منځته کوالی يش؟ د برشي حقونو د میکانیزمونو رسه ښکیلتیا 
څنګه د برشي حقونو د غړو د لومړیتوبونو ، پالنونو او ظرفیت رسه په سمون کې راتالی يش؟

د دې تحلیلول چې یو میکانیزم څه وړاندې کوالی يش او د هغو په موندنو او وړاندیزونو پوهېدنه 
د الندې مواردو لپاره بنسټیز اهمیت لري: ۱( د دغه ډول میکانیزم/ میکانیزمونو رسه د مدين ټولنې 
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د ښکیلتیا په اړوند پریکړه کول؛ ۲( د دغه دول ښکلتیا تنظیمول؛ او ۳( د مدين ټولنې د غړو په 
سرتاتیژيو او کاري پالنونو کې د دغې شان ښکیلتیا یوځای تر رسه کول.

د برشي حقونو د میکانیزمونو د اغیز د زیاتولو لپاره د هغو د دورو په   2.4
ترڅ کې ښکیلتیا

تجربې په ډاګه کوي چې د برشي حقونو د میکانیزمونو رسه د مدين ټولنې تعامل هغه مهال ښې 
پایلې تر السه کوي کله چې هغه د برشي حقونو د میکانیزم د کار د دورې د ټولو مرحلو رسه 
یوځای وي. د بیلګې په توګه کله چې د کتنې او ارزونې الندې دولت ته د نړیوالې دوره يي کتنې 
په موخه معلومات وړاندې کیږي، مدين ټولنه کوالی يش په هغو مسلو مترکز ولري چې د هغو 
په اړه زیات اندیښمن وي، که دا د ماشومانو بدين مجازات وي او یا هم د اقلیتونو رسه تبعیض 
کول وي. هغوي کوالی يش چې لومړی د خپل حکومت رسه ډیالوګ پیل کړي او بیا وروسته د 
غړو دولتونو د هیئتونو رسه چې د نړیوالې دوره يي کتنې په داخيل فعال ډیالوګ کې ونډه اخلی، 
ډیالوګ پیل کړي او هغوي وهڅوي څو د دغو مسلو په اړه وړاندیزونه وکړي. د نړیوالې دوره يې 
کتنې د پایلې سند کوالی يش چې دغو وړاندیزونو ته انعکاس ورکړي، او بیا هغه کېدالی يش چې 

په ميل کچه وکارول يش څو د مدين ټولنې مدافعه او نورو فعالیتونه تقویه کړي. 

دغه ډول پروسې د نورو میکاینزمونو رسه هم کاریدالی يش. دا کیدالی يش چې د هغو د اندیښنې 
وړ مسلو په اړه د مستند شوو او موثقو معلوماتو د برابرولو د الرې ويش چې مدين ټولنه کوالی 
يش چې د د ې امکان زیات کړي څو دغه موندنې او وړاندیزونه قوي ، اړوند او متمرکز وي. ښه 
ترتیب شوي وړاندیزونه د دې امکان برابروي چې په اسانۍ پيل يش ، د برشي حقونو د ساتنې 
هغو تشخیص شوو تشو ته ځواب و وايي چې د ملګرو ملتونو د برشي حقونو د ارګانونو له خوا 

نرش شوي دي او په ميل کچه د مدين تولنې د مدافعې لپاره اهمیت لري.
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د برشي حقونو د وړاندیزونو او موندنو ترتیبول  3.4

د برشي حقونو د میکانیزمونو سپارښتنې او موندنې، که موضوعايت دی او یاهم هېواد نۍ، شمیر 
يې ډیر دی. د عالقې وړ جغرافیايي ساحو پر اساس د هغو د الرې کیدالی يش چې د تعقیبولو لپاره 

هر اړخیز او جامع روش را منځته يش. د سپارښتنو او موندنو د طرحې د الرې کېدالی يش چې :

سپارښتنو ته رسېدنه ممکنه يش؛ ◄

پوهاوی زیات او د سپارښتنو د خپرولو رسه مرسته ويش؛ ◄

د موجودو سپارښتنو هر اړخیز او ټولیزه کتنه ويش او په دې توګه د تعقیبولو لپاره یو  ◄
جامع بنسټ جوړ يش؛

د پيل کولو او تعقیب لپاره لومړیتوبونه تسهیل يش؛ ◄

د دې لپاره د یو بنسټ په توګه وي چې ډ پلټنې او څارنې پالن جوړ يش. ◄

په دغه پروسه کې الندين ابزار کاریدالی يش:

 د نړیوالو برشي حقونو شاخص

، ځانګړو  نهادونو  د  تړون  د  ډیټابیس دی چې  انالین  یو  نړیوالو برشي حقونو شاخص3  د 
کارونکو  دغه شاخص  ترتیبوي.  وړاندیزونه  کتنې څخه  يي  دوره  نړیوايل  د  او  طرزالعملونو 
ته د دې امکان برابروي څو د تړون نهاد، ځانګړو طرزالعملونو او د نړیوالې دوره يې کتنې 
وړاندیزونو ته د ګڼ شمیر کتګوریو د الرې رسېدنه ولري او هغه وپلټي: دولت، حق، ارګان، 
اغیزمن شوی شخص، زماين چوکاټ او د نړیوالې دوره يي کتنې لپاره هغه دولت)دولتونه( 
چې هغوي سپارښتنه کړې ده، د کتنې الندې د دولت دریځ، او غونډه. په ډیټابیس کې د څو 
کلیکونو رسه پلټونکي کوالی يش د هر ځانګړي حالت په اړوند د برشي حقونو د عميل کولو د 
وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ارګانونو او میکانیزمونو ارزونې وګوري. داد برشي حقونو په 

اړه په ال زیات شفاف او د الس ريس وړ ډول د ملګرو ملتونو معلومات وړاندې کوي.

په منځنۍ آسیا کې د سپارښتنو طبقه بندي

په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا لپاره د برشي حقونو د عايل کمیشرنۍ سیمه ییز دفرت د یوې 
اکاډیمیکې موسسې مالتړ کوي څو د حق پر اساس د ملګرو ملتونو د برشي حقونو د میکانیزمونو د 
طبقه بندۍ یو لڼدیز چمتو کړي چې په کې هغه سپارښتنې هم شاملې دي چې د تړون د نهادونو 
، ځانګړو طرزالعملونو او د نړیوالې دوره يي کتنې څخه يې رسچینه اخیستې ده. د دې څخه د یو 
اساس په توګه کا ر اخیستل کیږي څو د سپارښتنو د عميل کولو لپاره پالن برابر او کار تر رسه يش.4

http://uhri.ohchr.org/  3

www.auca.kg :د دې بشپړه برخه په دې پته د الس رسی وړ دی  4
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لومړیتوب ورکول او پالنول  4.4

د مدين ټولنې غړي کوال ی يش چې ځینې سپارښتنې د نورو په پرتله ال زیاتې اړوندې وبويل. ځینې 
ممکن د مدين ټولنې د فعاالنو د موضوعايت او یا هم جغرافیايي لومړیتوبونو رسه رساوکار ولري او 
نور يې هم نه. همدارنګه ځینې يې په آسانۍ رسه تعقیب کېدالی يش، په داسې حال کې نور يې 
رسچینې په کار لري چې موجودې نه دي. ځینې سپارښتنې کېدالی يش چې د چمتو وايل د هغه 
کار پایله وي چې د برشي حقونو د میکانیزم رسه د مدين ټولنې له خوا يې مسوولیت اخیستل 
شوی وي. د دغو سپارښتنو تعقیبول د ډیر امکان له مخې لومړیتوب کې راتالی او د مدين ټولنې 

په سرتاتيژیو او کاري پالنونو کې شاملېدای يش.

په کاناډا کې د خصويص فعالینو له خوا تررسه شوې شکنجه او ناوړه سلوک

په ۲۰۱۱ کې د کاناډا د ښځو د پوهنتون د فدراسیون ۱۱۰ کلپونو د کاناډا پر حکومت د دې 
لپاره فشار راوړ څو چې په ځانګړي ډول هغه شکنجه چې د خصويص فعاالنو له خوا تر رسه 

کیږي یو جرمي عمل وګڼل يش.

د کانادا د جزا قانون د دولتي فعالینو له لوري د شکنجې عاملین تر محاسبې الندې نیيس. کله 
چې افراد د شکنجې د دغه ډول اعاملو له امله د خصويص افرادو له خوا ځوریږي لکه کورنی 

خشونت، نو دغه ډول افراد د شکنجې د جرم په تور تر پوښتنې الندې راځي.

د ۲۰۱۲ کال په اپریل کې د کاناډا د ښځو د پوهنتون د فدراسیون د شکنجې پر خالف کميټې ته 
یو ضمني راپور وړاندې کړ. د کاناډا د ښځو د پوهنتون د فدراسیون غړو په ژنیو کې د کميټې 
د مۍ د میاشتې په غونډه کې ګډون وکړ. د کاناډا د ښځو د پوهنتون د فدراسیون دوو غړو په 
تبرصه کې وویل: » موږ واوریدل چې کميټې د کانادا د حکومت د هیئت غړو ته د دې پخلی 
وکړ چې د جنډر پر بنسټ د تاوتریخوايل ځینې شکلونه د شکنجې څرګندویه دي کله چې هغه 
د غیر دولتي فعالینو له خوا تر رسه يش او داچې دغه د شکنجې او نورو ظاملانه ، غیر انساين یا 
تحقیرونکي سلوک او مجازاتو پر ضد کنوانسیون الندې راځي. داد جنډر د برابرۍ او د ښځو او 
نجونو د هغو حقونو چې پرې سازش نه کیږي په لړ کې یو ناڅاپي پرمختګ و چې هغوي به 
تر هغې شکنجې الندې نه راځي چې د غیر دولتي فعالینوله خوا تررسه شوې وي. د شکنجې 
پرخالف د کمیټې وروستني مالحظات زموږ لپاره یو سرت پرمختګ و او موږ وکوالی شو چې د 
هغو څخه د خپل کار په جریان کې ګټه واخلو.«  کمیټې د وروستنیو مالحظاتو په تعقیب د 
کاناډا د ښځو د پوهنتون د فدراسیون کمسیون ته د ښځو د حالت په اړه یوه لیکلې اعالمیه 
وسپارله او د نړیوالې دوره يې کتنې لپاره يې د شکنجې او هغه ناوړه سلوک په اړه چې د 
خصويص افرادو له خوا تررسه شوې وي د کاناډا د نړیوالې دوره یي کتنې )UPR( ته د شکنجی 

د منع کنوانسیون)CAT( د وروستنۍ مشاهدې پر اساس د اظهاراتو مالتړ وکړ.

د برشي حقونو د میکانیزمونو د کاري دورې په پخوانیو پړاوونو کې په ښکیلتیا یا نه ښکیلتیا رسه 
، د مدين ټولنې غړو ته دا څرګنده شوه چې د موجودو سپارښتنو او موندنو په لومړیتوب کې 
راوستلو رسه او د هغوي د خپلو برشي حقونو د هدفونو تشخیص د دې لپاره چې د تعقیبولو 
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واقعي پالنونه طرح يش یو مهم ا قدام ګڼل کیږي. د مدين ټولنې غړي د سپارښتنو د شاخصونو د 
الندې بیالبیلو ټولګو څخه کار واخيل څو چې سپارښتنو ته لومړیتوب ورکړي :

هغه سپارښتنې چې د برشي حقونو د میکانیزم او یا هم ارګان له خوا کومې چې د برشي  ◄
حقونو فعالینو ته واک ورکوي بیان شوي وي؛

هغه سپارښتنې چې دمدين ټولنې د غړي د موخو او فعالیتونو رسه په سمون کې وي چې  ◄
د هغوي د تعقیبولو چارې د هغوي د کاري پالنونو رسه په واقعي توګه یوځاي شوي وي؛

سپارښتنې او موندنې چې د برشي حقونو د قانون د توضیح او پيل کولو لپاره د نوي  ◄
پرمختګ په توګه وي؛

هغه سپارښتنې چې د هغو پيل کول کېدالی يش د یو شمیر واقعیتونو له مخې غوره وي  ◄
) د بیلګې په توګه هغه چې د دولت له خوا يې پيل کول غوره وي؛ د نړیوالې ټولنې له 

خوا فشار او یا مالتړ؛ د رسچینو موجودیت(؛

هغه وړاندیزونه چې مدين ټولنه کو الی يش د نورو رسه په ایتالف کې د هغوي تعقیب  ◄
تر رسه کړا ی يش؛

هغه وړاندیزونه چې د هغو پيل کول کېدالی يش د مدين ټولنې د غړو له خوا اندازه يش ؛ ◄

هغه سپارښتنې چې کېدالی يش د مدين ټولنې د غړو د اقدام پرته په بل ډول له پامه  ◄
غورځول شوي وي؛ او

هغه سپارښتنې چې په ځانګړي ډول مدين ټولنې ته راجع شوي وي) د بیلګې په ډول  ◄
د  اړه  په  مدافعانو  د  د برشي حقونو  سپارښتنې چې  راپورورکوونکي هغه  ځانګړي  د 

مدافعانو ټولنې ته راجع شوي دي(.
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د تطبیق څار  5.4

د مدين ټولنې لپاره د دولت له خوا د سپارښتنو د پيل کولوڅارنه یو مهم فعالیت دی چې له مخې 
يې د حکومت احتساب باوري کیږي. دا د مدين ټولنې غړي د دې څخه پر وخت با خرب سايت چې 
ایا دولت د برشي حقونو یو ځانګړی تړون تصویب کړی دی ، هېواد ته د سفر لپاره يې ځانګړي 
متخصصین د لېدنې لپاره د عوت کړي دي، د عدم تبعیض په اړه يې کوم قانون تصویب کړی دی؛ 
یا داسې پیچيل د څارنې بهیرونه يې چې په کې يې په ګڼ شمیر محالتو کې د بیالبیلو رسچینو 
څخه ارقام راټول او تایید کړي ، یا د یو مشخص پړاو لپاره يې د شاخصونو او معیارونو په اړه 
معلومات تحلیل کړي دي. دا چې هر ډول څارنه تر رسه شوې وي، ساده یا پيچلې، مهمه داده چې 
موندنې دقیقې او اعتباري دي. دغه موندنې د هېوادونو د حکومتونو رسه د مدافعې لپاره بنسټ 
ګرځي او په دې توګه د برشي حقونو د میکانیزمونو لپاره د اظهاراتو برابرولو کې مرسته کوي، د 
بیلګې په توګه د نړیوالې دوره يي کتنې په دوهمو او درېیمو دورو کې د نهادونو / د تړون د 
ارګانونو د کتنو د تعقیب په موخه د برشي حقونو د شورا لپاره د شفاهي تازه معلوماتو په توګه 
کار ورکوي. د برشي حقونو د څارنې55 لپاره د برشي حقونو دعايل کمیشرن د دفرت الرښود د څارنې 
د میتودولوژي لپاره تفصیيل الرښوونې برابروي چې دا د برشي حقونو اندیښنو ته د رسیدګۍ او 
ارزونې لپاره د یوې فعالې ټولګې، د تصدیقولو، تحلیل ، او د معلوماتو د کارولو د وسیلې په توګه 
کار ورکوي. ددغه تعریف له مخې د څارنې دندې د اوږد مهاله لپاره تر رسه کیږي. د څارنې ټوله 

پروسه همدارنګه د برشي حقونو د څارنې دورې ته راجع کیږي، الندې وګورئ.

.)HR/P/PT/7/Rev.1 د برشي حقونود څارنې الر ښود )د ملګرو ملتونو خپرونې  5

د څار دوره

معلومات، تجزیه او ارزونه
تحلیل او سرتاتیژی

اصالحی اقدامات او 
تعقیب

مستند کول، داخلی 
راپور ورکول

حقوقی/معلوماتی تحلیل

مرکې او د معلوماتو 
راټولول

مداخله/مدافعه
بهرنی راپور ورکول

مشهود اوسیدل

د تعقیب نور اقدامات
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په هانکانګ کې د رايې اچونې په مرکزونو کې معلوماتو او موادو ته د 
رسېدنې څار

د ۲۰۱۲ کال د سپټمرب په میاشت کې چین د هانکانګ په شمول د معبوبو اشخاصو د حقونو 
د کمیټې ) يس آر پي ډي( له خوا وارزول شول . د رضا کارو مدافعانو یوې ډلې د چوزن پاور 
) Chosen Power( د سازمان څخه د يس آر پي ډي د کمیټې په دواړو ۷ او ۸ مو غونډې کې 
ګډون درلود څو په دې اړه معلومات ورکړي چې د دوي حکومت څه ډول د هغوي د حقونو 
څخه دفاع کوي، او د دغې تجربې څخه يې په هانکانګ کې د مدافعې لپاره کار واخیست. 
چوزن پاور هغه لومړنی د مدافعې رضاکار او پر خپل ځان متکي سازمان دی چې د هغو 
کسانو له خوا چې په اسیا کې مختلف استعدادونه لري پر مخ وړل کیږی او په ژنیو کې د 
هغوي ګډون د لومړي ځل لپاره دهغو کسانو له خوا وشو چې د ذهني معیوبیتونو لرونکي 

دي او کمیټې ته يې خطاب وکړ.

