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یہ کتاچبہ نظر ثانی کی غرض سے امریکی ادارہ برائے بنی االقوامی ترقی )USAID( نے شائع کیا ہے۔ اسے انٹرنیشنل 
فاونڈیشن فار الیکٹرول سسٹمز )ٓائی ایف ای ایس( اور نیشنل ڈمیوکریٹک انسٹی ٹیوٹ نے تیار کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں 

USAID یا امریکی حکومت کے نقطہ نظر کی عکاسی کرتے ہوں۔ کہ مصنف کے اس کتاب میں ظاہر کیے گئے خیاالت 
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© 2014 منجانب ٓائی ایف ای ایس مجلہ حقوق حمفوظ ہیں۔

بیان حبوالہ اجازت: اس اشاعت کے کسی بھی حصے کو ٓائی ایف ای ایس کی پیشگی حتریری اجازت کے بغری کسی بھی صورت یا ذرائع سے دوبارہ استعمال نہیں کیا 
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اس حوالے سے طلِب اجازت کی درخواست میں مندرجہ ذیل معلومات شامل کی جائیں: 

اس مواد کا بیان جس کے لیے نقل کی اجازت طلب کی جا رہی ہے۔  •  

وہ مقصد جس کے لیے نقل شدہ مواد استعمال کیا جائے گا اور کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا۔  •  

ٓاپ کا نام، کمپنی یا ادارے کا نام، ٹیلی فون منرب، فیکس منرب، ای میل ایڈریس اور ڈاک کا پتہ۔  •  

براہ مہربانی اجازت کے لیے متام درخواستیں مندرجہ ذیل پتے پر بھیجی جائیں:

International Foundation for Electoral Systems 
K Street, NW, Fifth Floor 1850 

 Washington, D.C. 20006 
editor@ifes.org :ای میل 

فیکس: 202.350.6701

 سرِ ورق تصویر شیطون دورجی، بھوٹان۔
 صفحہ منرب 26، 31، 55 )باالئی اور ذیلی( تصاویر این، ڈی، ٓائی کی ملکیت ہیں۔ 

 دیگر متام تصاویر ٓائی، ایف،ای،ایس کی ملکیت ہیں۔
اس دستاویز کا ٓاسان حصہ ڈاون سائنڈروم ٓائر لینڈ )Down Syndrome Ireland( گرائن ڈی پاور )Grainne de Paor( نے تیار کیا ہے
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یہ اشاعت افراد باہم معذوری کی سفری یس ڈیانا )Yusdiana( کے نام کی جاتی ہے۔ ان کی ان تھک 
کوششیں جنوب مشرقی ایشیا اور دیگر خطوں میں ان کے ساتھیوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔
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ٓائی ایف ای ایس اور این ڈی ٓائی کے بارے میں

الیکٹرول سسٹمز فار  فاؤنڈیشن  انٹرنیشنل 

انٹرنیشنل فاؤنڈیشن فار الیکٹرول سسٹمز )ٓائی ایف ای ایس( ٓازاد اور منصفانہ انتخابات میں حصہ لینے کے شہریوں کے حق کی محایت کرتی 
ہے۔ ہماری ٓازاد مہارت مسائل کا دیرپا حل پیش کرنے کی غرض سے انتخابی عمل کو مضبوط کرتی اور مقامی سطح پر صالحیتوں کو تقویت 

دیتی ہیں ۔

گے بڑھانے کے لیے درج ذیل  بنی االقوامی قائد ہونے کے ناطے ہم مجہوریت کی ترقی میں بہرت حکمرانی اور مجہوری حقوق کی بات کو ٓا
اقدامات کرتے ہیں:

انتخابی عملے کو تکنیکی معاونت فراہم کرنا  •  

قلیل منائندگی رکھنے والے حلقوں کو سیاسی عمل میں شامل ہونے کے لیے مضبوط کرنا  •  

انتخابی دور کو بہرت بنانے کے لیے فیلڈ پر مبنی حتقیق کا اطالق کر کے  •  

ٓائی ایف ای ایس کو دنیا بھر میں ایسے اقدامات کی قیادت کرنے کا وسیع جتربہ حاصل ہے جن سے انتخابی اور سیاسی عمل میں افراد باہم 
معذوری کی شرکت کو ترویج دی جاتی ہے۔ ٓائی ایف ای ایس معذور افراد کے اداروں کے مابنی، سول سوسائٹی کے گروپوں اور حکومت کے 

 ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ اس میں عاملی سطح پر استعمال ہونے والے وسائل میں اپنی مہارتوں کا اطالق کرنا بھی شامل ہے، جیسا کہ
www.ElectionAccess.org جو کہ سیاسی عمل میں افراد باہم معذوری کی مشولیت کے حوالے سے پہال عاملی ذریعہ ہے۔ ادارے کی 

 InterAction Disability Inclusion( 2011 میں انٹرایکشن ڈس ایبلیٹی انکلوژن ایوارڈ کوششوں کے اعرتاف میں ٓائی، ایف،ای،ایس کو 
Award( دیا گیا۔ 

1987 سے لے کر اب تک ٓائی، ایف،ای،ایس نے 135 سے زائد ممالک کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ ان ممالک میں ترقی پذیر مجہوریتوں سے 
 لے کر ترقی یافتہ مجہوریتوں تک، سب ہی شامل ہیں۔ مزید معلومات کے لیے www.IFES.org اور 

www.ElectionAccess.org مالحظہ کریں۔

ٹیوٹ انسٹی  نیشنل ڈمیوکریٹک 

نیشنل ڈمیوکریٹک انسٹی ٹیوٹ )این ڈی ٓائی( ایک غری منافع خبش، غری جانبدار، غری سرکاری ادارہ ہے جو دنیا بھر میں عوام کی ان توقعات کے 
جواب میں اقدامات کرتا ہے کہ وہ ایسے مجہوری معاشروں میں رہنا چاہتے ہیں جہاں بنیادی انسانی حقوق کا اعرتاف اور ان کی مزید ترویج 

کی جا سکے۔

1983 میں قیام کے بعد سے این ڈی ٓائی اور عالقائی سطح پر اس کے مقامی اداروں نے سیاسی مجاعتوں، شہری تنظیموں اور پارلیمنٹ کو 
مضبوط بنا کر، انتخابات کی حفاظت کر کے اور حکومت میں شہریوں کی شرکت، شفافیت اور احتساب کی ترویج کے ذریعے مجہوری اداروں 

اور معموالت کی محایت اور مضبوطی کے لیے کام کیا ہے۔

کار سیاسی کارکنان کی مدد سے این، ڈی، ٓائی افراد اور گروہوں کو ایک جگہ مجع کرتا ہے کہ  100 سے زائد ممالک میں اپنے عملے اور رضا
وہ نظریات، علم، جتربات اور مہارتوں کا تبادلہ کر سکیں۔ ادارے کے ساتھیوں کو بنی االقوامی سطح پر مجہوریت میں ہونے وایل پیش رفت 