پ د ۷مې غونډې په تعقیب چې په کې د مسلو لړ لیک تصویب شو، چوزن پاور د رايې 
اچونې په مرکزونو کې د هغو کسانو لپاره چې ذهني معیوبیتونه لري معلوماتو او موادو ته د 
رسېدنې او د دې حق لپاره چې د هغوي د خوښې کس له خوا د رايې صندوق ته بدرګه يش 
تبلیغ وکړ. هغوي د ۲۰۱۲ کال په جوالی کې د ثبت او ټاکنیز دفرت له چارواکو رسه ولیدل څو 
دغه مسلې او همدارنګه د هغو کسانو لپاره چې ړانده دي او یا د لېدنې ستونزې لري د رايې 
لپاره نه رسېدنه ، د هغو کسانو لپاره چې په موسسو کې ژوند کوي د رايې اچونې د امکاناتو 
نشتوالی، او دا چې هغه کسان چې په » ذهني لحاظ نا توانه« پیژندل شوي دي او د خپلې 

رايې د حقونو څخه محروم دي د هغوي ستونزې مطرح کړې. 

ټاکنې د ۲۰۱۲ کال په سپټمرب کې تررسه شوې او چوزن پاور د ټاکنو د بیالبیلو اړخونو څخه 
څارنه وکړه. هغوي ته جوته شوه چې د ټاکنو ویب پاڼو ته الس رسی نه و، داچې هغوي اړ 
وو چې د ډیر وخت لپاره تم يش څو د رايې په مرکزونو کې د رايې اچونې الرښودونه » اسانۍ 
رسه و لويل« ، او یو وخت هغوي د دې احساس وکړ چې هغه مرسته چې د رايې په مرکزونو 
کې دوي ته برابریږي د هغې په صورت کې د دوي د خپلواکۍ او محرمیت درناوی نه کیږي. 

 د یوې مثبتې پایلې په توګه د يس آر پي ډي د کمیټې د کتنې پروسه د معیوبیت لرونکو 
اشخاصو او د مدين ټولنې د غړو د سازمانونو انسجام دی چې د ایتالف په توګه ګډ ځواک 
وکاروي څو په پراخه مدين ټولنه کې د معیوبیت مسلو ته اسايس لوری ورکړي . په هانکانګ 
کې دغه سازمانونه همدارنګه رسه په ګډه کار کوي څو د هانکانګ د مسلو د لړ لیک په اړه د 
برشي حقونو کمیتې ته د راپور په برخه کې مرسته وکړي چې په هغه کې دوي همدارنګه د 
سیايس رشاکت لپاره د خپلو حقونو مسله راپورته کړه څو په دې توګه پر حکومت باندې د دې 

لپاره فشار رايش څو د هغوي د مساوي ګډون لپاره الزم بدلونونه راوړي.
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د تطبیقولود څارنې لپاره د برشي حقونو د شاخصونو کارول

کمیتي او کیفیتي شاخصونه چې پر پخو او شفافو میتودولوژيو والړ وي ، کېدالی يش چې د 
سپارښتنو د پيل کولو د څارنې لپاره وکارول يش.

د بیلګې په توګه هغه شاخص چې له مخې يې د جنسیتي او زیږون د روغتیا لپاره قانون 
تصویب يش هغه کیدالی يش چې د دغه قانون د انفاذ نېټه او د پوښښ ساحه وي. 

بله سپارښتنه په دې ساحه کې کېدالی يش چې » د ټول هېواد په کچه د حمل د مخنیوي لپاره 
مصوونه او ارزانه د حمل د مخنیوي خدمات« وي.

یو داسې شاخص چې له مخې يې د ښځو او د هغوي د میړونو د حمل د مخنیوي توکو د 
کارولو تناسب دی چې هغه د دې امکان برابروي څو رشیکباڼي وکوالی يش چې د دغه قانون 
د پيل کولو درجه معلومه کړي. د حمل د مخنیوي د وسایلو د کارولو ارقام/ډیټا د ملګرو ملتونو 

د نفوسو د څانګې له خوا چې په ميل کچه د استازیتوب رسوې ګانې کوي برابریږي.

کله چې د شاخصونو لپاره ډیټا راټولیږي نو مهمه ده چې جال جال کړای شوې ارقام موجود 
وي څو د یو وضعیت په اړه توپیري اړخونه په نښه يش. په یو برابر لړ لیک کې او د دې په 
اړه چې په هره ساحه کې څه اړوند او ممکن دي شاخصونه کېدالی يش چې د نژاد، رنګ، 
عمر، ژبې، مذهب، سیايس او نورو مفکورو، د ملیتي او ټولنیزې منشاء، شتمنۍ، تولد،فزیکي 
او ذهني معیوبیت، روغتیايي حالت) د ایچ آی وي /ایډز په شمول(، جنيس رجحان، او ملکي، 
سیايس او نورو موقفونو له مخې رسه جال جال ترتیب يش. کله چې اړوند شاخصونه تشخیص 
شوي وي نو ګټوره ده څو معیارونه ترتیب يش چې دولتونه دې اړ کړای يش د سپارښتنو په لړ 

کې ژمن و اويس او عميل يې کړي.

ټولنیز څار ) سوشيل واچ(6 او د اقتصادي او ټولنیزو حقونو مرکز7 هغه سازمانونه دي چې 
هغه د سپارښتنو د تعقیبولو لپاره د پام وړ تجربه لري.8

6.4 خوځښت راوستل

د ملګرو ملتونو د میکانیزم او یا هم د ځانګړو صالحیت لرونکي شخص له خوا د یو هېواد د برشي 
حقونود وضعیت کتنه کېدالي يش چې اکرثه وخت تحرک را منځته کړي لکه:

د برشي حقون د وضعیت په اړه د رسنیو بې سارې پاملرنه؛ ◄

www.socialwatch.org  6

www.cesr.org  7

د شاخصونو په اړه د ال زیاتې الرښوونې لپاره د برشي حقونو شاخصونه وګورئ- د سنجش او تطبیق   8

)  )HR/PUB/12/5 ،لپاره الرښود )د ملګرو ملتونو خپرونې
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د دولتي چارواکو د دې لپاره علنیت څو په مرکزي او محيل کچو د برشي حقونو ځینو  ◄
ستونزو ته رسیدګي وکړي؛

په دولت کې نوي همکاران دې ته چمتو دي څو د مدين ټولنې رسه ډیالوګ پیل کړي؛ ◄

د دې لپاره نوې انګیزه څو د برشي حقونو د تامین لپاره تدابیر ونیول يش؛ ◄

د سیايس ارادې څرګندونه څو داسې تقینن تررسه يش چې د برشي حقونو د معیارونو رسه  ◄
په سمون کې وي؛

د نوو رسچینو موجودیت څو په اړوندو ساحو کې کار ويش؛ او ◄

د کتنې لپاره نوې همکاري او ایتالفونه رامنځته شوي او تقویه شوي. ◄

د مدين ټولنې فعاالن د برشي حقونو د میکانیزمونو د فعالیتونو لپاره او د دغه شان فرصتونو څخه 
په ګټنې رسه کوالی يش د برشي حقونو د ساتنې د ښه وايل لپاره سرتاتيژۍ وړاندې کړي.

د ایتالفونو رامنځته کول او دهغو رسه کار کول  7.4

د مدين ټولنې د غړو د ایتالفونو د الرې د برشي حقونو د میکانیزمونو په کار کې ګډون اکرثه وخت 
مثبتې پایلې لري. په بیلګو کې الندين موارد شامل دي:

د برشي حقونو میکانیزمونو ته د هر اړخیزو ګزارشونو وړاندې کول، چې په کې غالبآ  ◄
هغسې سپارښتنې شاملې دي چې هغو لومړیتوبونو ته انعکاس ورکوي کوم چې د ایتالف 

له لوري تشخیص شوې دي.

د تخصض، مسلک او رسچینو او پر اساس د غړو سازمانونو تر منځ د کار ویش چې د ګډون  ◄
او تعقیبولو لپاره اغیزمنتیا را منځته کوي) د بیلګې په توګه ځینې سازمانونه به په مدافعه 
او یا هم د پوهاوي په لوړولو مترکز ولري، نور به په څارنه، د ډیټا راټولول او تحلیل، چې په 
کې تخنیکي ډیټا او معلومات شامل وي، نور بیا د برشي حقونو څخه د رسغړونو قربانیانو 
ته مالتړ برابروي او د دې رسه مرسته کوي څو د هغوي غوښتنې او شهادتونه واوریدل يش.(

د مدين ټولنې د غړو تر منځ اړیکي، همکاري او پیوستون زیات شوی دی. دا په ځانګړي  ◄
ډول هغه مهال مهمه ده کله چې د مدين ټولنې غړي کېد الی يش تر تهدید الندې وي.

توګه  ◄ په  بیلګې  د   ( نورو رشیکباڼو  او  دولتي چارواکو  میکانیزمونو،  د  د برشي حقونو 
ډیپلوماتیک ماموریتونه، د برشي حقونو ميل موسسې( لپاره د پیغام او موخې د یو وايل 

لپاره د ایتالف د نفوذ او اعتبار زیاتوالی.

د مدين ټولنې د برشي حقونو کوچني فعالین هغه مهال ډیره توجه راجلبوي کله چې د  ◄
ایتالفونو د الرې د هغوي مسلې مطرح يش.
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د مدين ټولنې د فعاالنو ایتالف په فلپین کې د نړیوالې دوره یې بیا کتنې 
له الرې د شکنجې د له منځه وړلو په برخه کې پرمختګ کړی

د طبي عمل ډلې د فلپین په اړه د نړیوالې دوره یې بیا کتنې لپاره د مدين ټولنې د ګډ راپور 
د چمتو کولو په چارو کې ګډون کړی. له دې څخه وړاندې چې د ۲۰۱۲ کال په می میاشت 
کې نړیواله دوره یې بیاکتنه را منځ ته يش، د مدين ټولنې د فعاالنو ایتالف غړو په مانیال کې 
د معلوماتو ورکولو یوه دیپلوماتیکه ناسته تنظیم کړی چې نږدي ۲۰ سفارتونو په کې ګډون 
کړی و. په ژنیو کې، دغې ډلې د خپلو اندیښنو په اړه د پوهاوي د لوړولو په موخه د ۱۶ 
دیپلوماتیکو ماموریتونو رسه غونډې تررسه کړې. د ایتالف غړو وویل،«موږ وکوالی شوای په یوه 
معلومايت پاڼه کې د هرې موضوع په هکله په ځانګړې او مخترص ډول خپلې لومړنۍ اندیښنې 
په ډاګه کړو« د ایتالف غړو وویل. »د نړیوالې دوره یې بیاکتنې په پروسه کې د راپور د سپارلو 
او د حکومتونو په دننه کې د نفوذ کولو په برخه کې د مدين ټولنې د فعاالنو د ایتالف د کار 
ارزښت د ال زیاتو سپارښتنو لپاره الر هواره کړې. دې کار همدارنګه د هغوي د تطبیق په هکله 

د دولت رسه د تعقیب او زموږ د فعاله ګډون په برخه کې چارې تسهیل کړي دي.«

د فلپني د طبي عمل ډله او د شکنجې په وړاندې ګډ ایتالف د شکنجې څخه د مخنیوي په 
هکله د خپل کار د مالتړ لپاره د نړیوالې دوره یې بیاکتنې د پروسې سپارښتنې کاروي. د طبي 
عمل د ډلې یوه استازي وویل، »موږ په خپل نظارتې کار او مدافعه یې فعالیتونو کې د نړیوالې 
دوره یې بیاکتنې د پروسې سپارښتنې کاروو چې مترکز یې د شکنجې د طبي اړخونو په ال زیاته 
عامه څرګندتیا، او د شکنجې د قربانیانو او د هغوي د کورنیو لپاره د استانبول د پروتوکول او 
د بیارغونې د پروګرامونو د تاسیس پر بنسټ د اسنادو جوړول دي. د نړیوالې دوره یې بیاکتنې 
د پروسې سپارښتنې په فلپین کې د شکنجې د مخنیوي په هکله د ظرفیت جوړولو په برخه 

کې متعددې اغیزې درلودلې دي.« 

په سویس کې د اقتصادي،ټولنیزو او کلتوري حقونو په اړه د سپارښتنو د 
تطبیق په موخه یوه طرحه

د سویس د اقتصادي،ټولنیزو او کلتوري حقونو په اړه ایتالف د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري 
حقونو په اړه کمیټې د نهایې مالحظاتو د تعقیب لپاره الر هواره کړه. دغه ایتالف د مدين 
ټولنې فعاالنو ته کوم چې په بیالبیلو ساحو کې تخصص لري او په نهایې سپارښتنو کې يې 
انعکاس هم شوی، بلنه ورکوي څو ترشیح کړي چې د هرې سپارښتنې د تطبیق لپاره څه ته 
اړتیا لیدل کیږي. هغه ټولې السته راوړنې کومې چې د حکومتې چارواکو رسه د ګردي میزونو 

د خربو اترو پر مهال مطرح او رشیکې شوې د عملې الرښودونو په بڼه کې یو ځای شوې.

تجربې ښیي چې د ایتالف رسه کار کولو ښې پایلې را منځ ته کړې، د تیرو فعالیتونو څخه تر السه 
شوو تجربو هم ځینې عمومي ننګونې په ګوته کړې، چې په الندې ډول دي:
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د همغږۍ په چارو کې ښکیلې رسچینې او وخت ◄

د لومړیتوبونو او نقشونو په اړه موافقت ◄

د ایتالف د موخو د خوځښت او احساس ساتل ◄

د توافق تر السه کول ښایې ورته مسالې کم رنګه کړي. ◄

په جاپان کې د نژادي تبعیض په وړاندې مبارزه

د نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره د جاپان د انجوګانو شبکه)ERD Net( په ۲۰۰۵ کال کې 
د نژاد،نژادي تبعیض، د نورو څخه ویره او د اړوند نه زغم د معارصو بڼو په هکله د خاص 
راپور ورکونکی د لیدنې نه وروسته په ۲۰۰۷ کال کې را منځ ته شوه. د تبعیض او نژاد پرستي 
د ټولو بڼو په وړاندې د نړیوال خوځښت)IMADR( په مالتړ، د نژادي توپیر د له منځه وړلو 
لپاره د جاپان د انجوګانو شبکه په جاپان کې د نژادي تبعیض د له منځه وړلو په هکله د نړیوال 
کنوانسیون د تطبیق لپاره کار کوي. د نژادي توپیر د له منځه وړلو لپاره د جاپان د انجوګانو 
شبکې د جاپان په اړه د نژادي تبعیض د له منځه وړلو په هکله کمیټې ته متبادل یا ضمني 
راپور سپارلی. د ۲۰۱۰ کال په فربوري کې د جاپان د انجوګانو د شبکې هیئت غړو په غونډه 
کې برخه اخیستې او د نژادي توپیر د له منځه وړلو کمیټې لپاره يې معلومات تنظیم کړي. د 
۲۰۱۰ کال د اګسټ او د ۲۰۱۲ کال د جون د میاشتو تر منځ، د نژادي توپیر د له منځه وړلو 
کمیټې د حکومت رسه یو شمیر سالمشورې تررسه کړې او د نژادي تبعیض د له منځه وړلو په 
هکله د کمیټې د نهایې مالحظاتو پر بنسټ یې د پارملان د غړو لپاره ورکشاپونه تنظیم کړي. 
د نژادي تبعیض د له منځه وړلو د شبکې یوه تن استازي وویل، »دغو فعالیتونو موږ ته اجازه 
راکړه تر څو په ملګرو ملتونو او ميل کچو کې خپل مدافعه یې مهارتونه تقویه کړو.« »دغه کار 
زموږ د همکارۍ اړیکي غښتيل کړي دي. دغې تجربې موږ ته همدارنګه اجازه راکړې تر څو 
رسنۍ د یوې بلې ساحې په حیث وپیژنو چیرې چې غواړو زیات فعاله و اوسو. د رسنیو لخوا 
زیات مترکز به په یقین رسه ګټور وي څو معلومه کړي چې نړیوال میکانیزمونه په څه ډول په 

جاپان کې د برشي حقونو وضعیت ته ګوري«.

رشاکت  8.4

د تعقیب او د برشي حقونو د تطبیق په موخه د رشیکانو رسه کار کول ښایې یو سرتاتیژیک 
ارزښت ولري. 

نویو  د  ممکن  ګډون  کې  پروسو  په  د برشي حقونو  ملتونو  ملګرو  د  تجربو ښوولې چې  تیرو 
رشاکتونو او د مدين ټولنې د فعاالنو په منځ کې د همکارۍ په ډګر کې نوې فرصتونه را منځ ته 
کړي. د دې فرصتونو په کارولو رسه او د دغو رشاکتونو څخه د ال زیاتو السته راوړنو له الرې کیدای 
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يش پایلې څو برابره يش. د رشاکتونو د تاسیس په وخت کې، مهمه ده د رشیکانو تنوع ته پام ويش 
څو ډاډ حاصل يش چې ټولو لرلیدونو ته پام اړول شوی.