میں بہرتین معموالت کا براہ راست جتربہ ہوتا ہے جنہیں وہ اپنے ممالک کے حاالت کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ این، ڈی، ٓائی کی کثری امللکی 
گرچے مجہوریت کا کوئی ایک مثایل منونہ موجود نہیں تاہم، چند بنیادی اصول متام مجہوریتوں میں  سوچ اس پیغام کو تقویت دیتی ہے کہ ا

یکساں پائے جاتے ہیں۔

 Universal Declaration of Human( ادارہ اپنے کام میں ان اصولوں کی پریوی کرتا ہے جن کا تذکرہ عاملی اعالن برائے انسانی حقوق
Rights( میں کیا گیا ہے۔ یہ شہریوں، سیاسی اداروں اور منتخب عہدیداروں کے مابنی ابالغ کے ادارہ جاتی راستوں کی بتدریج تشکیل کی 
ترویج کرتا ہے اور ان کی اس صالحیت کو تقویت دیتا ہے کہ وہ متام شہریوں کا معیار زندگی بہرت کریں۔ این، ڈی، ٓائی کے بارے میں مزید 

معلومات کے لیے براہ مہربانی www.NDI.org مالحظہ کریں۔
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خدمات کا اعتراف

کتاچبہ یکساں رسائی انٹرنیشنل فاؤنڈیشن فار الیکٹرول سسٹمز )ٓائی ایف ای ایس( کی ورجینیا ایٹکنسن )Virginia Atknisons( اور نیشنل 
ڈمیوکریٹک انسٹی ٹیوٹ )این ڈی ٓائی( کے ارون ایزلٹن )Aaron Azelton( اور کینٹ فوگ )Kent Fogg( نے حتریر کیا ہے۔ 

ٓائی ایف ای ایس اور این ڈی ٓائی ان متام اداروں اور افراد کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کتاچبے کی تیاری میں اپنی 
مہارتیں اور وقت ہمیں دیا۔ حتمی مسودے کو مندرجہ ذیل مبصرین اور اداروں کی ُپر مغز ٓارا سے بے انتہا فائدہ ہوا: 

پیٹرک کالرک )Patrick Clarke( ۔ چیف ایگزیکٹیو، ڈاون سائنڈروم ٓائرلینڈ   •

 ،)Circle of Women with Disabilities( ۔ بانی سرکل ٓاف وومین ود ڈس ایبلیٹٰز )Cristina Francisco( کرسٹینا فرانسسکو  •
پبلک  ڈومینکن ری 

 Disability Rights and( ۔ ایگزیکٹیو ڈائریکٹر، ڈس ایبلیٹی رائٹس اینڈ اجیوکیشن ڈیفنس فنڈ )Susan Henderson( سوز ہینڈرسن  •
Education Defence Fund(، مقیم امریکہ 

•  اینا الوسن )Anna Lawson( ۔ ایسوسی ایٹ پروفیسر، ڈسایبلیٹیز رائٹس اینڈ ال )Disability Rights and Law( لیڈز یونیورسٹی، 
برطانیہ 

 National( ۔ ایگزیکٹیو ڈائریکٹر، نیشنل ایسوسی ایشن ٓاف سوسائٹیز فار دی کیئر ٓاف دی ہینڈی کیپڈ )Farai Mukuta( فارائی موکوتہ  •
Association of Societies for the Care of the Handicapped(، زمبابوے

•  الیگزینڈریا پینہل )Alexandria Panehal( ۔ امریکی ادارہ برائے بنی االقوامی ترقی/ ڈومینکن ری پبلک، مشن ڈائریکٹر 

کو کولیکٹیو فار دی پروموشن ٓاف دی رائٹس ٓاف پرسنز ود ڈس ایبلیٹٰز  •  ہشام رشیدی )Hicham Rachidi( ۔ کنسلٹنٹ، مرا
)Moroccan Collective for the Promotion of the Rights of Persons with Disabilities(

•  سوزان سیگال )Susan Sygall( ۔ شریک بانی اور سی ای او، موبائلیٹٰی انٹرنیشنل )Mobility International( امریکہ 

•  سٹیفن ٹرومل )Stefan Tromel( ۔ ایگزیکٹیو ڈائریکٹر، انٹرنیشنل ڈس ایبلیٹی االئنس )International Disability Alliance(، مقیم 
سوئٹزرلینڈ

 Indonesia Disabled( ۔ سینئر مشری برائے حقوِق معذوراں، انڈونیشیا ڈس ایبل پیپلز ایسوسی ایشن )Yusdiana( یس ڈیانا  •
 )People’s Association

سنٹر فار سوسائٹی اورینٹیشن )Center for Society Orientation(، سربیا  •

یوتھ ود ڈس ایبلیٹٰیز فورم )Youth with Disabilities Forum(، سربیا  •

ٓائی ایف ای ایس اور این ڈی ٓائی اپنے ساتھیوں کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے انتخابی انتظامی اداروں اور سول 
سوسائٹی گروہوں کے ساتھ کام کرنے کے جتربے کی بنیاد پر ہمیں تکنیکی معاونت فراہم کی، بشمول: ٓائی ایف ای ایس سے تعلق رکھنے والے 

ڈیوڈ اینس )David Ennis(، کائل لیمارگی )Kyle Lemargie( اور میکسیمو ذیلدیوار )Maximo Zaldivar( جبکہ این ڈی ٓائی کے جیلینا 
ایربامووک )Jelena Abramovic(، پیٹ مریلو )Pat Merloe( اور تھامس کیلی )Thomas Kelly(۔ ایرکا شنی )Erica Shein( کی خصوصی 

 نظر اور تدوین جبکہ گرافک ڈیزائن کے شعبے میں ٓائی ایف ای ایس سے تعلق رکھنے وایل بیال ڈیسائی )Bella Desai(اور جنی ِملر 
)Jayne Miller( کی حمنت کے باعث یہ اشاعت مزید بہرت ہو گئی ہے۔ 

ٓاخر میں، امریکی ادارہ برائے بنی االقوامی ترقی کے مضبوط معاونت کے بغری یکساں رسائی کتاچبہ ممکن نہ ہوتا، باخلصوص روب ہورورتھ 
)Rob Horvath( اور لیا میکسن )Leah Maxson( کا شکریہ۔
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خالصے اور مخففات

 )Americans with Disabilities Act( امریکن ود ڈس ایبلیٹیز ایکٹ  ADA

 General Election Network for( جرنل الیکشن نیٹ ورک فار ڈس ایبلیٹی ایکسس ساوتھ ایسٹ ایشیا  AGENDA
)Disability Access in Southeast Asia

)Association of Southeast Asian Nations( ایسوسی ایشن ٓاف ساوتھ ایسٹ ایشنی نیشنز  ASEAN

)Convention on the Rights of Persons with Disabilities( کنونشن برائے حقوِق معذوراں  CRPD

سول سوسائٹی کی تنظیمیں )سی ایس او(  CSO

معذور افراد کی نتظیم )ڈی پی او(  DPO

انتخابی انتظام کا ادارہ )ای امی بی(  EMB

بنی االقوامی معاہدہ برائے شہری و سیاسی حقوق  ICCPR

ٓائی ایف ای ایس ۔ انٹرنیشنل فاونڈیشن فار الیکٹرول سسٹمز  IFES

بنی االقوامی غری سرکاری ادارہ  INGO

ٹیوٹ  انسٹی  نیشنل ڈمیوکریٹک   NDI

تنظیم غری سرکاری   NGO

اعالن برائے مفاِد عامہ   PSA

متحدہ اقوام   UN

عاملی اعالن برائے انسانی حقوق   UDHR

اقوام متحدہ کا معاشی و مساجی کمیشن برائے ایشیا و پیسفک  UN ESCAP

اقوام متحدہ کا دفرت برائے ہائی کمشرن برائے انسانی حقوق   UN OHCHR

امریکی ادارہ برائے بنی االقوامی ترقی  USAID

عاملی ادارہ صحت  WHO
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اہم اصطالحات کی تعریف

1 میں ہے کہ لفظ موجودہ سیاق و سباق  مندرجہ ذیل اصطالحات اس پورے کتاچبے میں بارہا استعمال کی گئی ہیں۔ شکل منرب 
میں کس طرح استعمال کیا گیا ہے جبکہ مزید رہنمائی کے لیے ایک مثال بھی پیش کی گئی ہے۔

1: کلیدی اصطالحات کی تعریف 1  شکل منرب 

1 ڈس ایبلڈ پیپلز انٹرنیشنل http://www.dpi.org۔
2 نائیجرین نیشنل ایسوسی ایشن ٓاف دی ڈیف “نائیجرین نیشنل ایسوسی ایشن ٓاف دی ڈیف” http://www.nnadeaf.org۔ 

مثالتعریفاصطالح

قابِل حصول

ایسا مقام، سہولت گاہ، کام کا ماحول، سہولت یا 
پروگرام جسے معذوریوں کے حامل افراد حمفوظ، ٓازاد 

طریقے سے اور اپنی عزت نفس کو جمروح کیے بغری 
حاصل کر سکیں، اس میں داخل ہوں، اسے چالئیں اور 

شرکت کر سکیں۔ 

ایک پولنگ سٹیشن جہاں وہیل چیئر پر ٓایا 
ایک ووٹر بآاسانی اور کسی کی مدد کے 

بغری حرکت کر سکے۔

شائع شدہ، مسعی یا بصری معلومات جن تک معذوریوں قابل حصول ساخت
کے حامل افراد رسائی حاصل کریں 

بریل، حمسوس کیا جانے واال، موٹی 
چھپائی، اشاروں کی زبان، )پڑھنے میں( 

ٓاسان

معاونتی ٓالہ 
ایسا ٓالٰہ جو کسی کام کو اجنام دینے یا دیگر کاموں کو 

مکمل کرنے میں اس طرح مدد دے کہ اس کے بغری وہ 
کام مشکل یا ناممکن ہو۔ 

ٹیکٹائل بیلٹ گائیڈ یا حمدب عدسہ 

ابھرے ہوئے نقطوں پر مشتمل نظام حتریر جو بصارت بریل
سے حمروم یا کم بصارت والے افراد استعمال کرتے ہیں

ایسی تنظیم جو خمتلف اقسام کی معذوریوں کے حامل بنی املعذوری تنظیم
افراد پر مشتمل ہو

ڈس ایبل پیپلز انٹرنیشنل1 معذور افراد کی 
تنظیموں کا قومی نیٹ ورک ہے۔

افراد باہم معذوری کی 
تنظیم

سول سوسائٹی کی تنظیم جو معذوریوں کے حامل افراد 
کے لیے بنائی گئی ہو اور وہ ہی اسے چالئیں 

نائیجرین نیشنل ایسوسی ایشن ٓاف دی 
ڈیف2 مساعت سے ُکلی یا جزوی طور پر 

حمروم نائیجریائی بانشندوں کے لیے بنائی 
گئی ہے اور ان کے حقوق کی ترویج و 

حتفظ کے لیے کام کرتی ہے 



 

6 انٹرنیشنل فاونڈیشن فار الیکٹرول سسٹمز اور نیشنل ڈمیوکریٹک انسٹی ٹیوٹ 

)پڑھنے میں( ٓاسان

وہ حتریر جس میں مشموالت، زبان، تصاویر اور گرافک 
خاکہ ٓاسان کر دیا جاتا ہے تاکہ اسے وہ لوگ بھی پڑھ 
سکیں جو ذہنی اعتبار سے کم صالحیتوں کے حامل ہیں 

اور/یا یہ ان کی ٓابائی زبان نہ ہو

یورپ میں قابل رسا اتنخابات کے لیے 
مشولیت یورپ کی سفارشارت یا اس 
کتاچبے کے صفحہ منرب 8 پر موجودہ 

خالصہ 

مشولیتی 

معذوریوں کے حامل افراد دیگر شہریوں کے ساتھ 
مساوی سطح پر متام انتخابی سرگرمیوں میں شامل ہوں 
جن میں قیادت کے عہدے بھی شامل ہیں، نہ کہ ان کے 

لیے علیحدہ گنجائش رکھی جائے جس سے یہ دیگر 
شہریوں سے کٹ جائیں۔

حمض موبائل بیلٹ باکس، جو بیلٹ کو 
ووٹر کے گھر کی دہلیز تک لے ٓائے، رکھنے 
کی جبائے پولنگ مرکز بھی پہنچ کے اندر 

ہونا چاہیے تاکہ معذور ووٹر چاہے تو وہ 
بھی عام شہریوں کی طرح ایک ہی جگہ 

پر ووٹ ڈال سکے۔

ذہنی معذوری / قوت 
فہم میں کمی

یہ اصطالح ایسے مواقع کے لیے استعمال کی جاتی 
ہے جب کسی شخص کے متوقع درجہ تک سیکھنے 

اور روزمرہ زندگی میں فعال کردار ادا کرنے پر حد لگ 
جائے

ڈاون عالمت/اپنے خول سے باہر نہ نکلنے 
وایل بیماری یا خود حموری

مرکزی دھارے میں النا 

ایسے پروگرام جہاں معذوریوں کے حامل افراد کے 
ساتھ یکساں سلوک کرتے ہوئے انہیں شرکاء اور قائدین 
کے طور پر معاونتی پروگراموں اور معاشرے میں شریک 