د رشیکباڼو رسه کار کول ممکن په ټولو کچو کې واقع يش: ځینې ښایي ورته موخې رشیکې کړي، 
بیا مهمه دنده تررسه  ارتباطاتو پراخه شبکه ولري، نور  یا د  نور ښایي رسچینې،خاص مهارتونه 
کونکي دي یا کوالی يش هغوي تر نفوذ الندې راويل. د کلیدي فعاالنو ثبتول او د دي پوښتنه چې 
هغوي د خطرونو او تهدیدونو په شمول څه ډول مرستې کوالی يش، دا د یوې سرتاتیژۍ د جوړولو 
او نقشونو د تعریف کولو لپاره بنسټ جوړوي. په یوه غیر جامع لسټ کې، د مدين ټولنې د 

فعاالنو د رشاکت او همکاري بیالبیلې منونې تجربه کړي: 

د ټولنو پر بنسټ د سازمانونو څخه د مدين ټولنې تر ملی او نړیوالو فعاالنو پورې – په  ◄
بیالبیلو کچو او بیالبیلو موضوعايت برخو کې؛

متویل کونکي او دیپلوماتیکه ټولنه؛ ◄

رسنۍ؛ ◄

د سوداګرو اتحادیې او مسلکي انجمنونه؛ ◄

موضوعايت شبکې؛ ◄

د پارملانونو او اړوندو پارملانې کمیسیونونو په شمول، دولتي جوړښتونه؛ ◄

د برشي حقونو ميل نهادونه؛ ◄

د ملګرو ملتونو او د برشي حقونو لپاره د عايل کمیشرن دفرت د ساحوي شتون په شمول  ◄
نړیوال او سیمه ییز سازمانونه؛

علمي نهادونه؛ او ◄

د برشي حقونو میکانیزمونه. ◄
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په نیپال کې د ماشوم د حقونو د ساتنې او ترویج په موخه د رشیکانو 
بسیج کول

په نیپال کې، د ماشومان وژغورئ )Save the Children( موسسې د نړیوالې دوره یې بیاکتنې 
د  نړیواله کچو  او  په ميل  ټولنې ۱۳۸ فعاالن روزيل . دغې موسسې  لپاره د مدين  پروسې  د 
رشیکباڼو د سپارنې او همغږي وکالت رسه مرسته کړې. د یوې پایلې په حیث، د نړیوالې دوره 
یې بیا کتنې د پروسې ترالسه شویو پایلو د ماشومانو د حقونو په اړه ۳۴ سپارښتنې درلودلې 

چې له دې جملې څخه يې د نیپال د دولت لخوا ۳۱ سپارښتنې منل شوي.

د ماشومان وژغورۍ موسسې د مدیریت او حساب ورکونې د غښتلتیا او د نړیوالې دوره یې 
بیا کتنې د پروسې د ميل مالکیت د تسهیل په موخه، د مدين ټولنې د شبکو، د برشي حقونو د 
ميل کمیسیون، سفارتونو او رسنیو په شمول، د بیالبیلو ميل رشیکباڼو د بسیج کولو په خاطر د 

نړیوالې دوره یې بیا کتنې د پروسې تعقیبي سرتاتیژې جوړه کړه.

د نړیوالې دوره یې بیا کتنې پروسه د عمل لپاره د عمومي اجنډا په شاوخوا باندې د نیپال د 
مدين ټولنې د فعاالنو د راغونډولو په برخه کې ډیره ګټوره ثابته شوې. د حکومتي چارواکو 
او سفارتونو رسه د ګډو دفاعي او د لوړې کچې د دوه اړخیزو ناستو یوه مجموعه د ډله ییزو 
رسنیو له الرې کارول شوې چې په دې کې د نړیوالې دوره یې بیا کتنې د پروسې په هکله 
مطبوعاتې مقالې او تلویزیوين مرکې شاملې دي. د ماشومانو په تړاو د خاصو پیښو رسه د 
له نقطه نظره  پاملرنې د راجلبولو  بیا کتنې د پروسې نښلول د رسنیو د  نړیوالې دوره یې 

اغیزمن و، د بیلکې په توګه د ماشوم د حقونو ورځ.

د ماشومان وژغورئ موسسې، د ماشوم د حقونو د ميل ایتالفونو رسه په همکارۍ کې د برشي 
بیاکتنې د  نړیوالې دوره يې  په دننه کې د  حقونو ميل کمیسیون هڅولی څو د ماموریت 
پروسې د سپارښتنو نظارت او تعقیب وکړي. د برشي حقونو ميل کمیسیون د تطبیق د وضعیت 
په اړه د معتربو او اعتباري معلوماتو د شتون څخه د ډاډ حاصلو په برخه کې مهم نقش لوبوي.

د همغږي تعقیبي هڅو د يوې پایلې په حیث، د نړیوالې دوره یې بیاکتنې -۴ ۱۰۸ ګڼه سپارښتنه 
چې »د اوږدې مودې انتظار څخه راهیسې د ماشوم د پالیسۍ، د ماشوم د حقونو د عمل،د 
معارف د مقررې، د ماشوم د ساتنې د پالیسۍ او د ماشوم د ساتنې په موخه د پناه ځایونو د 

جوړولو لپاره د حد اقل معیارونو« غوښتنه کوي، تر یوې اندازې پورې تطبیق شوي دي.

لپاره جامع  پناه ځایونو د جوړولو  د  په موخه  د ماشوم د ساتنې  او  پالیيس  د ماشوم ميل 
معیارونه په ۲۰۱۲ کال کې تصویب شول. کابینې هم د ماشوم د حقونو الیحه تصویب کړه.

د رشیکباڼو رسه کار کیدای يش په برصی بڼه وړاندې يش. د بیلګې په توګه، د نیپال د پورته یادې 
شوې تجربې تصور کیدای يش د دې الندې ګراف په مرسته وړاندي يش:
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د اطالعاتو خپرول او د پوهاوي لوړول  9.4

د برشي حقونو د میکانیزمونو د موندنو او سپارښتنو په اړه د اطالعاتو انتشار او د پوهاوي لوړول 
د هیواد د برشي حقونو د ژمنو د پلې کولو د ترویج لپاره ګټورې الرې چارې دي. 

په یو شمیر زیاتو قضیو کې، تطبیق ځکه ممکن دی چې خلک په خپلو حقونو پوه شوي دي او 
د هغو حقونو غوښتنه کوي د کومو چې دوي مستحق دي ، او یا دا چې اړوند چارواکې هم په 
دې پوه دي چې د دوي څخه د څه يش مته کیږي څو د برشي حقونو ژمنې پوره کړي. د پوهاوې 
د لوړولو او د برشي حقونو په اړه د معلوماتو د انتشار له الرې د برشي حقونو د درک د تشو له 

منځه وړل او د تشو کمول د تطبیق د ښه کولو لپاره موثرې الرې چارې دي. 

په ميل ژبو او په بیالبیلو شکلونو د رسنیو او ټولنیزو رسنیو د کمپاینونو ژباړل، د مدين ټولنې فعاالن 
د برشي حقونو د میکانیزمونو د موندنو او سپارښتونو د انتشار په برخه کې باوری او تخلیق 
کونکي دي. د معیوبو کسانو لپاره د موادو او معلوماتو د الرسسی برابرول باید تل د خپراوي لپاره 

په پالنونو کې یو ځای يش.

په نیپال کې د ماشوم د حقونو په اړه د رشیکباڼو بسیجول

د ماشوم د حقونو 
په اړه د نړیوالې 

دوره یي بیا کتنې د 
سپارښتنو تطبیق

رسنۍ

د نړیوالې دوره یي بیا کتنې په 
اړه د ظرفیت لوړول

مدافعه او د پوهاوی لوړول

د تطبیق څخه څار

اغیزه

اغیزه

دیپلوماتیکه 
ټولنه

د مدين ټولنې 
ميل فعاالن

د برشي حقونو 
دولتميل کمیسیون
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په برازیل کې د شکنجې د مخنیوي په هکله د فرعي کمیټې د سپارښتنو د 
خپرولو په موخه »معلوماتو ته د الرسيس د قانون« کارول

په ۲۰۱۱ کال کې د خپلې لومړنۍ لیدنې پر مهال، د شکنجې څخه د مخنیوي په هکله فرعي کمیټې 
د هیواد په توقیف ځایونو کې د شکنجې او ناوړه سلوک په اړه وضعیت تر څیړنې الندې ونیو. د دې 
په تعقیب د شکنجې د مخنیوي په اړه فرعي کمیټې په هیواد کې د شکنجې د فعالیت په حواله د 

سپارښتنو رسه یو ځای د برازیل د دولت لپاره یو راپور چمتو کړ. 

د  وړاندې  په   )OPCAT( رټنې یا  امیزه چلند  تحقیر  یا  انسانې  غیر  ظاملانه،  نورو  او  د شکنجې 
کنوانسیون د اختیارې پرتوکول په حواله، راپور هغه وخت چې کله دولت وغواړي، خپریږي. د مدين 

ټولنې د غوښتنو رسبیره، راپور محرم ساتل شوی. 

د ۲۰۱۲ کال په می میاشت کې، برازیل معلوماتو ته د الرسيس قانون تصویب کړ. په کومه ورځ چې 
قانون نافذ شو، کونیکتاس )Conectas Direitos Humanos( یو درخواست درج کړ او د برازیل 
د دولت څخه يې غوښتنه وکړه تر څو د شکنجې د مخنیوي په اړه د فرعي کمیټې راپور خپور او 
د الرسيس وړ وګرزوي. د هغه رضب العجل په دننه کې چې د قانون لخوا ور وسپارل شو، د برازیل 
دولت غربګون وښود او د پرتګالې ژباړې په شمول يې د برشي حقونو د وزارت په ویب سایټ راپور 

او سپارښتنې خپرې کړي.

کونیکتاس دا رضوري وګنله چې د شکنجې د مخنیوي په اړه د فرعي کمیټې راپور باید په ميل ژبو 
خپور يش. د مدين ټولنې د فعاالنو او نورو رشیکباڼو د شتون پرته ممکن نه وه چې د شکنجې د 
مخنیوي په اړه د فرعي کمیټې د سپارښتنو د تطبیق نظارت ويش. کونیکتاس وویل، »دا په هیواد 
کې د شکنجې د فعالیت په حواله د جدي وضعیت د معلومولو په هکله د پوهاوې د لوړولو په 
هدف یو اسايس اقدام و. د دې په پام کې نیولو رسه چې په برازیل کې د شکنجې دوام د موثره مخه 
نیونکو پالیسې ګانو د نه شتون او په اصل کې د مرتکیبینو لپاره د حساب ورکونې د نه شتون په 
پایله کې را منځته شوی ، معلوماتو ته د الرسيس قانون یوه دايس موثره طریقه وه څو دا یقیني کړي 
چې د شکنجې د مخنیوې په اړه د فرعي کمیټې ارزونه د الرسيس وړ وه او کیداي يش اوس د اړوندو 

رشیکباڼو لخوا د شکنجې رسه د مبارزې کولو په موخه په پراخه پیامنه وکارول يش.« 
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د عدلیې، مساواتو او دفاع وزیر لخوا دایره شوې ، د جزایې سرتاتیژۍ د بیا کتنې ډله د ۱۲ کارپوهانو   9

څخه جوړه چې د قضا،پولیسو،ازمایښتې خدمتونو او بندیخانو د چارواکو څخه استازیتوب کوي. دا 
ډله د ایرلنډ د نړیوالو ژمنو په شمول، د یوه اصولې او پایښت لرونکي جزایې سیسټم د تقویت په 

اړه سپارښتنې وړاندې کوي. د نورو معلوماتو لپاره www.justice.ie ته مراجعه وکړئ.

په www.justice.ie  د الرسيس وړ دی.  10

http://webtvun.org/  11

په www.ohchr.org کې د ټولنیزو رسنیو په هکله د برشي حقونو د عايل کمشرن دفرت  ته الرسسی پیدا کړئ.  12

په ایرلنډ کې د انټرنیټ له الرې د شکنجې په وړاندې د کمیټې د ناستو خپرول

په ۲۰۱۱ کال کې، د مدين ازادیو لپاره د ایریش شورا)ICCL( او د ایریش د جزایي اصالحاتو صندوق 
)IPRT( د شکنجې په وړاندې د ملګرو ملتونو د کمیټې )CAT( په وړاندې د ایرلنډ د لومړنۍ 
 ،)IRCTV( ناستې لپاره یوه ګډ راپور چمتو کړ. د شکنجې د قربانیانو لپاره د بیارغونې نړیوالې شورا
د   )IPRT( ایریش د جزایې اصالحاتو صندوق د  او   )ICCL( ایریش شورا د  لپاره  ازادیو  د مدين 
شکنجې په وړاندې د کمیټې د ناستو لومړنۍ ناسته په ژوندۍ بڼه د انټرنیت له الرې خپور کړه، 

چې په ایرلنډ کې د مدين ټولنې د یو شمیر فعاالنو او قانوين ارګانونو لخوا څارل کیده.

د مدين ازادیو لپاره د ایرلنډ شورا )ICCL( یوه استازي وویل.«موږ ضمني راپور او د شکنجې په 
وړاندې د کمیټې سپارښتنې په پراخه پیامنه خپرې کړې او د ټولو سرتو اخبارونو او راډیو ګانو له 
الرې مو پوښښ تر السه کړ. د عامه روانو چارو خپرونې زموږ د انټرنیټې پاڼې څخه د ایرلنډ په اړه 
تحلیل نندارې ته وړاندې کړ. دا لومړی ځل و چې د ایرلنډ خلکو د ملګرو ملتونو د تړون ارګان په 

اړه په عمل کې څه ولیدل ».

د شکنجې په وړاندې د کمیټې مخې ته د ایرلنډ را څرګندیدل او هغه سپارښتنې چې په اخري پړاو 
کې را منځ ته شوې ، هغو په ایرلنډ کې د تدریجې بدلون رسه مرسته وکړه. د بندیخانو اصالحات 
یوه سرته سیايس مشخصه ده او د جزایې سرتاتیژۍ د بیا کتنې ډله هم را منځ ته شوه.9 کمیټې د ۱۲ 
میاشتو په دننه کې د ۴ خاصو سپارښتنو د تعقیب غوښتنه کړې، د مګډلین د کالیو مینځلو د فابریکو 
په شمول چې په هغهه کې دولت د ښځینه توقیفیانو د دوسیو د مؤثری څیړنې څخه پاتې راغلی 
و. د ۲۰۱۳ کال په فربوري کې، د مګډلین د کالو مینځلو په فابریکو کې د دولت د ښکیلتیا په اړه 
یو رسمي راپور خپور شو. 10 د هغه وخت راهیسې، دولت د مګډلین د کالو مینځلو د فابریکو د 
ښځو څخه په رسمي ډول بخښنه غوښتې او د خسارې د جربان طرحه یې د پرمختګ په حال کې ده.

 د ویب پاڼو او ویډیو ګانو خپرول

د ملګرو ملتونو د انټرنیټې تلویزیون په واسطه د برشي حقونو د شورا او نړیوالې دوره یې بیاکتنې 
ناستې په مستقیم ډول نرش او ارشيف شوې. مدين ټولنه کوالی يش د تړون د ارګانونو د ناستو څخه 
فلم ډک او هغه نرش کړي. په ژنیو کې د میشتو انجوګانو یوه ډله د تړون د ټولو ارګانونو د ناستو د 

www.treatybodywebcast.org .ویب کاستنګ همغږې کوي

یو شمیر زیاتې ویډیو ګانې چې د برشي حقونو لپاره د عايل کمیشرن دفرت له خوا تولید شوي د برشي 
حقونو لپاره د عايل کمیشرن دفرت او نورو ټولنیزو رسنیو په ویب پاڼو د الرسيس وړ دي.
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مدافعه  10.4

کیدای يش د برشي حقونو مدافعه د برشي حقونو د تطبیق د ښه کولو په موخه د مفاهمې په 
حیث تعریف يش. د مدافعې موثره پیغامونه د برشي حقونو د وضعیت او اندیښنې په اړه اطالع 
ورکوي، د دې څخه موخه دا ده چې د برشي حقونو د وضعیت او اندښنو په هکله د اقداماتو تر 

رسه کولو ته نور هڅوي. 