کیا جاتا ہے 

مفاد عامہ کے لیے اعالن تیار کرنا جس 
کاروں کو ٹی وی پر موقع دیا  میں معذور ادا

جائے، جیسا کہ گوئٹے ماال میں کیا گیا 

مساجی و نفسیاتی 
معذوری

ایسی حالت جن میں ادراکی صالحیتیں، جذبات اور 
اداسی یا شیزوفرینارویے متاثر ہوتے ہیں

مناسب جگہ دینا

سامان اور ماحول کی فراہمی جن سے معذوریوں کے 
حامل افراد کو موقع ملتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی 
طرح مساوی بنیادوں پر معاشرے میں شرکت کر سکیں 

اور اپنا حصہ ڈال سکیں

ٹیکٹائل بیلٹ گائیڈ معقول جگہ دینے کی 
ایک مثال ہے کیونکہ اس سے بصارت سے 
حمروم یا کم بصارت والے ووٹروں کو بھی 
موقع مل جاتا ہے کہ وہ کسی کی مدد کے 

بغری خفیہ طریقے سے اپنا ووٹ ڈال سکیں۔

ابھری ہوئی عالمات جو ایسے لوگوں کے لیے استعمال چھو کر
کی جاتی ہیں جنہیں بریل پر عبور نہیں ہوتا

 3 2

http://www.inclusion-europe.org/images/stories/< 3 انکلوژن یورپ “سفارشات برائے یورپ میں قابل رسا انتخابات” یورپی یوننی
documents/Project_ADAP/ETR_Policy_Recommendations_EN.pdf<۔

4 گوئٹے ماال کا سرپمی انتخابی ٹرائبونل Ahora todos somos del mismo equipo, Votando vamos por Guate۔ گوئٹے ماال کا سرپمی 
انتخابی ٹرائبونل، 2011
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دوہری سوچ

خمتلف سرگرمیوں اور پالیسیوں کے ساتھ ساتھ معذور 
مرکزی پروگرامنگ کے ذریعے معذوری کو مرکزی 

دھارے میں الیا جاتا ہے۔ معذور مشولیتی ترقی کے لیے 
USAID میں اس سوچ کو ترجیح دی جاتی ہے۔

رائے دہندگان کے لیے تربیتی مواد میں 
معذوری کے حامل افراد کو جگہ دی 

جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ معذوریوں 
کے حامل افراد کے لیے خاص ووٹر تربیتی 

مواد تیار کیا جاتا ہے

سائباں گروپ
افراد باہم معذوری کی تنظیم جو ایسی خمتلف رکن 

تنظیموں پر مشتمل ہو جو خمصوص قسم کی معذوری یا 
معذوریوں کے حامل افراد کے گروپ پر توجہ دے 

نیپال میں نیشنل فیڈریشن ٓاف ڈس ایبلڈ 
میں مینٹل ہیلتھ فاونڈیشن نیپال اور نیپال 

ڈس ایبلڈ وومین ایسوسی ایشن جیسی رکن 
تنظیمیں شامل ہیں 

عاملگری خاکہ
متام عمارتوں، سامان اور طریقوں کو پہلے دن سے ہی 

اس طرح ڈیزائن کیا جائے کہ دونوں طرح کے افراد، 
باہم معذوری و غری معذوری کی پہنچ میں ہوں۔

ایک نئی عمارت جس میں رمیپ یعنی 
ڈھلوانی راستہ اور برقی زینے پہلے ہی 
تعمری کیے گئے ہوں، جبائے اس کے کہ 

انہیں عمارت مکمل ہونے کے بعد شامل 
کیا جائے

4

5 نیشنل فیڈریشن ٓاف دی ڈس ایبلڈ نیپال۔ http://www.nfdn.org.np/۔ 



یکساں  رسائی: افراد باہم معذوری کو انتخابات اور سیاسی عمل میں کیسے شریک 
کیا جائے