د برشي حقونو د مدافعې د موثره پیغامونو خصوصیات:

بنسټ یې په تصدیق شویو واقعیتونو او ارقامو والړ وي ◄

په واقعي ژوند کې برشي بیلګې ولري ◄

ساده او مخترص وي ◄

مناسبه ژبه وکاروي )د سیايس بالغت په پرتله د برشي حقونو خربې اترې وکاروي، د تیري  ◄
کوونکو الفاظو د کارولو څخه ډډه وکړي(

د یوه اعتبار لرونکي پیغام رسونکي لخوا وړاندې يش ◄

د عمل یوه روښانه غوښتنه ولري ◄

د هدف وړ پیغام اخیستونکو لپاره مناسب وي ◄

د متقابل استدالل وړاندوینه ولري ◄

د برشي حقونو د میکانیزمونو موندنې او سپارښتنې دغه خصوصیات لري: د هغوي د مدافعې 
د ال موثریت لپاره سپارښتنې او د مدين ټولنې د فعاالنو لخوا د سپارښتنو او موندنو پیژندل او 

لومړیتوب.
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مدافعه، د پوهاوي د کچې لوړول او د تونس په ټاکنو کې د معیوبو کسانو د 
ګډون څخه نظارت

د تونس په اړه د ۲۰۱۱ کال د معیوبو کسانو د حقونو په اړه د کمیټې)CRPD( په وروستیو مالحظاتو 
کې د هیواد د دیموکراتیکو اصالحاتو په اړه یو شمیر سپارښتنې شاملې دي، د دې سپارښتنو موخه 
د نوي اسايس قانون د تسوید په چارو کې د معیوبو کسانو د شاملولو څخه ډاډ دی او دا چې دوي 
کوالی يش د رای اچولو خپل حقونه وکاروي او په عامه ژوند کې د نورو رسه د مساواتو پر اساس د 

رای اچونې په پروسه کې ګډون وکړ ي. 

د معیوبو کسانو لپاره د برشي حقونو د ودې تونسې سازمان)OTDDPH(، د انقالب نه وروسته را 
منځ ته شو او په بیالبیلو سیمو کې يې په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون په موخه د معیوبو کسانو د 
هڅونې لپاره د پوهاوي د کچې د لوړولو یو شمیر ورکشاپونه تررسه کړل. د هغوي یو شمیر زیات 
غړي د ټاکنو رسمي کتونکي وو او د معیوبو کسانو سازمان ته یې اجازه ورکړه څو په رسمي توګه په 
هیواد کې د ۱۰۰ څخه د زیاتو رایې اچونې د مرکزونو د فعالیتونو نظارت وکړي او د الرسيس معیارونه 

او همدارنګه په ټاکنو کې د معیوبو کسانو لخوا د ګډون د کچې د معلومولو څخه نظارت وکړي.

د اسايس قانون د ميل اسامبلې د ټاکنو په تعقیب، شورا ته د تونس د نوي اسايس قانون د مسودې 
د جوړولو دنده وسپارل شوه، د معیوبو کسانو سازمان دايس اقدامونه تررسه کړل څو د اسايس قانون 
د اسامبلې رسه وکالتي چارې پر مخ بوزي څو په راتلونکو ټاکنو کې د معیوبو کسانو د حقونو د 
شمولیت څخه ډاډ حاصل يش. د معیوبو کسانو او د معیوبو کسانو د سازمان د کمیټې په سپارښتونو 
په  کمیټې  د  اسامبلې  د  د سازمان  معیوبو کسانو  د  ایښودل،  بنسټ  د  مدافعې  د  د هغوي  کې 
استامعیه غونډو کې نظر وړاندې کړی او د کمیټې د انفرادي غړو رسه په خربو اترو کې ښکیل شوي 

او په اسايس قانون کې یې د ممکنه شمولیت لپاره یوه مقرره تسوید کړې. 

په ګواتیامال کې د یوې خپلواکې قضا ء د را منځ ته کولو لپاره مدافعه

د قاضیانو او حقوق پوهانو د خپلواکې په اړه خاص راپورورکونکي د سرتي محکمې لپاره د ټاکنو 
په دوران کې د ګواتیامال څخه لیدنه وکړه. د ملکي څارنوال لپاره د ټاکنو د پروسې پر مهال، چې 
په تعقیب یې د قاضیانو ټاکنې تررسه شوې، او د هغوي د مدافعې د کار د یوې برخې په حیث، 
مدين ټولنې د خاص راپور ورکونکي د راپور په تړاو پراخې ارجاعګانې تررسه کړي، په خاص ډول، د 
خپلواکۍ، روڼوايل او مسلکیتوب د اړتیاوو په حواله. په ګواتیامال کې د برشي حقونو د عايل کمیشرن 
دفرت، د خاص راپور ورکونکي د سپارښتنو د نافذه نړیوالو معیارونو د تصنیف د چارو رسه مرسته 
کړې. د مدين ټولنې فعاالنو د خپلې مدافعې د پیاوړي کولو لپاره د کمیسونونو په معرفې کولو رسه د 
تصنیف چارې وکارولې څو په دې رسه هغوي د ملکي څارنوال د پست لپاره د ډیرو الیقو نوماندانو 
سپارښتنه وکړي. د مدين ټولنې فعاالنو په عامه بیانونو کې دغه سپارښتنې کارويل او د قانون جوړونې 
په پړاو کې د بدلون او د قضا د خپلواکې په حواله د چارواکو څخه د ال زیات احتساب غوښتنه کوي.
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د ظرفیت جوړول او پیاوړتیا  11.4
یا مدين ټولنې د  او سپارښتنې ښایي د دولتې چارواکو  د برشي حقونو د میکانیزمونو موندنې 
فعاالنو تر منځ د ظرفیت یو شمیر تشې په ډاګه کړي ، کومې چې د برشي حقونو د پلې کولو په 
لړ کې د هغوي توان محدودوي. ځینې وختونه ، سپارښتنو نه یواځې تشې په ډاګه کړي بلکه د 
ظرفیت جوړونې د فعالیتونو د هڅونې لپاره يې الر هواره کړې څو هغوي ته ځواب ووایې. په یو 
شمیر قضیو کې، د مدين ټولنې فعاالن ښایې په یوه ښه موقف کې وي څو تشې له منځه یويس 
او کچه یې را ټیټه کړي او ممکن یو شمیر يې د مدين ټولنو د فعاالنو او د دولتې چارواکو لپاره د 

برشي حقونو د روزنو په برخه کې تجربې او مهارتونه ولري. 

سپارښتنې ممکن هغه تشې چې د مدين ټولنې د فعاالنو لخوا د ظرفیت جوړونې د فعالیتونو 
د پلې کولو په جریان کې چې له وړاندې تر غور الندې نیول شوي دي منعکسې کړي. په دغو 
قضیو کې، سپارښتنو د مدين ټولنې د عمل او ظرفیت جوړونې په برخه کې د ټولنې په اهمیت 
ټینګار کړی. په نورو قضیو کې، سپارښتنې ممکن هغو تشو ته چې د موجوده پروګرامونو لخوا 
ورته ځواب نه دی ویل شوی،اشاره وکړي. مدين ټولنه کومه چې د تعقیب په چارو کې ښکیله ده 

د ظرفیت د ال زیاتو فعالیتونو د دوام د امکان ارزونه په الندې توګه وکړي.

د دې ارزیابې چی ایا د مدين ټولنې فعاالن د اړتیا وړ تخصص، د موجوده رسچینو او د متې  ◄
وړ اغیزې په حواله د ظرفیت جوړونې د فعالیتونو د رسولو په موخه په ښه موقف کې 
دي. د دې ارزونه چې څنګه به د ظرفیت جوړونې نوې فعالیتونه د مدين ټولنې د فعاالنو 
د لومړیتوبونو رسه یو ځای واقع يش او د کار پالنونه د دې ارزونې یوه برخه جوړه کړي.

د نهادونو او هدف وړ سازمانونو د اړتیاوو د ارزونې تررسه کول، د برشي حقونو د پلې  ◄
کولو په برخه کې د ښه وايل د راوستو په موخه د ظرفیت د تشو د سمولو په هدف د 

هغوي د ارادې په شمول، او

د ظرفیت جوړولو د نورو پروګرامونو د متمم کولو تحلیلول، د نویو فعالیتونو اضافه شوی  ◄
ارزښت، د هغوي تاثیر او پایښت.

تجربو ښودلې چې دولتي چارواکې او همدارنګه د مدين ټولنو فعاالن اکرثا د ظرفیت جوړولو د 
پروګرامونو په وړاندې څرګند دریځ لري، خو دا په اتومات ډول د توقع وړ پایلې نه را منځ ته کوي. 
دغه په شاتلنې ښایي د بدلون د محدود چمتووالې ، د ګټه اخیستونکو په منځ کې د زیات ګډون 
په موخه د لوړې کچې او د ظرفیت جوړونې د فعالیتونو د محدودو طرحو ، )د بیلګې په توګه، 
نه پایښت،نا روښانه موخې، د ګټه اخیستونکو د پوهې او علم بیالبیلې کچې( یا ددې فاکټورونو د 
ترکیب له امله وي. دغه خطرونه باید د ظرفیت جوړولو د پروګرامونو په طرح او د پایلو د تحلیل 

پر مهال د اندازه شوې تاثیر په برخه کې په غور وارزول يش.13 

د برشي حقونو د روزنو د تحلیل په اړه د الرښود لپاره ، د برشي حقونو د روزنو د فعالیتونو ارزونه   13

. )HR/P/PT/18 ،وګورئ.)د ملګرو ملتونو نرشات
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په تعقیبي فعالیتونو کې د جنډر د لرلید یو ځای کول  4.12

دا الندې پوښتنې کوالی يش د جنډر د یو ځای کولو رسه کله چې تعقیبي فعالیتونه په لومړیتوب 
کې راځي مرسته وکړي:

د هغو سپارښتنو او د تعقیب په چارو کې د اړوندو فعالیتونو لومړیتوب کوم چې په  ◄
زیاته پیامنه ښځې او یا سړي متاثره کوي

د جنډر لرلید په لومړیتوب لرونکې پروګرامونو کې څنګه شامل شوی؟ د جنډر د خاصو  ◄
فعالیتونو او یا د جندر د اصيل مسیر له الرې

د هغو سپارښتنو او د تعقیب په چارو کې د اړوندو فعالیتونو لومړیتوب کوم چې په  ◄
زیاته پیامنه ښځې او یا سړي متاثره کوي

د جنډر لرلید د لومړیتوب په مداخلتونو کې څنګه شامل شوی؟ د جنډر د خاصو فعالیتونو  ◄
او یا په اصيل مسیر کې د جنډر له الرې

ایا د حقونو ځینې درلودونکې کسان د متعدد تبعیض رسه مخ شوي؟ ایا د تعقیب چارې  ◄
کوالی يش د هغوي وضعیت ته ځواب ووایې؟

ایا د پالن شویو فعالیتونو موخه د حقونو د درلودونکو کسانو پیاوړي کول دي او د جنډر  ◄
د تبعیض او نا برابریو په وړاندې مبارزه ده؟ 

ایا د حقونو د درلودونکو بیالبیلو کسانو رسه سال مشورې تررسه شوي څو اقدامات په  ◄
لومړیتوب کې رايش؟

د عاج په ساحل کې د جنيس تاوتریخوايل په وړاندې د مبارزې په هکله د 
امنیتې ځواکونو د ظرفیت جوړونې د پروسې حساسول 

په ۲۰۰۹ کال کې د عاج د ساحل د نړیوالې دوره یې بیاکتنې په تعقیب، د )SOS Exclusion( غیر 
دولتی سازمان د عمل د پالن جوړولو لپاره، د پولیسو او پوځ لپاره د برشي حقونو د ظرفیت جوړولو 
په هکله د ابتدایې مترکز په درلودلو رسه د نړیوالې دوره یي بیا کتنې سپارښتنې وکارولې. د دې سازمان 
مرش وویل، »موږ د ښځو د حقونو په اړه د نړیوالې دوره یې بیا کتنې په تړاو دوه ورکشاپونه تنظیم 
کړل.«دا د ځینو کلیدې فعاالنو رسه د سپارښتنو د پلې کولو د وضعیت په اړه د ارزونې لپاره یو فرصت 
و، د بیلګې په توګه، د انسجام ، کورنۍ، ښځې او ماشوم وزارت،د عدلیې وزارت او د ملګرو ملتونو د 
ښځو ادارهله دې نه وروسته د جنيس تاوتریخوالې په وړاندې یو ټولیز کمپاین چې د نړیوالې دوره یي 
بیاکتنې له سپارښتنو څخه هم و، په الره واچول شو«. »دا کمپاین موږ ته دا فرصت را کړ څو د مدين 
ټولنې فعاالن، علام، د انسجام او عدلیې وزارتونه او همدارنګه هغه ټولنې رسه را غونډې کړو په کومو 

کې چې دا کمپاینونه تررسه شوي«.
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کله چې د تعقیب فعالیتونه پيل کوئ:

هغه اطالعات را غونډ او راپور کړئ کوم چې د جنسیت او تنوع د نورو عنرصونو په واسطه ویشل  ◄
شوي وي د بیلګې په توګه د عمر، قومیت،معیوبیت، ټولنیزو او اقتصادي موقفونو او داسې نور؛ 

کله چې د جنډر په اړه کوم خاص معلومات شتون و نه لري، په راپورونو کې د تشې  ◄
تصدیق په ښکاره توګه وکړئ؛

د غونډو او روزنیزو او ظرفیت جوړولو پروګرامونو د تنظیمولو په وخت کې د ګډون  ◄
کوونکو، روزونکو، یا نور کلیدی افرادو په منځ کې د جنسیت له توازن او د جنسیت له 

نظره د ځای )محل، وخت(، مطالبو او روشونو د حساسیت څخه ډاډ حاصل کړئ؛

د جنډر د سیستامتیک تحلیل تررسه کول؛ ◄

د هغو رشیکباڼو رسه چې د جنډر مسائلو په وړاندی حساس دی، کار وکړئ؛ ◄

د مدافعې او د پوهاوې د لوړولو په فعالیتونو کې د جنډر د تساوي په اړه د پیغامونو  ◄
شاملول او د جنډر د حساسیت د ژبې او انځورونو کارول.

د شمولیت، تنوع او الرسيس منعکسول  4.13

د تعقیب د عملونو د پالنولو او پلې کولو پر مهال:

د رشیکباڼو تنوع په نظر کې ونیسئ؛ ◄

ډاډ حاصل کړئ چي د لرلیدونو تنوع په نظر کې ونیول يش او په تعقیبي فعالیتونو کې منعکس يش؛ ◄

د لږکیو او معیوبو کسانو په شمول، د متنوع شالیدونو د درلودونکو کسانو د ګډون په  ◄
موخه د الرسيس په الرو چارو غور او د معیوبو کسانو لپاره د اسنادو او رسچینو د الرسيس 

په اړه د اقداماتو نیول.

په قضایې عمل او قضايې دعوی کې د سپارښتنو کارول  4.14

د مدين ټولنې زیاتره فعاالن په ميل، سیمه ییزه او نړیواله کچه د هغو انفرادي کسانو او ډلو څوک 
چې د قضایې او شبه قضایې میکانیزمونو له الرې د خپلو حقونو غوښتنه کوي، مالتړ کوي. په دې 
کې ښایي شکایت کوونکو ته د حقوقی مرستو برابرول، د د کارپوهانو حقوقي نظریې او د برشي 
حقونو د قانون د تطبیق په موخه قاضیانو، څارنواالنو، قانون پوهانو او مدافع وکیالنو ته په کینیا 
کې عمومي درملو ته د الرسيس ادعا د ظرفیت لوړول شامل وي او یا هم د برشي حقونو فعاالن 

او محاکم په دې هڅول چې د برشي حقونو نړیوال قانون تطبیق کړي. 
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د قضایې پروسو په دننه کې د برشي حقونو د نړیوال قانون کارونه او هڅونه په ميل او سیمه 
ییزه کچه د برشي حقونو د قوانینو سیسټم تقویه کوي. د تړون د مقرراتو تفسیر چې د معاهدې 
د ارګانونو په عمومي تبرصو کې ځای شوي، کیدای يش په هغه څه باندې رڼا واچوي چې یو خاص 
حق یې غوښتنه کوي او ښایي د قضیو په حل کې د یوې ميل محکمې لخوا تر غور الندې ونیول 
يش. په ورته ډول، د برشي حقونو د میکانیزمونو له اړخه خاصو سپارښتنو ته ارجاع کول ښایي د 

برشي حقونو د درلودونکو ادعاوې تقویت کړي.14

د تعقیبي عملونو او ښو فعالیتونو د پایلو رشیکول  15.4

له  لپاره  اړوند میکانیزمونه ښایې د حقونو د درلودونکو کسانو  او  قانون  نړیوال  د برشي حقونو 
واقعیتونو څخه لېرې وانګیرل يش. څنګه کیدای يش په ژنیو کې د خپلواکو کارپوهانو سپارښتنې د 
عادي خلکو ژوند متاثره کړي؟ څنګه کیدای يش هغوي د دندو د درلودونکو کسانو چلند په ښه توګه 
متاثره کړي څوک چې ممکن په دې پوه نه يش چې د معاهدې ارګان کوم دی یا خاص راپور ورکونکی 

څه کوي؟ د مدين ټولنې د تعقیبي کار له امله په یو شمیر قضیو کې ممکن بدلون را منځ ته يش.

د تعقیبي عملونو او ښو فعالیتونو د تعقیبي پایلو مستند کول، رشیکول او نرشول نور هڅوي څو 
ځانونه ښکیل کړي او د خپلو زمینو او لومړیتوبونو په سمون کې تجربې کاپې او اقتباس کړي. 

فیصله وګورئ: http://bit.ly/L1cEu5 )د ۲۰۱۳ کال د جوالی په ۲۴ ورته الرسسی شوې(  14

په کینیا کې عمومي درملو ته د الرسيس ادعا 

د ۲۰۱۲ کال د مارچ په ۲۰، د کینیا سرتې محکمې په یوه بې سارې پریکړه کې حکم وکړ چې د 
۲۰۰۸ کال د جعل ضد قانون ځینې برخې په جنیریکو درملو د تطبیق وړ نه دي- ځکه نو د الرسيس 
وړ درملنې څخه مالتړ کوي. دا قضیه د هغو دریو کسانو لخوا څوک چې په ایچ آی وی اخته وو 
درج شوې. KELIN، د برشي حقونو هغه سازمان دی چې په ختیځه افریقا کې د ایچ آی وی رسه د 
تړلو برشي حقونو د ساتنې او ترویج په برخه کې کار کوي او د عریضه ورکونکو د مهمو سال مشورو 
لپاره د تحقیق مالتړ برابروي. دا قضیه د ۲۰۰۹ کال راهیسی دوام لري او د ۲۰۰۸ کال د جعل ضد 
قانون ځینې برخې يې د ننګونو رسه مخې کړي او د هغو کسانو لپاره چې په ایچ آی وی ککړ دي 
د )ARVs( یا antiretroviral درملو په شمول د جینیریکو درملو واردات ګواښلې دي. د روغتیا د 
حق په اړه د ملګرو ملتونو خاص راپور ورکونکی په فیصله کې یو لنډ دوستانه او په کافې اندازه 

اوږد نقل قول درج کړ.

په خپل قضاوت کې، ښځینه قايض Ngugi حکم کړی چې معنوي شتمني باید د ژوند حق، د روغتیا 
حق او انساين وقار لکه څنګه چې د کینیا په اسايس قانون کې ترشیح شوي تر پښو الندې نه کړي. 
انحصار درلودونکي کسان به په دې قادر نه وي څو د دې قانون په کارولو رسه په مرشوع توګه د 
جینیریکو درملو د وارداتو مخه ډب کړي لکه څنګه چې د عریضه کونکو لخوا ویره څرګنده شوي.14
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د برشي حقونو د میکانیزمونو د اغیزو په اړه اطالعاتو ته د هغو کار پوهانو لخوا چې د دې 
میکانیزمونو لپاره کار کوي هم ډیر ارزښت قایل شوی.15

د موجوده تعقیبي طرزالعملونو او د برشي حقونو د میکانیزمونو د   16 .4
فعالیتونو رسه ښکیلتیا

تعقیبي طرزالعملونه او فعالیتونه د کومو رهربي چې د برشي حقونو د میکانیزمونو له خوا کیږي 
تکیه يې د حکومتونو په همکاري او د مدين ټولنې د سازمانونو په ګډون او برخې اخیستنې ده. د 

الرښود الندنې برخه موجوده تعقیبي طزرالعملونه او فعالیتونه ترشیح کوي.

http://health-rights.org/  15

په رشقي اروپا او مرکزي آسیا کې د ناروغانو د پاملرنې په برخه کې د برشي 
حقونو د قضیو د قضایې دعوی په هکله د رسچینو او فعالیتونو رشیکول

د برشي حقونو په اړه د ناروغانو د پاملرنې پروژې د ناروغانو په استازیتوب د برشي حقونو د قضیو 
د قضایې دعوی په برخه کې د عالقه مندو قانون پوهانو لپاره د هیواد د کچې حرفه یې الرښودونه 
چمتو کړي دي. دا الرښودونه عميل دي،د مرافعې غوښتنې او بدیل میکانیزمونه لري، د بیلګې په 
توګه، د یوه دولتي چارواکې او د طبي جواز ورکولو د ارګانونو په حیث، د تړون د ارګان د قوانینو 
د سیسټم او د کار د ځانګړو طرزالعملونو د کره بیا کتنې په شمول، په ميل ، سیمه ییزه او نړیوالو 
کچو کې د ناروغ او د حقونو او مسولیتونو د برابرونکي معاینه کول. دا پروژه همدارنګه د ټولنې پر 
بنسټ یو لړ ګډ فعالیتونه پر مخ بیایې، د بیلګې په توګه، د موادو او رسچینو د رشیکولو لپاره یوه 
ویب پاڼه. د ټولنې پر بنسټ ګډ فعالیتونه درې اصيل برخې لري: د قانون او روغتیا په اړه زده کړې، 

د ناروغ د پاملرنې او د رسنیو د اسبابو په برخه کې د برشي حقونو روزنې.15
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تعقبیي طرزالعملونه او د برشي حقونو د میکانیرمونو   .5
فعالیتونه

د برشي حقونو تر سپارښتنو وروسته د را منځ ته شوې بدلون ارزول، پر دې پوهیدل چې په یوه 
هیواد کې وروسته تر هغه چې د برشي حقونو د میکانیزمونو تر طرزالعملونو الندې وڅیړل شول، 
څه پیښ شول ، د ملګرو ملتونو د برشي حقونو پر جوړښت د اغیزې درک کول د برشي حقونو 
د میکانیزمونو بنسټیز مصلحت او هدف دی. د هغوي د تاسیس راهیسې، ټولو میکانیزمونو دا 
درک کړې چې د هغوي اهمیت په هغه مثبت بدلون کې چې دوی يې کوالی يش را منځ ته کړي 
نغښتی دی. د مثبت بدلون شواهد د هغوي د موثریت ثبوت دی. د »ثبوت لپاره پلټنې« د تعقیب 
د بیالبیلو منونو د را منځ ته کولو لپاره الر هواره کړې کوم چې هر میکانیزم ورته وده ورکړې. 
ځینو یې په تاسیس شویو طرزالعملونو کې رسمي بڼه خپله کړې، د بیلګې په توګه، د یو شمیر 
تړون کونکو د مالحظاتو د پایلو په وړاندي تعقیبي طرزالعملونه. نور یې بیا ثابت فعالیتونه دي، 
د بیلګې په توګه، د یوه هیواد څخه د لیدنو په هدف د ځینو ځانګړو راپور ورکونکو لخوا د چمتو 
شویو راپورونو تعقیب. په یو شمیر نورو مثالونو کې تعقیب ښایې د عمومیت پرته یو نوښت وي، 
د بیلګې په توګه، د برشي حقونو د سپارښتونو د پلې کولو په برخه کې د یوه سیمه ییز ورکشاپ 

لخوا د تجربو رشیکول. الندې برخې دا په ال تفصیل رسه وړاندي کوي.

د برشي حقونو د تړون ارګانونه  5.1

د مالحظاتو د پایلو په اړه تعقیبي طرزالعملونه

د تړون خواوو داسې طرزالعملونه ځای پر ځای کړي چې موخه يې له هغو هیوادونو رسه مرسته 
کول دي چې هدف يې د مالحظاتو په پایلو کې د ځای شویو سپارښتنو په اړه عمل کول یا د هغو 
قضیو په اړه د پریکړې نیول دي کوم چې د انفرادي شکایتونو د طرزالعملونو الندې راوړل شوي. 
د شکنجې په وړاندې کمیټې، د نژادي تبعیض د له منځه وړلو په هکله کمیټې، د برشي حقونو 
کمیټې،د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کمیټې او د اجباري ورکونې په هکله کمیټې 
رسمي تعقیبي طرزالعملونه اتخاذ کړي دي. د تړون دغو پنځو واړو ارګانونو د خپلو مالحظاتو په 
پایلو کې غوښتنه کړې چې هیوادونه دې د یوه کال په دننه کې)د ښځو په وړاندې د تبعیض د 
مخنیوي په اړه د کمیټې په صورت کې د دوو کلونو په دننه کې( د خاصو وړاندیزونو په غربګون 
کې د تررسه شویو تدبیرونو په اړه یا »د لومړیتوب د اندیښنو په اړه« کوم چې په چټکي رسه د 
پلې کیدو وړ دي، بیا راپور ورکړي. دغه کمیټه د تعقیب په اړه یو تن راپور ورکونکی یا همغږې 
کونکی ټاکې، او هغه راپورونه تعقیبوي کوم چې د هیوادونو لخوا سپارل شوي او کمیټې ته یې 
وړاندې کوي. د دې په خاطر چې د راپور په هکله او د مالحظاتو د پایلو د تطبیق څخه ډاډ حاصل 

يش، د تړون د ارګانونو ځینو غړو، د هغوي په بلنه، د هیوادونو څخه لیدنې تررسه کړې. 
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د برشي حقونو د کمیټې په حواله، کله چې دوي د یوه هیواد له اړخه د تعقیب په اړه راپور ترالسه 
کړي، یو ځانګړی راپور ورکونکی د تعقیب په موخه په هره ناسته کې د پرمختګ په اړه راپور 
وړاندې کوي. په دې کې د هیواد د تعقیبي راپور او د مدين ټولنې د سازمانونو او نورو رسچینو 
د معلوماتو او همدارنګه د کمیټې هغه ارزونه چې بنسټ یې د کمیټې د معیارونو د تعقیب په 
ارزونه والړ دی، یوه خالصه شامله ده)الندنې فهرست ته مراجعه وکړئ(. کمیټه وړاندې د تعقیبي 
راپور په اړه د تررسه شوې پرکړې په هکله هیواد ته اطالع ورکوي. که چیرې یو هیواد د تعقیبي 
طرزالعمل رسه همکاري نه کوي، یا دايس تدبیرونه چې د کمیټې لپاره د قناعت وړ نه وي، نیيس، 

راپور ورکونکی کوالی يش د هیواد د استازي رسه د ناستې د تررسه کولو غوښتنه وکړي. 

 د برشي حقونو د کمیټې د تعقیب د څیړلو معیار

ځواب ویل/د قناعت وړ عمل

ځواب تر زیاتې اندازې د قناعت وړ و  A  

ځواب ویل/ عمل تر یوې اندازې د قناعت وړ و

ریښتنې عمل تررسه شوی، خو اضايف معلوماتو ته اړتیا ده  B1  

ابتدایې عمل تررسه شوی، خو اضايف معلوماتو ته اړتیا ده  B2  

ځواب ویل/ عمل د قناعت وړ نه و

ځواب ترالسه شوی خو اتخاذ شوي عملونه سپارښتنې نه عميل کوي  C1  

ځواب تر السه شوی خو د سپارښتنو رسه ارتباط نه لري  C2  

د کمیټې رسه نه همکاري

د تعیین شوي وخت د ننه هیڅ ځواب نه دی تر السه شوی، یا په راپور کې کومې خاصې   D1  
پوښتنې ته ځواب نه دی ویل شوی.

د یادونې )یادونو( وروسته هیڅ ځواب نه دی ترالسه شوی.  D2  

تررسه شوې تدبیرونه د کمیټې د سپارښتنو رسه په مغایرت کې دي.

ځواب په ډاګه کوي چې تررسه شوې سپارښتنې د کمیټې د سپارښتنو رسه په ټکر کې   E  
دي.
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مدين ټولنه څنګه ګډون کوالی يش؟

د »ضمني«یا »بدیل« راپورونو په څیر کوم چې د هیواد د راپورونو او د مسایلو د فهرست په اړه 
د مالحظې لپاره وړاندې شوي، د مدين ټولنې فعاالن ښایي د تعقیبي طرزالعمل په چوکاټ کې 
به معلومات سپاري. دغه سپاښتنې باید په خاص ډول په هغو سپارښتنو کومې چې د تعقیبي 
طرزالعمل لپاره د مالحظاتو په پایله کې مشخصې شوي مترکز وکړي، او د چارواکو لخوا د تررسه 
شویو عملونو په اړه کره معلومات16 وړاندي کړي او همدارنګه د هغوي موثریت و ارزوي. د 
سپارښتنو د پلې کولو لپاره د الزمو تدبیرونو د نیولو په برخه کې د هر ډول پاتې راتللو یادونه 
ويش. د مدين ټولنې فعاالن ښایي وغواړي د هغو ځوابونو په اړه چې د دولت لخوا برابر شوي 
تبرصه وکړي. د مدين ټولنې د فعاالنو لخوا د سپارښتنو لپاره د تعقیب طرزالعمل د ورته قوانینو 
څخه اطاعت کوي کوم چې د هیواد د راپورونو او د مسایلو د فهرست د مالحظاتو په هدف برابر 
شوی او عامه بلل شوي او د د برشي حقونو لپاره د عايل کمیشرن دفرت په ویب پاڼه موجود دی، یا 

محرم سانل شوی، که چېرې دا د تسلیمونکی سازمان غوښتنه وي. 

د تړون د ارګانونو غړي ښایي د پلې کولو په اړه په سیمه ییزو، والیتي او ميل ورکشاپونو کې ګډون 
وکړي کوم چې د مدين ټولنې، ملګرو ملتونو، منایندګیو او د برشي حقونو لپاره د عايل کمیشرن دفرت 

یا دولتونو لخوا تنظیم شوي. په دغو ورکشاپونو کې د مدين ټولنې ګډون هڅول شوی.17

د ښځو په وړاندي د تبعیض د له منځه وړلو کمیټې غوښتنه کړې چې سپارنې  باید د ۳۵۰۰ تورو   16

څخه زیاتې نه وي.

www.childrightsnet.org/NGOGroup/CRC/Followup  17

په ميل کچه د ماشوم د حقونو د کمیټې د مالحظاتو د پایلو کارول

د دې لپاره چې د یوه دوره يې روش چې موخه یې د ماشوم د حقونو د کمیټې د راپور ورکولو په 
پروسه کې ښکیلتیا ده، ترویج ويش او مدين ټولنه دې ته وهڅوي څو په خپلو مدافعه یې کارونو کې 
د ماشوم د حقونو د کمیټې سپارښتنې په بشپړه توګه وکاروي. د ماشوم د حقونو اتصال د تعقیبي 
فعالیتونو په هکله یو شمیر قضیې را غونډې کړي چې د مدين ټولنې د فعاالنو او د برشي حقونو د 

داخيل سازمانونو لخوا تررسه شوې.17
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د انفرادي شکایتونو په اړه د پریکړو تعقیب

د برشي حقونو د تړون ارګانونه ښایي د ځینو حاالتو الندي، په انفرادي شکایتونو یا مفاهمو غور 
وکړي.18 د دې طرزالعمل الندې هر انفرادي شخص چې ادعا کوي د یوه ځانګړې تړون الندې د 
هغه یا د هغې په حقونو تیری شوی، کوالی يش د یوه دولت په وړاندې چې د سند یو طرف دی 
د تړون د یوه ارګان رسه خپل شکایت درج کړي، او د تړون د ارګان په وړتیا يې اعرتاف کړی چې 
کوالی يش د انفرادي اشخاصو شکایتونو ته ځواب ووایې. شکایت لومړۍ د شمولیت د اړتیاوو 
پر بنسټ ارزول کیږي. که چیرې د شاملیدو وړ وي، شکایت ته د شکایت د وړ والې پر بنسټ 
تر پښو  ایا د تړون کومه مقرره  پریکړه کوي چې  په دې هکله  ارګان  تړون  رسیدګې کیږي، د 
الندي شوې او که نه. که چیرې د تړون ارګان پریکړه کوي چې شکایت کونکی)شکایت کونکي( 
د رسغړونې قربانې دی، هیواد اړ دی چې په دې هکله ، په عادي ډول د شپږو میاشتو په دننه 
کې د هغو اقداماتو په اړه کوم چې په دې هکله دولت تررسه کړي او موخه یې د تړون د ارګان 
پریکړو ته جهت ورکول دي،معلومات برابر کړي. د دولت له اړخه بیا ځواب شکایت کونکی ته 
استول کیږي څوک چې ښایي د هیواد له اړخه د نظر د اظهار په اړه خپل مالحظات وړاندي کړي. 

د ۲۰۱۳ کال تر جوالی پورې، د مدين او سیايس حقونو په اړه د نړیوال کنوانسیون، د نژادي توپیر د ټولو   18

بڼو د له منځه وړلو په هکله د نړیوال کنوانسیون، د خشونت په وړاندي د کنوانسیون، د ښځو په وړاندي 
د تبعیض د ټولو بڼو د له منځ وړلو په هکله د کنوانسیون، د اجباري بې  درکه کولو څخه د ټولو کسانو 

د ساتنې لپاره د نړیوال کنوانسیون، د اقتصادي، ټولنزو او کلتوري حقونو په اړه د نړیوال کنوانسیون، 
او د معیوبو کسانو د حقونو په هکله د نړیوال کنوانسیون لپاره دغه طرزالعمل موجود و. کله چې ۱۰ 
هیوادونه د ۷۷ پخوانې مادې الندې اړینې اعالمیې تررسه کړي او د وروستي سند په تړاو نوی اختیاري 
پرتوکول تصویب کړي، دا به د ټولو کډوالو کارګرانو او د هغوي د کورنیو د غړو د حقونو د ساتنې په 

هکله د نړیوال کنوانسیون او د ماشوم د حقونو په هکله د کنوانسیون لپاره نافذ يش.