یہ دستورالعمل ٓاپ کو بتاتا ہے کہ افراد باہم معذوری انتخابات 

اور سیاست میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں۔

افراد باہم معذوری کی جانب سے سیاست میں حصہ لینے کی 

ایک شکل وہ ہے جب وہ انتخابات میں ووٹ ڈالتے ہیں۔

رائے دہندگی کا عمل افراد باہم معذوری کی سیاسی ٓاواز کو 

تقویت دیتا ہے۔

ووٹ کا حق استعمال کرنے والے افراد باہم معذوری دنیا کو 

دکھاتے ہیں کہ وہ بھی ایک عام شہری ہیَں

اس دستورالعمل میں ان مشکالت کا خاکہ بیان کیا گیا ہے 

جو سیاست میں حصہ لینے پر افراد باہم معذوری کو درپیش 

ہوتی ہیں۔

یہ دستورالعمل ان مشکالت سے نپٹنے کی راہ دکھاتا ہے۔

یہ دستورالعمل ٓاپ کو بتاتا ہے کہ سیاست میں حصہ لینا افراد 

باہم معذوری کی کس طرح مدد کرتا ہے کہ وہ ان پالیسیوں پر 

اثر انداز ہوں جو ان کے لیے اہمیت رکھتی ہیں۔

پالیسیاں وہ الئحہ عمل ہیں جن پر حکومتیں عمل پریا ہوتی 

ہیں۔



یہ دستور العمل الئحہ عمل بیان کرتا ہے کہ افراد باہم معذوری 

کس طرح انتخابات اور سیاست میں شامل ہو سکتے ہیں۔

دستور العمل مزید وضاحت کرتا ہے کہ شراکت داری کے 

ساتھ کام کرنا اہم ہے۔

افراد باہم معذوری کو ہر اس فیصلے میں شامل ہونا چاہیے جو 

ان کی زندگیوں کو متاثر کر سکتا ہو۔

سیاستدان، میڈیا اور افراد باہم معذوری کی تنظیمیں ایسے 

چند گروپوں کی مثالیں جنہیں مل کر کام کرنا چاہیے۔

اقوام متحدہ کے کنونشن برائے حقوق افراد باہم معذوری کو 

خمتصرَا سی ٓار پی ڈی کہا جاتا ہے۔

سی ٓار پی ڈی سیاسی عمل میں افراد باہم معذوری کی شرکت 

کے حق کے متعلق ایک قانونی دستاویز ہے۔

اس دستاویز میں ٓارٹیکل 12 اور ٓارٹیکل 29 کہالئے جانے 

والے حصے افراد باہم معذوری کی انتخابات میں مشولیت کے 

بارے میں ہیں۔



یہ دستور العمل سی ٓار پی ڈی میں مندرج مقاصد کی توثیق 

کرتا اور 4 بنیادی الئحہ عمل بیان کرتا ہے تاکہ سیاست میں 

افراد باہم معذوری کی مشولیت کے لیے مدد کی جا سکے۔

1.  افراد باہم معذوری و ان کی کی تنظیموں کو سیاست کے 

حوالے سے تربیت فراہم کرنا۔

2.  حکومتوں اور سیاستدانوں کی مدد کرنا کہ وہ ایسی 

پالیسیاں اور شراکت داریاں ترتیب دیں جن سے افراد باہم 

معذوری کی سیاست میں مشولیت کے لیے مدد کی جائے

3.  عوام میں رائے دہندگی کے بارے میں شعور اجاگر کرنے 

کے لیے تعلیمی مہمات میں افراد باہم معذوری کی تنظیموں 

کو شامل کرنا۔

4.  سیاسی مجاعتوں کی مدد کرنا کہ انتخابات کی منصوبہ 

بندی اور تیاری کے مراحل میں افراد باہم معذوری کو شامل 

کیا جائے۔

اس دستور العمل کے 4 بنیادی حصے ہیں۔

حصہ منرب 1 میں خمتلف معذوریوں کے بارے میں بات کرنے 

کے لیے درست الفاظ کی وضاحت کی گئی ہے۔



حصہ منرب 2 میں انتخابات سے قبل کے حاالت کو بیان 

کیا گیا ہے۔ اس حصے کا موضوع یہ یقینی بنانا ہے کہ 

افراد باہم معذوری انتخابات اور سیاست کا حصہ ہوں۔ 

اس حصے میں دی جانے وایل جتاویز میں سے چند ایک 

یہ ہیں:

 یقینی بنایا جائے کہ انتخابات کے بارے معلومات سب کی • 

پہنچ میں ہوں۔

 ایسے قواننی کو تبدیل کیا جائے جو افراد باہم معذوری کے • 

لیے سیاست میں مشولیت مشکل بناتے ہیں۔

حصہ منرب 2 ان خمتلف پروگراموں کے بارے میں بھی  حبث 

کرتا ہے جو افراد باہم معذوری کے حوالے سے کام کرنے 

کی وایل تنظیمیں انتخابات کے خمتلف مراحل میں اپنی ٓاواز 

اٹھانے کے لیے تیار کر سکتی ہیں۔

پہنچ میں ہونے کا مطلب ایسی جگہ ہے جہاں کوئی 

شخص داخل ہوسکے۔ اس سے مراد وہ معلومات بھی 

ہیں جنہیں لوگ بآاسانی مسجھ جائیں۔



دستور العمل کے حصہ منرب 3 میں انتخابات کے دوران کے 

حاالت پر بات کی گئی ہے۔

اس دستاویز کا حصہ منرب 3 مندرجہ ذیل کے بارے میں الئحہ 

عمل پیش کرتا ہے:

 افراد باہم معذوری کے حوالے سے کام کرنے وایل • 

تنظیمیں اور افراد باہم معذوری مل کر کام کریں۔ اس کا 

مقصد یہ مشاہدہ کرنا ہے کہ افراد باہم معذوری انتخابات 

میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں۔

 یہ یقینی بنانے کے طریقے دریافت کرنا کہ افراد باہم • 

معذوری بطور امیدوار کھڑے ہو سکتے ہیں۔

 معلومات کی قابل رسائی فارمیٹس میں دستیابی کے لیے • 

سیاسی مجاعتوں کی مدد کرنا۔

 افراد باہم معذوری کے حوالے سے کام کرنے وایل • 

تنظیموں کی مدد کرنا کہ انتخابات کے دوران اپنی ٓاواز 

اٹھا سکیں۔

 انتخابات سے متعلق معلومات کو قابل رسائی بنانے کے • 

لیے قواعد و ضوابط تیار کرنا۔

 یہ یقینی بنانے کے لیے مدد کرنا کہ ووٹ ڈالنے کا عمل ان • 

کی پہنچ میں ہے۔

 یہ یقینی بنانا کہ انتخابات کے نتائج افراد باہم معذوری • 

کی پہنچ میں ہیں۔



اس دستور العمل کا ٓاخری حصہ ڈومینیکن ری پبلک میں 

افراد باہم معذوری کی انتخابات اور سیاست میں مشولیت کے 

بارے میں ہے۔

حصہ منرب 4 انتخابات کے بعد کے منظرنامے پر مشتمل ہے۔
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خالصہ

یکساں رسائی: افراد باہم معذوری کو انتخابی اور سیاسی عمل میں کیسے شریک کیا جائے، ایک دستور العمل ہے جو انتخابات 
اور سیاسی عمل میں افراد باہم معذوری کی شرکت کو تقویت دینے کے لیے حکمت عملیاں اور طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔  

انٹرنیشنل فاؤنڈیشن فار الیکٹرول سسٹمز )ٓائی ایف ای ایس( اور نیشنل ڈمیوکریٹک انسٹی ٹیوٹ )این ڈی ٓائی( کے جتربات کی 
روشنی میں یہ دستور العمل سیاسی شرکت کے اس بنیادی کردار کو تسلیم کرتا ہے جو یہ افراد باہم معذوری کو ان پالیسیوں پر 

اثر انداز ہونے میں مدد دینے کے لیے ادا کرتی جو ان کی زندگی کو متاثر کرتی ہیں اور معاشرے کے متام پہلووں میں مشولیاتی 
ماحول کی بنیاد رکھتی ہے۔

انتخابات ایک منفرد موقع ہوتے ہیں کہ افراد باہم معذوری کی صالحیتوں کے بارے میں عام لوگوں کے تصورات تبدیل کیے جائیں 
اور ان کی شرکت میں اضافہ ہو۔ اس کے نتیجے میں افراد باہم معذوری سیاسی سطح پر اپنی ٓاواز مضبوط کر سکتے ہیں اور انہیں 

عام شہریوں کے برابر مسجھنے کے رحجان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس سے ان کی کمیونٹی میں جاری شرکت اور معاشرتی و 
معاشی سطح پر ان کی مشولیت کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ 

یکساں رسائی میں ان مشکالت کی نشاندہی کی گئی ہے جو افراد باہم معذوری کو سیاسی شرکت کے مقابلے کے لیے برداشت 
کرنا پڑتی ہیں اور ان سے نپٹنے کے طریقے فراہم کیے گئے ہیں۔ دستور العمل میں اس بات کا ادراک بھی کیا گیا ہے کہ ۔ ان منفرد 