 د شکنجې د مخنیوي په اړه د فرعي کمیټې تعقیبي لیدنې

د شکنجې د مخنیوي په اړه فرعي کمیټه د شکنجې په وړاندي د کنوانسیون د اختیاري پروتوکول 
الندې په ۲۰۰۷ کال کې را منځ ته شوه، دغې کمیټې د پولیسو د ماموریتونو،بندیخانو، رواين روغتیا 
او ټولنیزي پاملرنې د نهادونو په شمول، د هیوادونو په قلمرونو کې د توقیف ځایونو او د ازادۍ د 
سلب د نورو ځایونو څخه د حقیقت موندنې په موخه لیدنې تررسه کړي دي. د یوه هیواد څخه د 
لیدنې په پای کې، فرعي کمیټه خپلې سپارښتنې او مالحظات دولت ته د یوه محرم راپور له الرې 

وړاندې کوي.

که چیرې د شکنجې د مخنیوي په اړه فرعي کمیټه دا مناسب وشمیري، نو ښایي کمیټه د یوې عادي 
لیدنې وروسته د تعقیب په موخه د یوې لنډې لیدنې وړاندیز وکړي. د ۲۰۱۰ کال په سپټمرب کې، د 
شکنجې د مخنیوي په اړه فرعي کمیټې خپله لومړنۍ تعقیبي لیدنه د پاراګوای د هیواد څخه تررسه، 

په کومه کې چې مدين ټولنې برخه اخیستې وه. 
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د تړون ځینې ارګانونه، په خاص ډول د برشي حقونو کمیټې، د شکنجې په وړاندي کمیټې، د 
نژادې توپیر د مخنیوي په اړه کمیټې او د ښځو په وړاندي د تبعیض د له منځه وړلو کمیټې 
دايس طرزالعملونه را منځ ته کړي چې موخه یې د کمیټې د پریکړو د پلې کولو څخه د نظارت 
په برخه کې د ډاډ حاصلول دي. دا ډول طرزالعملونه د یوه راپورورکونکي په ټاکلو کې چې دنده 
یې د پریکړو د پلې کولو تعقیب دی شامل دي. دا راپور ورکونکي د یوه وخت لپاره ټاکل شوي، یا 
د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو د کمیټې په صورت کې، هغوي د ځانګړو دوسیو د 
تعقیب دنده لري. کله چې د دولت ځواب د تررسه شویو اقداماتو په اړه چې موخه یې د پریکړو 
پلې کول دي د قناعت او متې وړ نه وي، نو ښایي راپور ورکونکی د هیواد د دیپلوماتیکو استازو، 

معموال په ژنیو او نیویارک کې د دایمي ماموریتونو د دیپلوماتانو رسه سال مشورې تررسه کړي. 

مدين ټولنه څنګه کوالی يش ګډون وکړي؟

په ځینو مواردو کې چیرې چې د مدين ټولنې فعاالن د انفرادي اشخاصو په شکایتونو کې ښکیل 
وي)د بیلګې په توګه، ځکه چې دوي د عریضې د ترتیب کولو په برخه کې د شکایت کونکې رسه 

مرسته کړې(، دوي مکن اطالعات برابر کړي چې څنګه پریکړې پلې شوې. 

د برشي حقونو د پریکړو د تطبیق ارزونه

په ۲۰۱۰ کال کې، د )Open Society( د عدالت نوښت د قضاوت څخه تر عدالت پورې تر رس لیک 
الندې یو راپور خپور کړ چې موخه یې د برشي حقونو د نړیوالو او سیمه ییزو پریکړو تطبیق و، 
کومو چې د برشي حقونو د نړیوالو او سیمه ییزو ارګانونو یعني د ملګرو ملتونو د تړون د ارګانونو،د 
افریقایې، اروپایې او امریکایې سیسټمونو د پریکړو د تطبیق په برخه کې د ننګونو معاینه کول و. 
د راپور په باور او د تیرو ۲۵ کلونو د السته راوړنو رسبیره، دغه ټول سیسټمونه په عمل کې د خپل 
قضاوت او بدلون په برخه کې د یو لړ خنډونو رسه مخ و. په یو شمیر زیاتو مواردو کې، یو شمیر 

مهمو پریکړو کوم مهم اصالحات را منځ ته نه کړل. 

د تړون د ارګانونو د پریکړو د تطبیق د جزئیاتو د مطالعه کولو په وخت کې، راپور موندلې چې 
»ښه تطبیق په هغو قضیو کې واقع شوی کومې چی ښه سیايس څرنګوالی لري او یا په هغه قضیو 
کې کومې چې د هیوادونو په وړاندې ترتیب شوې وي او د قانون د حاکمیت پر مخ تللې عنعنه 
لري واقع شوي. چیرې چې تطبیق تررسه شوی وي، نو دا په مکرر ډول د یوې غښتلې مدين ټولنې 
د شتون له امله ممکن کیږي چې وکوالی يش د کمیټې تعقیبي هڅې رسته ورسوي او نور داخيل 

فشارونه تطبیق کړي.«
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د برشي حقونو شورا  2.5

د برشي حقونو د شورا د کار تعقیب

د عمومي اسامبلې ۲۵۱/۶۰ پریکړه لیک د برشي حقونو شورا را منځ ته کړه او پریکړه يې وکړه 
چې د شورا د کار میتودونه باید د سپارښتونو او د هغوي د تطبیق په چارو کې د خربو اترو 

تعقیب ته اجازه ورکړي. 

شورا د برشي حقونو موضوعات تعقیبوي او هغه په الندي ډول څیړې: 

په هغو پریکړه لیکونو او پریکړو کې چې دا شورا یې اتخاذوي د تعقیب په موخه د  ◄
روښانه ارجاعګانو را منځ ته کول. پریکړه لیکونه په منونه یې ډول دايس مقررې لري چې 
ښايي د شورا »موضوع به د خربو اترو رسلیک وي«. دا په دې مانا چې موضوع به په 

راتلونکې وخت کې هم په شورا کې د خربو اترو رسلیک وي.

د اجنډا د موادو پر بنسټ کوم چې د وخت په تیریدو رسه تکراریږي د منظمو او خاصو  ◄
جلسو له الرې د شورا د ناستو دایرول. دا په یقین رسه د منظمو جلسو موضوع ده، خو 
کیداي يش د ورته یا عین موضوع په اړه ځانګړې ناستې را وبولې)د بیلګې په توګه، په 
۲۰۱۲-۲۰۱۱ کلونو کې د سوریې په عريب جمهوریت کې د برشي حقونو د حالت په هکله 

خاصې ناستې(.

د ځینو اقداماتو د تررسه کولو او په راتلونکې جلسه کې شورا ته د بیا راپور ورکولو په  ◄
هدف خپلو میکانیزمونو ته د کمکي ارګانونو یا د برشي حقونو لپاره د عايل کمیشرن د 
دفرت او خاصو طرزالعملونو په شمول دنده سپارل. شورا ممکن د یوه موقتي میکانیزم د را 
منځ ته کولو پریکړه هم وکړي، د بیلګې په توګه، د څیړنو کمیسیون، یا د حقیقت موندنې 
ماموریت چې دنده یې د برشي حقونو د رسغړونو څیړل دي او شورا ته د رسیدګې په 
موخه د موندنو رسه یو ځای راپور وړاندې کړي. هغه نورې دندې چې په منونه یې توګه 
د شورا لخوا ټاکل شوې په هغو کې د څیړنو درک، د کارپوهانو د ناستو تنظیم او هیات 

منصفه شامل دي. 

مدين ټولنه څنګه کوالی يش ګډون وکړي؟

د تعقیب پورته ترشیح شوی څرنګوالی د شورا د کار معیاري میتودونه دي. ځکه نو د مدين ټولنې 
د ګډون لپاره رشایط ورته او مشابه دي او د انجوګانو لپاره دا امکان را منځ ته کوي چې د اقتصادي 
او ټولنیزې شورا رسه یو ځای د مشورتې موقف څخه برخمن يش، لیکلی او شفاهي بیانونه ترتیب 
کړي او تر څنګ یې فعالیتونه تنظیم کړي. هغه انجوګانې چې د برشي حقونو د شورا په ناستو 
کې د ګډون په موخه ژنیو ته سفر نه کوي کوالی يش د ویډیويې پیغامونو له الرې د اجنډا د ځینو 
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موادو لپاره شفاهي بیانونه جوړ کړي. د ال زیاتې الرښونې لپاره، مهرباين وکړئ د مدين ټولنې په 
اړوند د د برشي حقونو لپاره د عايل کمیشرن دفرت کتابګوټې ته مراجعه وکړئ - د ملګرو ملتونو 
د برشي حقونو د پروګرام رسه کار کول او د برشي حقونو د شورا په اړه19 د مدين ټولنې لپاره د 
برشي حقونو د عايل کمیشرن د دفرت عميل الرښود او همدارنګه د برشي حقونو د عايل کمیشرن د 

دفرت ویب پاڼې.20 

د لیکل شویو او شفاهي بیانونو او په څنډو کې د فعالیتونو رسبیره، دا یو معیاري فعالیت دی 
څو مدين ټولنې ته بلنه ورکړل يش چې د څیړنو د بهیر رسه مرسته وکړي او د کارپوهانو او منصفه 

هیئت په ناستو کې کومو ته چې د شورا لخوا اختیارات ورکړل شوې، ګډون وکړي.

د دې عالوه، انجوګانې کوالی يش په پرانیستو غیر رسمي ناستو کې چې د شورا رسه په موازي ډول 
تررسه کیږي په کومو کې چې د پریکړه لیکونو د مسودې په منت خربي اتري کیږي، ګډون وکړي. 

او پریکړې د هیوادونو هغه ژمنې چې موخه یې د برشي  لیکونه  په پای کې، د شورا پریکړه 
حقونو ساتنه او ترویج دی،منعکسې کوي. مدين ټولنه کوالی يش یو وار بیا، خپل فعالیتونه طرح 
او لومړیتوب بندی کړي او د برشي حقونو د هغو ژمنو په پلې کولو کوم چې د شورا په پریکړه 

لیکونو او پریکړو کې ترصیح شوي،ټینګار وکړي. 

کمکي ارګانونه، میکانزمونه او اختیارات

زیاتې  شمیر  یو  شمول  په  مواردو  الندې  د  پواسطه  میکانیزمونو  او  ارګانونو  کمکي  د  شورا  د 
سپارښتنې صادرې شوي:

نړیواله دوره یې بیاکتنه)د الرښود ۵. ۴ برخه وګورئ( ◄

د برشي حقونو د شورا مشورتې کمیټه ◄

د شکایت طرزالعمل ◄

ځانګړې طرزالعملونه)د الرښود ۵. ۳ برخه وګورئ( ◄

ټولنیزه مجتمع ◄

د لږکیو د مسایلو په هکله مجتمع ◄

د بومی خلکو د حقونو په اړه تخصصی میکانیزم؛ او ◄

د سوداګرۍ او برشي حقونو په اړه مجتمع. ◄

www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx :په دې پته موجود دی  19

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NgoParticipation.aspx  20



د مدين ټولنې لپاره عميل الرښود

40

په دغو ارګانونو کې د مدين ټولنې د ګډون په اړه د الرښود لپاره مهرباين وکړئ د مدين ټولنې په اړه 
د د برشي حقونو لپاره د عايل کمیشرن دفرت کتابګوټې ته مراجعه وکړئ- د ملګرو ملتونو د برشي 
حقونو د پروګرام رسه کار کول، د برشي حقونو د شورا په اړه د مدين ټولنې لپاره عميل الرښود او 

د ټولنیزې مجتمع په اړه عميل الرښود.21 

خاص طرزالعملونه  3.5

د هیواد د لیدنو په اړه تعقیب

د خاصو طرزالعملونو اختیارات درلودونکي د هیواد څخه د لیدنې په موخه د هیواد بلنې ته اړتیا 
لري. د هغوي د لیدنې د غوښتنو لپاره د خاصو طرزالعملونو د تعقیب پواسطه:

د هغوي په راپورونو، ویب سایټونو، او د عامه فعالیتونو پر مهال، او په رسنیو کې د  ◄
لیدنې په موخه خلکو ته د هغوي د غوښتنو بیانول

د اړوندو هیوادونو د دیپلوماتیکو استازو رسه د ناستو دایرول ◄

د هیواد یا سیمې څخه د کارې لیدنو تررسه کول کوم چې کوالی يش یوې رسمي بلنې ته  ◄
الر هواره کړي)د بیلکې په توګه، د یوه علمی سفر( تر رسه کول؛ او 

د هغوي د غوښتونو او په عامه توګه د هغو د خپرولو په اړه د رسمي یادداښتونو لیکل.  ◄

کله چې سفر تررسه يش، ځانګړي نهادونه د تعقیب یو لړ فعالیتونه تررسه کوي. په هغو کې الندې 
موارد شامل دي:

۱. د هیواد د لیدنو تعقیب. یو شمیر زیات نهادونه د هیواد د پخوانیو ماموریتونو د تعقیب په 
موخه لیدنې تررسه کوي. دا لیدنې د پخوانیو لیدنو د سپارښتونو او موندنو په وړاندې د اندازه 
شوي پرمختګ او په شا تګ کره ارزونه برابروي. تعقیبي لیدنې یو ښه فعالیت دی، په کال کې تر 
۵۰-۴۰ لیدنو پورې کومې چې د ځانګړو نهادونو لخوا تررسه کیږي، تعقیبي لیدنې دي، دا د کمو 

رسچینو له امله دي.

 

www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx :په دې پته موجود دی  21
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۲. تعقیبې راپورونه. یو شمیر نهادونه د دولت، د برشي حقونو د ميل نهادونو او مدين ټولنې 
لخوا د برابرو شویو معلوماتو پر بنسټ تعقیبي راپورونه خپروي. د هیواد د لیدنو په اړه د توجه 
وړ تعقیبي راپورونو فعالیتونه د اجبارې یا غیر رضاکارانه ال درکه کیدلو په هکله د کارې ډلې، د 
شکنجې په اړه دخاص راپور ورکونکی، د غیر رسمي، د په خپل رس یا اختیارې اعدامونو په هکله 
د خاص راپور ورکونکی او د مذهب او عقیدې په هکله د آزادۍ د خاص راپور ورکونکی لخوا 

چمتو شوې. 

 د هیواد د تعقیبي لیدنو بیلګې

د ماشومانو د خرڅالو، د ماشوم د فاحشه ګرۍ او د ماشوم د لوڅو انځورونو په هکله خاص راپور 
ورکونکی

Í )A/HRC/22/54/Add.1( ۲: ګواتیامال

د شکنجې او نورو ظاملانه،غیر انساين یا تحقیر امیزه سلوک او رټنې په اړه خاص راپور ورکونکی 

Í )A/HRC/22/53/Add.3( ۲۰۱۲ اروګوای

د نژاد پرستي، نژادي تبعیض، د نورو څخه ویرې او نورو د نه زغم وړ معارصو بڼو په هکله خاص 
راپور وررکونکی

Í )A/HRC/20/33/Add.1( ۲۰۱۱: هنګري

د ښځو په وړاندې د خشونت د هغوي د الملونو او پایلو په هکله خاص راپور ورکونکی

Í  )A/HRC/17/26/Add.5( ۲۰۱۱: د امریکا متحده ایالتونه

Í  )A/HRC/17/26/Add.3( او الجیریا )A/HRC/17/26/Add.2(۲۰۱۰:السلواډور

د ترهګرۍ رسه د مبارزې پرمهال د برشي حقونو او اسايس ازادیو د ترویج او ساتنې په اړه خاص 
راپور ورکونکی

Í  )A/HRC/16/51/Add.2( ۲۰۱۱: تونیس

 د اجبارې ال درکه کېدلو په اړه د کارې ډلې تعقیبي راپورونه

په ۲۰۱۰ کال کې کارې ډلې د اجبارې ال درکه کیدلو په اړه د خپلو تعقیبي راپورنو منونه تصویب 
کړی، او فهرستونه یې تنظیم کړي څو د کارې ډلې سپارښتنې او د حاالتو په اړه کله چې د هیواد 
څخه لیدنې تررسه شوې یوه لنډه رشح منعکسه کړې، او د دولتی او غیر دولتي رسچینو څخه د 
کارې ډلې لخوا د راغونډو شویو معلوماتو پر بنسټ د تررسه شویو اقداماتو بیا کتنه وکړي. د هغه 
وخت څخه راهیيس، کارې ډلې د کوملبیا،السلوادور،ګواتیامال، هاندوراس، مراکش او نیپال څخه د 
لیدنو په تعقیب د اجبارې ال درکه کیدلو په حالت کې د پرمختګ او د شا کیدنو په هکله تعقیبي 

راپورونه صادر کړي. 
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۳. تعقیبي پیښې. د خاصو نهادونو، دولتونو، د برشي حقونو د ميل نهادونو، مدين ټولنې یا د برشي 
حقویو د عايل کمشرن دفرت )OHCHR( په نوښت کیدای يش د پرمختګ د ارزونې او د هیواد د 
لیدنو د سپارښتنو د تطبیق په برخه کې د تجربو او ننګونو د رشیکولو په اړه د پیښو ميل، سیمه 
ییز یا نړیوال تعقیب ګټور وي. کیدای شې دا ډول پیښې د ګردي میزونو،د کارپوهانو د ناستو یا 

کنفراسونو په بڼه کې وي. 
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 د مذهبې چارو او عقیده يې ازادیو په هکله د خاص راپور ورکونکی تعقیبي 
فهرستونه

د مذهبې چارو او عقیده يې ازادیو په هکله خاص راپور ورکونکی د هیواد څخه د لیدنو څخه 
وروسته تعقیبي مکتوبونه استويل څو په ميل کچه د سپارښتنو د تطبیق په هکله تازه معلومات تر 
السه کړي. د هغو هیوادونو په اړه تعقیبي فهرستونه د کومو څخه چې د ۲۰۰۵ کال را هیسې لیدنې 
تررسه شوې او په کومو فهرستونو کې چې د هیوادونو د راپور پایلې او سپارښتنې شاملې دي. په 
دې کې د ملګرو ملتونو د اړوندو اسنادو، د نړیوالې دوره یې بیا کتنې، د خاصو نهادونو او د تړون 

د ارګانونو په شمول، تعقیبي معلومات هم شامل دي.22

په موریتانیا کې د مرییتوب په هکله ورکشاپ 

د ۲۰۱۳ کال په جنورۍ کې، د مرییتوب د معارصو بڼو په هکله خاص راپور ورکونکي د خپلو 
سپارښتونو د تعقیب په اړه چې د موریتانیا څخه د هغې د لیدنې نه وروسته را منځ ته شوې په 
یوه تعقیبي ورکشاپ کې ګډون وکړ. دولتې چارواکو او د مدين ټولنې سازمانونو په دې ورکشاپ 
کې ګډون وکړ او د خاص راپور ورکونکی لخوا یې د را منځ ته شویو وړاندیزونو په موخه یوه طرح 
جوړه کړه. په موریتانیا کې د برشي حقونو د عايل کمیشرن د دفرت د مدين ټولنې د سازمانونو رسه 

کار کړې څو دولت د طرحې د رسمې تصویب او تطبیق په موخه وهڅوي. 

په چييل او ارجنټاین کې د بومی خلکو د حالت په اړه د موندنو خپرول

د ۲۰۱۰ کال په جنوری کې، د بومی خلکو د برشي حقونو د وضعیت او اساسی ازادیو په هکله 
خاص راپور ورکونکی په چیيل کې د بومی خلکو د حقونو په تړاو په یوه ویډیويې کنفرانس کې 
خربې وکړې. دا ویډیو کنفرانس د جنويب امریکا لپاره په یوه وخت د چیيل هیواد په پنځو ښارونو 
کې د مدين ټولنې د فعاالنو او د برشي حقونو د عايل کمیشرن د دفرت د سیمه ییز دفرت په مالتړ نرش 
شو. په خپله وینا کې، خاص راپور ورکونکی خپلې پایلې او مالحظات لکه څنګه چې د هغه په راپور 

کې منعکس شوې ترشیح کړل. 

په ۲۰۱۲ کال کې، خاص راپور ورکونکي په ارجنټاین کې چیرې چې د ملګرو ملتونو د هیواد د کچې 
ټیم د دې ویډیو کنفرانس کوربه توب کړی و، تجربه تکرار کړه. 
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مدين ټولنه څنګه کوالی يش ګډون وکړي؟

هیواد ته د سفر لپاره غوښتنې ◄

د اختیاراتو درلودونکو ته وړاندیز چې هغوي د خپل هیواد څخه د لیدنې په موخه  ●
غوښتنه وکړي او د لیدنې د ثابتولو او سم ښودلو د حق په توګه اضافې معلومات 

وړاندې کړي. 

د برشي حقونو د عايل کمیشرن دفرت د مدين ټولنې لپاره د بریښنا لیک له الرې د  ●
راتلونکې مالقات په اړه مطلع و اوسئ.

د مالقات د غوښتنو څخه د اطمینان حاصلولو په موخه د دولت او نورو اړوندو  ●
رشیکباڼو رسه مدافعه)د بیلګې په توګه، د پارملان د غړو، او یا دیپلوماتیکو ماموریتونو(.

د تعقیبي لیدنو د ترتیب او مفاهمې په چارو کې ګډون.  ◄

د تعقیبي راپورونو لپاره د معلوماتو په برخه کې مرسته. ◄

د امکان په صورت کې د تعقیبي غونډو وړاندیزول، په هغو کې ګډون او د هغو د تنظیم  ◄
د چارو رسه مرسته. 

د مکاتبې تعقیب

د مکاتبو ګډ راپورونه د ټولو ځانګړو نهادونو له خوا په هره منظمه ناسته کې د برشي حقونو 
شورا ته وړاندې کیږي. د مکاتبو راپورونه په کال کې درې ځله خپریږي چې په دې کې د هغو 
ادعاوو لنډې خالصې شاملې دي کومې چې د اړوند هیواد د استازې یا نورو نهادونو رسه رشیکې 
شوې. د مکاتبو منت لیږل شوی او د حکومت غربګونونه د هایپرلینک له الرې د الرسيس وړ دي. 
ځانګړي نهادونه کوالی يش د یوې قضیې د کومې په اړه چې ال د مخه معلومات لیږل شوي اضايف 
معلومات تر السه او په هغو غور وکړي. اضايف معلومات معموال د ورته رسچینې لخوا چاچې اضايف 
معلومات سپارلې برابریږي. په ۲۰۱۲ کال کې،ځانګړو نهادونو په ۲۱ سلنه قضیو کې د مکاتبو په 

اړه اضايف معلومات تر السه کړي. 

ځانګړي نهادونه کوالی يش هغه وخت تعقیبي معلومات ولیږی کله چې پرمختګونه د یوه نوې 
فعالیت تضمین وکړي. د یو شمیر زیاتو تعقیبي مکاتبو بنسټ پر اضايف سپارل شویو معلوماتو والړ 

دی. په ۲۰۱۲ کال کې، ۳۱ سلنه مکاتبې تعقیبي مکاتبې وو. 

د هیواد څخه د لیدنو پر مهال او همدارنګه د اړوندو هیوادونو د استازو رسه د دیپلوماتیکو سال 
مشورو له الرې تعقیبي ارتباطات را منځ ته کیږي. په یو شمیر منونه یې قضیو کې ځانکړي نهادونه 

کواليش خرب پانې خپرې کړي.



د مدين ټولنې لپاره عميل الرښود

44

د ارتباطاتو په اړه تعقیب د اختیاراتو د درلودونکو د کلنې راپورونو په برخه کې د مالحظاتو له 
الرې ترالسه شوی. مالحظات زیاتره په یوه هیواد کې د راپور ورکولو د مودې پر مهال د برشي 

حقونو په جریانونو او منونو او همدارنګه د انفرادي قضیو په شمیر پورې اړه لري. 
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24   د نورو معلوماتو لپاره د کارې ډلې د کارکولو بیا کتل شوې میتودونه وګورئ 

 .)A/HRC/10/9, Annex 1(

 د سوله ییزې اجتامع او انجمن د ازادي د حقونو په اړه د خاص راپور 
ورکونکي د مالحظاتو راپور 

 په ۲۰۱۰ کال کې د نوموړي د ماموریت د پیل څخه راهیسې، خاص راپور ورکونکي د مالحظاتو 
دوه راپورونه چمتو کړې په کومو کې چې هغه د برشي حقونو د خاصو رسغړونو د دوسیو په هکله 

په اندیښنو ټینګار کړی، په تیره بیا د دولت لخوا د ځوابونو په رڼا کې د ارتباطاتو په هکله. 

 د اجبارې توقیف په اړه د کارې ډلې ډیټابیس 

د کارې ډلې ډیټابیس په ۲۰۱۱ کال کې پیل شو،د اجبارې توقیف په اړه د کارې ډلې ډیټابیس د 
څیړنې په موخه یوه عملې وسیله ده چې هدف یې د ۱۹۹۱ کال را هیسې د کارې ډلې لخوا د اتخاذ 
شویو نظریو څیړل دي. ډیټابیس د نظریو د کیفیتي او کمیتي تحلیل لپاره اسانتیاوي برابروي او 
کوالی يش د اجباري توقیف د قربانیانو، مدافع وکیالنو او نورو رسه مرسته وکړي څوک چې غواړي 

کارې ډلې ته د ادعا شوې اجباري توقیف دوسیې وسپاري.23

 د اجبارې ال درکه کیدو په اړه د قضیو تعقیب

د اجباري ال درکه کیدو په اړه کارې ډلې د اشخاصو د کورنیو او اړوندو دولتونو تر منځ د ارتباطاتو 
د یوه چینل د را منځ ته کولو په هدف کوښښ کوي. هر ډول مهم اضايف معلومات چې رسچینې یې 
د یوې مهمې قضيې په اړه سپارې هغه اړوند دولت ته انتقالیږي. کارې ډله د ال درکه شوي شخص 
د ځای ځایګي په تړاو رسچینې ته د دولت غربګونونه وړاندې کوي او د رسچینې څخه بلنه کوي څو 
مالحظات او اضايف توضیحات برابر کړي. که چیرې رسچینه د شپږو میاشتو په دننه کې ځواب نه 
وایې، قضیه تصفیه شوې شمیرل کیږی.  قضیې تر هغو چې تصفیه نه يش، دوام نه مومي یا و نه تړل 
يش، پرانیستې پاتې کیږي. کارې ډله هر اړوند دولت ته په کال کې یو وار د نا تصفیه شویو قضیو 
په تړاو او په کال کې درې ځله د ټولو اړینو قضیو چې د وروستۍ ناستې را هیسې انتقال شوې 
یادونه کوي. تر ممکنه حده او د غوښتنې په صورت کې، کارې ډله د خاصو قضیو په اړه دولت او 

رسچینې ته تازه معلومات برابروي.24
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مدين ټولنه څنګه ګډون کوالی يش؟

د دې په خاطر چې د وضعیتونو او اندیښنو په اړه اګاهې تر السه کړی په منظمه توګه د  ◄
ارتباطاتو د راپورونو چیک کول

د دې په خاطر چې د قضیو په اړه ال زیات نور معلومات را غونډ يش، د محيل، سیمه ییزو،  ◄
ميل او نړیوالو شبکو په دننه کې په پراخه کچه د راپورونو خپرول

د مثبتو او منفي پرمختیاوو په اړه د تازه معلوماتو سپارل کوم چې د پخوانې مکاتبې  ◄
رسه تړاو لري

د دولت د غربګونونو بیا ارزونه او خاصو نهادونو ته د اړوندو تبرصو لیږل ◄

د خاصو نهادونو اختیاراتو درلودونکو رسه د هغوي د برشي حقونو د عايل کمیشرن د دفرت  ◄
د ټیمونو له الرې د منظمو اړیکو را منځ ته کول؛ او 

عمومي  ◄ یا  او   urgent-action@ohchr.org لیک  بریښنا  دا  نهادونو  خاصو  اړوندو  د 
بریښنا لیک وکاروئ. په الندې پته د خاصو نهادونو الرښود د الرسيس وړ دی:

http://goo.gl/5goNL

په ۲۰۱۲ کال کې د سیمې پر اساس د ارتباطاتو مکاتبه او تعقیب
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د موضوعاتی راپورونو تعقیب

 د یوه معیارې فعالیت په حیث، خاص نهادونه د برشي حقونو شورا یا عمومي اسامبلې ته د خپلو کلنیو 
عمومي راپورونو د وړاندې کولو او بحث کولو په خاطر پیښې تنظیموی یا په هغو کې ګډون کوي. 
کیدای يش دا د شورا د ناستو یا نورو ورکشاپونو او کنفرانسونو پر مهال د څنډې پیښې وي. د مطبوعاتې 
پاڼو صادرول یا د ویب پاڼو له الرې د معلوماتو خپرول او د راپور د موضوعاتو په هکله د کنفرانسونو 
دایرول یو عادي فعالیت دی. نړیوالې موضوعايت ورځې ښایي هغه فرصتونه وي چې د برشي حقونو د 

مسایلو په هکله کوم چې په موضوعايت راپورونو کې تر بحث الندې نیول شوي، د رسنیو پام راواړوي. 

مدين ټولنه څنګه کوالی يش ګډون وکړي؟

د موضوعايت راپور د موضوع په هکله د برشي حقونو د شورا د غونډو پر مهال د څنډې  ◄
د لېدنو تنظیمول27 او په هغو کې ګډون.

د مدين ټولنې د فعاالنو د فعالیتونو د پیاوړتیا په موخه د موضوعايت راپورونو موندنو او سپارښتنو  ◄
ته ارجاع)د بیلګې په توګه، مدافعه، د ظرفیت را منځ ته کول، د پوهاوي د کچې لوړول او نظارت( 

www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Standards.aspx  25

http://antitorture.org  26

د څنډې د لېدنو تنظیمول تر هغو انجوګانو پورې کومې چې مشوريت موقف ولري، محدود دي.  27

 هغه ابزار چې بنسټ یې پر ویب والړ دی: د مذهبې چارو او عقیده یي 
ازاديو په اړه د قوانینو خالصه او د شکنجې پر وړاندې د مبارزې نوښت

د مذهبې چارو او عقیده یي ازادي په اړه د قوانینو خالصه 
۲۰۱۱ کال د مذهبې چارو او عقیده یي ازادي په اړه د خاص راپور ورکونکی د ماموریت د را منځ 
ته کیدو ۲۵مه کلیزه ملانځي. د مذهبې چارو او عقیده یې ازادي په اړه د قوانینو خالصه د څلورو 
او سپارښتنو کوم چې د ۱۹۸۶ کال راهیسې دندې  ماموریت درلودونکو نهادونو په مالحظاتو 
تررسه کوي، پیل شوه. د قوانینو خالصه د مدافعې، معارف او تحقیق د یوې وسیلې په حیث طرح 
شوې، په دې خالصه کې د ۱۹۸۶ کال څخه تر ۲۰۱۱ کال پورې د ماموریت د راپورونو اقتباسونه 

کوم چې د موضوع پر اساس کتګورې شوي، شامل دي.25

د شکنجې پر وړاندې د مبارزې نوښت
په ۲۰۱۳ کال کې، د شکنجې په اړه خاص راپور ورکونکي یو آن الین پالټفورم پیل کړ چې په دې 
کې د مطبوعايت بیانیو، مرکو، کنفرانسونو، استامعیه غونډو، او د هیواد د لیدنو په اړه د تعقیب او 
د موضوعايت راپورونو په اړه د رسنیو د پوښښ رسبیره او د ټولو موضوعايت، د دولتي او مالحظاتې 

راپورونو په شمول د تعقیبي فعالیتونو په اړه معلومات شامل دي.26

www.ohchr.org/EN/issues/FreedomReligion/Pages/Standards.aspx
http://antitorture.org
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نړیواله دوره یې بیا کتنه  4.5

د نړیوالې دوره یې بیا کتنې لومړنی پړاو د ۲۰۱۱ کال په اکتوبر کې کله چې د ملګرو ملتونو ټولو 
غړو هیوادونو د بیا کتنې پروسه رس ته ورسوله ،بشپړ شو. د بیا کتنې د دوهم او ورپسې پړاو 
پر مهال، هیوادونه اړ دي څو د لومړنۍ بیا کتنې د سپارښتنو د تطبیق په موخه د نیول شویو 
اقدامونو او همدارنګه د نورو پرمختګونو په اړه معلومات برابر کړي. د دې رسبیره، د نړیوالې 
دوره يي بیا کتنې په اړه د اجنډا د۶ فقرې الندې کیدای يش د برشي حقونو د شورا د ناستو پر 
مهال تازه معلومات وړاندې يش. هیوادونه او انجوګانې کوالی يش د موقتي راپورونو، شفاهي او 

لیکل شویو بیانونو له طریقه تازه معلومات وړاندي کړي. 

 

مدين ټوله څنګه کوالی يش ګډون وکړي؟

کله چې معلومات سپارئ او موخه مو د رشیکباڼو د راپور په خالصه کې د هغه ځایول  ◄
وي، نو مهمه ده یوه دايس تحلیل ته ځای ورکړئ څو جوته کړي چې دولت د لومړې پړاو 

سپارښتنې پلې کړي او که نه. 