رکاوٹوں کے ساتھ ساتھ ۔ افراد باہم معذوری کو انہی مشکالت کا سامنا ہے جن کا نئی اور ابھرتی ہوئی مجہوریتوں میں عام 
شہریوں کو ہوتا ہے۔ یکساں رسائی میں رہنمائی کی گئی ہے کہ افراد باہم معذوری کو کس طرح بااختیار بنایا جائے کہ یہ انتخابی 

منتظمنی، انتخابی کارکنوں، ووٹروں، امیدواروں، پالیسی وکال، مبصرین، معلمنی اور/یا مہم ساز کی حیثیت سے انتخابی عمل میں 
کس طرح فعال کردار ادا کر سکتے ہیں۔ معامالت میں شرکت سے افراد باہم معذوری بااختیار ہوتے ہیں اور اس سے سیاسی عمل 

اور مجہوریتی نتائج پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ 

کہ بیان کیا گیا ہے ان میں سے بیشرت خمتلف شراکت داروں کے ساتھ شراکت پر  یکساں رسائی میں جن متعدد الئحہ عوامل کا خا
زور دیتے ہیں، جیسا کہ انتخابی افسران، میڈیا، سیاسی مجاعتیں، افراد باہم معذوری کی تنظیمیں )ڈی پی او( اور سول سوسائٹی 

کی دیگر تنظیمیں۔ تاہم، سیاسی مشولیت بڑھانے کے لیے کوئی بھی الئحہ عمل اپنایا جائے، یہ ضروری ہے کہ افراد باہم معذوری 
کو پروگرام کی ترتیب کے مرحلے سے ہی اس میں شامل کیا جائے۔ اس سے یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ افراد باہم معذوری بھی 

برابر کے ساتھی ہیں اور ان کی ٓاواز بھی زندگیوں کو متاثر کرنے والے فیصلوں میں شامل ہے۔

اقوام متحدہ کا کنونشن برائے حقوق معذوراں )سی ٓار پی ڈی( اس دستور العمل کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے اور 
عوامی زندگی میں افراد باہم معذوری کی مکمل اور مساوی شرکت کے لیے قانونی اساس اور معیار فراہم کرتا ہے۔ کنونشن کی 

12 باخلصوص انتخابات سے جڑی سرگرمیوں کے بارے میں ہیں۔  29 اور  شق 

سی ٓار پی ڈی کے اہداف کی محایت میں دستور العمل افراد باہم معذوری کی شرکت میں اضافہ کرنے کے لیے چار باہم معاون 
حکمت عملیاں پیش کرتا ہے:

 ڈی پی او کی صالحیت سازی کریں اور ان کے ارکان کو انتخابی نظام، حکومتی ڈھاچنے اور بنیادی تنظیمی اور وکالتی • 
مہارتوں میں تربیت کے ذریعے بااختیار کیا جائے۔ اس سے ڈی پی او کی سیاسی نقشہ بنانے میں مدد ملتی ہے اور 

تنظیموں کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے مسائل سیاسی اجینڈے میں شامل کرائیں۔

 سرکاری اداروں، جیسا کہ قانون ساز ادارے اور انتخابی انتظامی باڈی )ای امی بی( کی محایت کی جائے کہ وہ ایسے • 
قانونی اور ضوابط پر مبنی ڈھاچنہ تیار کریں جو افراد باہم معذوری کی سیاسی شرکت میں اضافے کو موقع دیں اور ڈی 

پی او کے ساتھ شراکت داری کی حوصلہ افزائی کریں۔



 

16 انٹرنیشنل فاونڈیشن فار الیکٹرول سسٹمز اور نیشنل ڈمیوکریٹک انسٹی ٹیوٹ 

 مقامی سطح پر انتخابی عمل کی نگرانی یا ووٹروں کے تعلیمی پروگرام پر عمل درٓامد کی غرض سے ڈی پی او کو سول • 
سوسائٹی کے وسیع تر احتاد میں شامل کیا جائے۔ 

 سیاسی مجاعتوں کی معاونت کرنا کہ وہ انتخابی مہم کے لیے حکمت عملیاں ترتیب دینے کے عمل میں، پالیسی پوزیشن • 
وضع کرتے ہوئے افراد باہم معذوری کی جانب با معنی طریقے سے قدم بڑھائیں، اور مجاعتوں کی حوصلہ افزائی کرنا کہ 

وہ افراد باہم معذوری کو اپنا امیدوار بنائیں اور انہیں قائدانہ عہدے دیں۔

یہ دستور العمل معذوری کے تصورات اور اصطالحات کے از سِر نو جائزے سے شروع ہو کر معذوروں کی کمیونٹی کے تنوع پر 
روشنی ڈالتا ہے اور ان بہرتین معموالت کو واضح کرتا ہے کہ معذروں کی مقامی کمیونٹی کے ساتھ ان کی ترجیحی شرائط کے 

ساتھ کس طرح مشاورت کی جائے۔ یکساں رسائی کا مرکزی حصہ انتخابی دور کے گرد منظم کرتے ہوئے روشنی ڈالتا ہے کہ 
پروگراموں کے ذریعے رکاوٹوں سے کس طرح نپٹا اور ڈی پی او کی صالحیت میں اضافہ کیا جائے کہ وہ انتخابات کے دوران 
خمتلف مراحل پر اپنی طاقت اور اثرو رسوخ استعمال کریں۔ دستور العمل کا اختتام انتخابی عمل تک رسائی بڑھانے کے لیے 

ڈومینیکن ری پبلک میں کی جانے وایل کوششوں کی واقعاتی جائزے پر ہوتا ہے ۔ دستاویز میں ان نکات کی نشاندہی کی گئی ہے 
جو پروگرام کے موثر ہونے کے لیے بڑھانے کے لیے سیکھے جا سکتے ہیں۔ 

:َ یکساں رسائی میں مشولیتی انتخابی پروگرام پر عمل درٓامد میں حائل رکاوٹوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، مثال

 ترقی پذیر ممالک میں افراد باہم معذوری کی تعداد اور مقام کے بارے میں اعدادومشار کا فقدان• 

 مساجی سطح پر امتیازی سلوک• 

 سیاسی طور پر کام کرنے کے لیے ناموافق ماحول جہاں سرکاری حکام شہریوں کی شرکت کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں• 

 الزمی ووٹنگ کی شرائط جن کے حتت ووٹ نہ ڈالنے پر افراد باہم معذوری کو جرمانہ کیا جاتا ہے یا از خود ہی ان کا • 
نام ووٹر لسٹ سے خارج کر دیا جاتا ہے

 افراد باہم معذوری کے لیے قیادت کے مواقع کا کمی• 

 قابِل رسا ٹیکنالوجی کے اطالق کے لیے مقامی ای امی بی کی حمدود اہلیت • 

مزید براں، دستور العمل انتخابی پروگراموں کے موثر ہونے کی نگرانی اور جاچن کے فوائد پر بات کرتا ہے جو ڈیٹا کو معذوریوں کی 
اقسام کے حلاظ سے تقسیم کرتے ہیں اور معذوری کی مشولیت کے حوالے سے معیارمیواد مجع کرتے ہیں۔ ٓائی، ایف،ای،ایس نے 

 ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کے عمل میں سیکھے گئے اسباق کو ایک دوسرے سے بانٹنے کی غرض سے ایک پلیٹ فارم 
www.ElectionAccess.org کا ٓاغاز کیا ہے۔6

دستور العمل میں جن عوامل اور پروگرام کی مثالوں پر روشنی ڈایل گئی ہے، یہ یقینی بنانے میں مدد دے سکتے ہیں کہ افراد 
باہم معذوری مساوی شہریوں کی حیثیت سے سیاسی زندگی میں شامل ہوں۔ تاہم، ہر قسم کی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں 

گرچہ مثال قائم کرنا بھی اہم ہے، لیکن انتخابات کا ایک دور  گے کے بارے میں سوچنا ہو گا۔ ا حمض انتخابات کے دن سے ٓا
متام طبعی اور مساجی رکاوٹیں ختم کر پاتا ہے اور نہ ہی افراد باہم معذوری کے بارے میں موجود منفی رویوں اور تاثرات کو بدل 
سکتا ہے۔ یکساں رسائی مقامی اور وفاقی حکومتوں، بنی االقوامی تنظیموں، سول سوسائٹی  کے گروپوں، ترقیاتی ماہرین اور عطیہ 

دہندگان کو ایسے طریقہ کار اور معلومات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے جو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے درکار ہیں کہ یوم 
انتخاب اور اس کے بعد بھی ہر ایک کی ٓاواز کو سنا جائے۔ 

 حقیقی مجہوریت وہ ہے جس میں متام شہری برابر شریک ہوں، حتٰی کہ وہ بھی جو باہم معذور ہوں۔

www.ElectionAccess.org 6 کا ٓاغاز 1998 میں کیا گیا: فی الوقت سائٹ کو از سِر نو ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔
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اندر کیا ہے؟

1 میں افراد باہم معذوری کی کمیونٹی کے تنوع پر روشنی ڈالتے ہوئے معذوری کے تصورات اور ترجیحی اصطالحات کا  حصہ منرب 
جائزہ لیا گیا ہے۔ 

حصہ منرب 2 میں قبل از انتخاب کے دورانیے کے حوالے سے مندرجہ ذیل الئحہ عمل اور نکات کا خالصہ بیان کیا گیا ہے:

 خمصوص معذوریوں کے تناظر میں قبل از انتخاب کی جاچن• 

 ووٹ کی راہ میں رکاوٹیں ختم کرنے اور جمموعی طور پر رسائی بڑھانے کے لیے انتخابی قواننی میں اصالحات• 

 انتخابات کے لیے تیاری کے متام شعبوں میں معذوری کے تناظر میں مشولیتی انتخابی انتظامیہ• 

حصہ منرب3 میں انتخابی مدت کے مندرجہ ذیل پہلووں اور ممکنہ مداخلتوں کا جائزہ لیا گیا ہے:

 قومی اور بنی االقوامی مبصرین گروپوں اور ڈی پی او کے مابنی شراکت کی محایت کرنا اور افراد باہم معذوری کو بطور • 
قلیل و طویل مدتی مبصرین اور نگران شامل کرنا

 انتخابی امیدوار نامزد کرنے کے مرحلے میں افراد باہم معذوری کو بااختیار بنانا کہ وہ قابل امیدوار بن سکیں• 

 انتخابات کا انتظامی ادارہ اور سیاسی مجاعتوں کی مدد کرنا کہ وہ قابل حصول صورتوں میں معلومات فراہم کریں اور • 
انتخابی مہم کے دوران افراد باہم معذوری تک پہنچنے کی خصوصی کوشش کریں

کہ محایتی اقدامات •   ڈی پی او کی معاونت کرنا کہ انتخابی امیدواروں اور سیاسی مجاعتوں سے انتخابی وعدے کرائیں تا
اور متعلقہ حتفظات کے حوالے سے شعور میں اضافہ کیا جائے اور انتخابی افسران کو جوابدہ ٹھہرایا جا سکے

 سیاسی مجاعتوں اور امیدواروں کے لیے ایسے ضابطہ اخالق کی ترویج کرنا جس میں قابل رسا صورتوں میں معلومات • 
کی فراہمی کی زبان استعمال کی جائے اور سرگرمیوں میں افراد باہم معذوری کو بھی شامل کیا جائے

 امیدواروں کے ساتھ ان پالیسیوں پر حبث مباحثہ کا انعقاد کرنا جو افراد باہم معذوری کی زندگیوں کو متاثر کر سکتی ہیں • 
اور یہ یقینی بنانا کہ یہ متام مباحثے افراد باہم معذوری کی رسائی میں ہیں

 ای امی بی کی مدد کرنا کہ وہ انتخابات کے دن رسائی کی شقوں پر عمل درٓامد کروائیں• 

 قابل رسا صورتوں میں نتائج کی ترسیل• 

 یقینی بنانا کہ انتخابی تنازعات کے طریقہ کار اور شکایات کے تصفیے کے طریقہ کار تک رسائی ہے• 

حصہ منرب4 میں انتخابات کے بعد کے دورانیے میں شرکت کا عمل جاری رکھنے کے لیے مندرجہ ذیل مواقع کے امکانات کا جائزہ 
لیا گیا ہے:

 پولنگ سٹیشنوں کی جاچن پڑتال جس کے حتت حکام رسائی کے لیے قائم کردہ معیارات کی پریوی نہ کرنے کی صورت • 
میں جرمانے عائد کریں

 جائزے کا ایک جامع عمل جس میں سیکھے گئے اسباق ذہن نشنی رہیں اور رسائی بڑھانے کے لیے اٹھائے گئے • 
اقدامات کی اثر پذیری کا جائزہ لیا جائے

 سرکاری اداروں کی رسائی کو یقینی بنانا • 

یہ دستور العمل ڈومینیکن ری پبلک کی واقعاتی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گا جو:

 سیکھے گئے اسباق فراہم کرتا ہے• 

 بتاتا ہے کہ افراد باہم معذوری کو پروگرام ترتیب کرنے کے مرحلے میں شامل کر کے کس طرح پروگرام کو زیادہ موثر کیا • 
جا سکتا ہے۔



 

 لیبیا کا ایک ووٹر سیاہی کے نشان وایل اپنی انگلی
 دکھا رہا ہے جو اس بات کی عالمت ہے کہ اس نے

انتخابات کے دوران اپنا ووٹ ڈال دیا ہے۔
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تعارف