د مدين ټولنې فعاالن کوالی يش بررسې کونکو هیوادونو ته د تطبیق په اړه د دولت د  ◄
پرمختګ په باب د هغوي د تحلیل په هکله اطالع ورکړي، په خاص ډول هغو هیوادونو 

ته چا چې د لومړنۍ ارزونې پر مهال سپارښتنې تنظیم کړیدي.

د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا )ECOSOC( په مشورې رسه انجوګانې کوالی  ◄
يش د اجنډا د ۶ فقرې الندې لیکيل او شفاهي بیانونه وکاروي او د برشي حقونو شورا ته 
یې وړاندي کړي او د پرمختګونو او ننګونو په اړه په هغو هیوادونو کې چې د نړیوالې 

دوره يي بیا کتنې سپارښتنې تطبیق کوي تازه معلومات برابر کړي. 

په دغو ارګانونو کې، د مدين ټولنې د ګډون په هکله د الرښود لپاره د مدين ټولنې د برشي حقونو 
د عايل کمیشرن د دفرت کتابګوټې ته – د ملګرو ملتونو د برشي حقونو د پروګرام رسه کار کول او د 

نړیوالې دوره یې بیاکتنې په اړه عميل الرښود ته مراجعه وکړئ.28  

www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx :په دې پته د الرسيس وړ ده  28

 په کوملبیا کې د نړیوالې دوره يي بیا کتنې د تطبیق په اړه د برشي حقونو 
شورا ته راپور ورکول

د کوملبیا د حقوق پوهانو کمیسیون د ۶ فقرې الندې، کومه چې د نړیوالې دوره يي بیا کتنې ته اختصاص 
شوې د عمومي خربو اترو پر مهال د برشي حقونو شورا ته په منظم ډول تازه معلومات ورکوي. د دغو 
معلوماتو له الرې، د کوملبیا د حقوق پوهانو کمیسیون د د نړیوالې دوره يي بیا کتنې د سپارښتنو د پلې 

کولو په برخه کې د کوملبیا د دولت لخوا د تر السه شوي پرمختګ په اړه معلومات برابروي. 
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www.upr-info.org/followup  29

www.francophonie.org  30

د نړیوالې دوره یې ارزونې په اړه د تعقیب وسایل

د نړیوالې )UPR-INFO( د غیردولتي موسسې د اسانتیاوو د برابرولو، ترویج او د نړیوالې دوره يې 
بیا کتنې د سپارښتنو د تطبیق او نظارت په موخه ابزار برابرکړي. په خاص ډول:

Í  هغه تعقیبي پروګرامونه چې د لومړۍ دورې څخه دوه کاله وروسته د سپارښتنو تطبیق
ارزوي)د منځنې کچې د تطبیق ارزونه( او د نړیوالې دوره يې بیا کتنې د دوهمې دورې 
لپاره د هغوي په ميل پروګرامونو کې د تطبیق په اړه د هیواد د اطالعاتو رسه د لومړۍ 

دورې د سپارښتونو او ژمنو پرتله. 

Í  د تطبیق په هکله د الرو چارو څیړنه هغه اطالعات او معلومات ارزوي کوم چې د تعقیبي
پروګرامونو له الرې جمع اوري شوي او د ټولټال ۶۵۴۲ سپارښتنو له جملې څخه د ۳۲۹۴ 

سپارښتنو تطبیق ارزوي کوم چې ۶۶ هیوادونو ته راجع کیږي. 

Í  د مدين ټولنې لپاره تعقیبي ټولګه پنځه وړاندیز شوي عملونه ترشیح کوي: ۱. په عام ډول
د نړیوالې دوره یي بیا کتنې د سپارښتنو او ژمنو خپرول، ۲. د تطبیق د چارو پالنول، ۳. د 
دولت رسه په ډیالوګ کې ښکیلتیا چې موخه يې د تطبیق په چارو کې ګډون دی، ۴. د 

تطبیق د چارو نظارت؛ او ۵. د تطبیق په اړه راپور ورکول.29

د )The Organization internationale de la Francophonie )OIF موسسې د نړیوالې دوره 
یې بیا کتنې د سپارښتنو او ژمنو د تطبیق په هکله یو عميل الرښود خپور کړی. دا عميل الرښود 
په اصل کې د هیوادونو لپاره په نظر کې نیول شوی، دا الرښود د تعقیب او تطبیق په چارو کې د 
هغوي د ظرفیتونو په دننه کې د دولت د رشیکباڼو په حیث د مدين ټولنې د فعاالنو په شمول د 
نورو رشیکباڼو په اړه هم دی. دا الرښود د تطبیق د یوه پالن له مخې په لسو پړاونو کې د  پلې کولو 

په موخه د تعقیب وړاندیز کوي.

د اړوندو معلوماتو را غونډول. 1

په موضوعاتو کې ځایول. 2

د متې وړ عملونو او پایلو پیژندل کوم چې د سپارښتنو څخه را پیدا کیږي. 3

د تطبیقي اقدامونو پیژندل. 4

د هر سکټور لپاره د یوه متحد روش اتخاذ. 5

د هیواد په کچه د تطبیق په موخه د مسولیتونو ټاکل. 6

په ميل کچه د تطبیق کونکو رشیکباڼو پیژندل . 7

د تطبیق په موخه د یوه زمانې چوکاټ را منځ ته کول. 8

په نړیواله کچه د ظرفیت جوړولو او تخنیکې مرستو د اړتیاوو او تطبیقې رشیکباڼو پیژندل. 9

د تطبیق په موخه د تعقیب او ارزونې د سرتاتیژي جوړول.30. 10
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هر اړخیز روش  5.5

په دې برخه کې، تعقیبي طرزالعملونه او هغه فعالیتونه چې د بیالبیلو میکانیزمونو له الرې را منځ 
ته شوي د دې لپاره په جال ډول وړاندې کیږي ځکه چې د دوي تر منځ ورته والی موجود دی، او 
د هر میکانیزم منفرد خصوصیات جوړوي. مهمه ده یو وار بیا ټینګار ويش که چیرې تعقیبي چارې 
په ښه او شاملونکې توګه تررسه يش نو دا به ډیرې موثره پایلې ولري، په کومه ذریعه چې د برشي 
حقونو د بیالبیلو میکانیزمونو سپارښتنې یو بل تقویه کوي او د پلې کولو په لور د هغوي پوتانسیل 

اعلی درجې ته رسوي. د دغه الرښود درېيمې برخې ته مراجعه وکړئ.

غچ اخیستنې  6.5

د برشي حقونو په ډګر کې د هغو انفرادي کسانو او ډلو په وړاندې غچ اخیستنې څوک چې 
غواړي د ملګرو ملتونو، د هغوي د استازو او د برشي حقونو په ساحه کې د میکانیزمونو رسه 
همکاري کوي یا يې همکارې کړي وي د برشي حقونو د رسغړونو څخه شمیرل کیږي. کیدای يش 
غچ اخیستنې هغه وخت چې کله مدين ټولنه وغواړي د تعقیبي فعالیتونو په چوکاټ کې د ملګرو 

ملتونو د برشي حقونو د میکانیزمونو رسه همکارې وکړي را منځ ته يش. 

د برشي حقونو د شورا ۲/۱۲ شمیرې پریکړه لیک عمومي منيش ته دنده سپارلې څو شورا ته د 
ادعا شویو غچ اخیستنو په اړه د هغو کسانو په وړاندې څوک چې د ملګرو ملتونو د برشي حقونو 
د میکانیزمونو رسه همکاري کوي داسې کلنی راپور وړاندې کړي چې په هغه کې په لیکل شوې 
بڼه د اطالعاتو را غونډولو او تحلیل ته او همدارنګه د هغو سپارښتنو په اړه چې په څه ډول د 

تهدید او انتقام مسلو ته ځواب و وایې ځای ورکړل يش.31

د غچ اخیستنو د قضیو رسبیره او د شورا رسه د همکاري په حواله، ځانګړي نهادونه او د تړون 
ارګانونه، د هغوي د تعقیبي طرزالعملونو او فعالیتونو په شمول، راپور ښایي هغه غچ اخیستنې 
کومې چې د برشي حقونو د عايل کمیشرن د دفرت ، په ساحه کې د هغوي د شتون او د برشي حقونو 
د کارپوهانو، د ملګرو ملتونو د هیواد د کچې د ټیمونو، د سوله ساتو ماموریتونو د برشي حقونو 
د عنرصونو او داسې نورو رسه تړاو ولري، احتوا کړي. په پخوانیو راپورونو کې د قضیو په اړه شامل 

تعقیبي معلومات هم مناسب دي. 

کیدای يش د هغو انفرادي کسانو په وړاندې غچ اخیستنه واقع يش چا چې:

د همکارۍ د غوښتلو په صورت کې یا د ملګرو ملتونو، د هغوي د استازو او د برشي  ◄
حقونو په ډګر کې د میکانیزمونو، یا د هغو کسانو رسه همکارې چا چې دوي ته شاهدي 

یا معلومات برابر کړي؛

31  د ۲۰۱۲ او ۲۰۱۱ کلونو لپاره A/HRC/21/18 and A/HRC/18/19  وګورئ
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د برشي حقونو او اسايس ازادیو د ساتنې په موخه د ملګرو ملتونو تر حامیت الندې د را  ◄
منځ ته شویو طرزالعملونو په ارزښت پوه او ترې ګټه پورته کړي، او/یا يې د دې هدف 

په موخه حقوقي او نورې مرستې برابري کړي؛

د برشي حقونو د نهادونو په واسطه د را منځ ته شویو طرزالعملونو الندې د معلوماتو  ◄
او نورې مرستې  او/یا يې د دې هدف په موخه حقوقي  یا یې هغه سپاريل  او  سپارل 

برابري کړي؛

د برشي حقونو د رسغړونو قربانیان د انفرادي کسانو یا د هغو کسانو چا چې قربانیانو ته  ◄
حقوقي او نورې مرستې برابرې کړي، خپلوان دي؛

د عمومي منيش د راپور له طریقه په عامه توګه د غچ اخیستنې د قضیو خپرول ښایي ښې ساتنې 
ته الر هواره کړي. ځکه نو، په عام ډول د څرګندولو خطرونه هم باید په ښه توګه و ارزول يش. د 
دې دلیل لپاره، په دې راپور کې یواځې هغه قضیې د کومو په تړاو چې اړوندو انفرادي کسانو د 

هغوي د دوسیي د نرش کولو لپاره خپل رضایت ښودلی، شاملې دي.

د دې لپاره چې د غچ اخیستلو په اړه معلومات وسپارئ، مهربانې وکړئ په الندې پته اړیکه ونیسئ:
reprisals@ohchr.org
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زیات څه زده کړئ  .6

د برشي حقونو د عايل کمیشرن د دفرت ویب پاڼه:  ◄
www.ohchr.org

د مدين ټولنې لپاره د برشي حقونو د عايل کمیشرن د دفرت اسناد د ملګرو ملتونو په ۶  ◄
رسمی ژبو په الندې پته د الرسيس وړ دي

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

د نړیوالو برشي حقونو شاخصونه: ◄
http://uhri.ohchr.org

د برشي حقونو لپاره نړیوالو خدمتونو او د برشي حقونو د قانون مرکز، د ملګرو ملتونو  ◄
د برشي حقونو د سپارښتنو داخلی پلې کیدل- د برشي حقونو د مدافعینو او طرفدارانو 

لپاره الرښود، په الندې پته موجود دی: 
www.ishr.ch

د UPR-Info تعقیبي اسناد په الندې پته موجودې دي:  ◄
www.upr-info.org/followup

د IOF موسسې د ۲۰۱۳ کال د نړیوالې دوره یې بیا کتنې په اړه عميل الرښود په الندې  ◄
پته د الرسي وړ دی:

www.francophonie.org

د قضاوت څخه تر عدالت پورې- د برشي حقونو نړیوالې او سیمه ییزې پریکړې تطبیق  ◄
کوي، ۲۰۱۰ او همدارنګه د حقونو څخه تر اصالح او چاره لټولو پورې: د نړیوالو برشي 
حقونو د پریکړو د تطبیق لپاره جوړښتونه او سرتاتیژي ګانې، ۲۰۱۳، په الندې پته د 

الرسيس وړ دي:
www.opensocietyfoundations.org

ویب کاستینګ/انټرنیټې خپرونې ◄

د ملګرو ملتونو انټرنیټې ټلویزیون: ●
http://webtv.un.org
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د تړون د ارګانونو ناستې: ●
www.treatybodywebcast.org

د ناروغ د روغتیا پالنې په برخه کې د برشي حقونو په اړه د شاغل شخص الرښود:  ◄
http://health-rights.org/

د CRC د مالحظاتو د خالصې په اړه د تعقیبي فعالیتونو د قضیې څیړنه: ◄
www.childrightsnet.org/NGOGroup/CRC/FollowUp/

د اجبارې توقیف په اړه د کاري ډلې ډیټابیس: ◄
www.unwgaddatabase.org/un/ 

د مذهبې چارو د ازادي یا عقیدې په اړه د قوانینو ټولګه:  ◄
www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Standards.aspx

ځینې انجوګانې د برشي حقونو د ځانګړو میکانیزمونو رسه له نږدي کار کوي. دا انجو ګانې د هغو 
میکانیزمونو رسه د مدين ټولنې د فعاالنو د ښکیلتیا په موخه اسانتیاوي برابروي او د هغو مالتړ 
کوي او همدارنګه کوالی يش الرښود او مالتړ برابر کړي.د دغو انجوګانو یو شمیر په الندې ډول دي:

◄  CCPR(د مدين او سیايس حقونو د نړیوال میثاق لپاره د سیايس او مدين حقونو مرکز
مرکز(

د ماشوم د حقونو د میثاق لپاره د ماشوم د حقونو شبکه  ◄

د معیوبیت نړیوال ایتالف)IDA( د معیوبو کسانو د حقونو په هکله د کمیټې لپاره ◄

د معیوبو کسانو د حقونو په هکله د کمیټې لپاره د نژاد پرستي)IMADR( او د تبعیض  ◄
د ټولو بڼو په وړاندې نړیوال حرکت

د کډوالو کارګرانو د نړیوال میثاق ) CMW( لپاره د کډوالو کارګرانو د کنوانسیون په  ◄
)IMPWC( هکله نړیوال پالتفورم

د شکنجې په وړاندې د کنوانسیون لپاره د شکنجې د قربانیانو لپاره د اعتبار د اعادې  ◄
)IRCT( نړیواله شورا

د ښځو په وړاندي د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په اړه کنوانسیون لپاره په اسیا-  ◄
)IWRAW( اقیانوسیه کې د ښځو د حقونو د نړیوال عمل څار

د نړیوالې دوره يې بیا کتنې لپاره د نړیوالې دوره یې بیا کتنې معلومات. ◄
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زموږ رسه اړیکه ونیسئ  .7

 د برشي حقونو د عايل کمشرن دفرت د مدين ټولني رسه په الندې پته اړیکه ونسئ:
civilsociety@ohchr.org

تیلفون: 9656 917 22 )0(41+

ــی او  ــو کتابګوټ ــرشي حقون ــرت د ب ــرن دف ــايل کمش ــو د ع ــرشي حقون ــاره د ب ــې لپ ــدين ټولن د م
ــه  ــن بڼــه پ ــه آن الی ــو پ ــيس، رويس او هســپانیوې ژب ــې، انګلی ــه عــريب، چینای عمــيل الرښــود پ

دي. وړ  الرسيس  د   www.ohchr.org/en/AboutUs/Pages/Civil Society.aspx

 د مدين ټولنې د بریښنالیک د انتشار سیسټم د برشي حقونو د ټولو ماموریتونو، میکانیزمونو او 
همدارنګه وجهی صندوقونو، اعانو او فیلوشيپونو لپاره معلومات او د عریضو د رضب العجل نیټې 

برابروي. د اشرتاک کولو په موخه د مدين ټولنې ویب پانې ته مراجعه وکړئ.
http://goo.gl/O8snt





د برشي حقونو لپاره د عايل کمیشرن د دفرت د ۲۰ کلیزې ملانځل 

»مدين ټولنه د تیرو شلو کلونو په پرتله نن سبا د برشي 
حقونو د یو شمیر نورو فعالو ميل سازمانونو او د برشي 
حقونو د مدافعینو رسه یو ځای په تدریجې توګه پراخه 
شوې. دغه سازمانونه او انفرادي کسان برشي حقونو ته 
نوې سا ورکوي: هغوي د بدلون ترویج کونکي دي، هغه 

کسان دي څوک چې د رسغړونو، کمزورې قانون جوړونې 
او استبداد په اړه د خطر زنګ وهي. دغه عميل الرښود د 

برشي حقونو لپاره د عايل کمشرن د دفرت ۲۰ مه کلیزه ملانځي 
او د مدين ټولنې هغو فعاالنو ته ډالۍ شوی څوک چې په 

ټوله نړۍ کې د برشي حقونو د ترویج لپاره کار کوي.«

ناوي پیيل

د برشي حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالې کمیشرنه

د ۲۰۱۳ کال اکتوبر
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