موثر مجہوری پیشرفت یہ یقینی بناتی ہے کہ معاشرے کے غریب ترین اور پسماندہ طبقات بھی ان فیصلوں میں اپنی با معنی ٓاواز 
شامل کر سکیں جو ان کی فالح پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود افراد باہم معذوری، جو غریبوں سے غریب تر ہوتے ہیں، 

کثر انداز کر دیا جاتا ہے اور وہ بہرت معیار زندگی کے حصول کی کوشش کرتے رہ جاتے ہیں۔ عاملی ادارہ صحت )WHO( کا  کو ا
کہنا ہے کہ دنیا کی 15 فیصد ٓابادی کو کوئی نہ کوئی معذوری الحق ہے اور ان میں سے 80 فیصد لوگ ترقی پذیر ممالک میں 

رہتے ہیں۔ ان میں سے بڑی تعداد تصادم کے بعد کی ریاستوں میں ہے۔ مجہوریت کے لیے معاون منصوبے افراد باہم معذوری 
کو بااختیار بناتے ہیں کہ وہ سیاسی عمل میں شریک ہوں اور مساج کے مرکزی دھارے کے ارکان بن کر وہی حقوق، ذمہ داریاں 
اور احرتام حاصل کریں جو دیگر شہریوں کو حاصل ہیں۔ افراد باہم معذوری خمتلف نسلی، مذہبی، مساجی و معاشی اور صنفی 

گروہوں کی منائندگی کرتے ہیں۔ جب معاشرے کا اس قدر منقسم اور بڑا طبقہ سیاسی عمل میں شریک نہ ہو تو اس سے مجہوریت 
کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور نہ ہی متام شہری طرز حکمرانی پر ٓاواز اٹھا سکتے ہیں۔

افراد باہم معذوری خمتلف وجوہات کی بنا پر سیاسی عمل میں شرکت کرتے ہیں۔ بعض صورتوں میں ان کی دچلسپی اپنی معذوری 
سے جڑی ہوتی ہے جیسا کہ سرکاری عمارتوں کو افراد باہم معذوری کی ٓامد و رفت کے لیے ٓاسان بنانا یا سکولوں میں اشاروں کی 
زبان کی تعلیم دینا۔ دیگر صورتوں میں، ان کی دچلسپی معاشرے کے وسیع تر طبقے کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، یعنی جہاں بات 
بنیادی انسانی ضروریات کی ہو، جیسا کہ صاف پانی، چبوں کی تعلیمی سہولیات تک رسائی یا حمفوظ و مامون کمیونٹی تشکیل 

دینا۔ عام شہریوں کی طرح افراد باہم معذوری بھی ایسے موقع کے خواہشمند ہوتے ہیں کہ اپنی کمیونٹی کا رخ متعنی کریں اور 
کمیونٹی میں ان کی پہچان اور اہمیت بنے۔ 

اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے افراد باہم معذوری کو سیاسی عمل میں شریک ہونے کی ضرورت ہے۔ انتخابات موقع فراہم 
کرتے ہیں کہ ان کی طاقت اور اثرو رسوخ کا اظہار ہو اور اسے مزید تقویت دی جائے۔ دیگر شہریوں کی طرح، افراد باہم معذوری 

کے لیے بھی انتخابات بنیادی ذریعہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ترجیحات اور سیاسی نتائج کا تعنی کریں۔ انتخابات افراد باہم معذوری 
کو قائدانہ اور انتظامی مہارتیں پیدا کرنے، تعلقات بنانے، ان معامالت کو اٹھانے جو ان کے لیے اہم ہیں، اپنی صالحیتوں کا اظہار 
کرنے اور مسلسل شرکت اور قیادت کی راہ ہموار کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے، اس دستور العمل میں بیان کردہ انتخابی 
پروگرام اس طرح ترتیب دئیے گئے ہیں کہ افراد باہم معذوری کو انتخابات سے پہلے، ان کے دوران اور بعد میں مساوی، فعال اور 

شریک شہری کے طور پر جگہ دی جائے۔ 

ہماری اخالقی ذمہ داری ہے کہ افراد باہم معذوری کی شرکت کی راہ 
میں حائل رکاوٹیں دور کریں اور ان کی وسیع قابلیتوں سے فائدہ اٹھانے 

” “کے لیے کافی رقم کی سرمایہ کاری کریں۔ 
سٹیفن ہاکنگ
مصنف، ماہر طبعیات، وکیل
عاملی ادارہ صحت کی معذوری کے حوالے سے عاملی رپورٹ، 2011

ف
عار

ت



  

20 انٹرنیشنل فاونڈیشن فار الیکٹرول سسٹمز اور نیشنل ڈمیوکریٹک انسٹی ٹیوٹ 

گو کہ براہ راست مالیاتی معاونت اس سارے عمل کا حصہ ہو سکتی ہے، تاہم، افراد باہم معذوری کو انتخابی اور سیاسی عمل 
میں شریک کرنے کے دیگر بہت سے طریقے ہیں، جن کا ٓاغاز پروگرام کی منصوبہ بندی کے فیصلوں میں ان کی شرکت سے ہوتا 
ہے۔ اس کا مطلب ہے، افراد باہم معذوری کی تنظیموں )ڈی پی او( کی منائندگی ان پروگراموں میں ہونی چاہیے جو ان پر اثر 

انداز ہو سکتے ہیں۔ “ہمارے بغری ہمارے لیے کچھ نہیں” کا اصول افراد باہم معذوری کی مشولیت کی بنیاد ہے۔

اس دستور العمل کے بارے میں
یکساں رسائی: افراد باہم معذوری کو انتخابات اور سیاسی عمل میں کیسے شریک کیا جائے، دستور العمل کا مقصد مقامی اور 

وفاقی حکومتوں، بنی االقوامی تنظیموں، سول سوسائٹی کے گروپوں، ترقیاتی ماہرین اور عطیہ دہندگان کو ایسے ٓاالت اور معلومات 
کہ وہ ایسے  فراہم کرنا ہے جن سے انتخابات اور سیاسی عمل کے پروگراموں میں افراد باہم معذوری کی شرکت کو تقویت ملے تا
فیصلوں میں اپنی ٓاواز بہرت طریقے سے اٹھا سکیں جو ان کی فالح اور کمیونٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دستور العمل میں انٹرنیشنل 
فاؤنڈیشن فار الیکٹرول سسٹمز )ٓائی ایف ای ایس( اور نیشنل ڈمیوکریٹک انسٹی ٹیوٹ )این  ڈی ٓائی( کے جتربات کو بطور رہنما 

استعمال کیا گیا ہے اور یہ انتخابی انتظامی اداروں )ای امی بی( اور افراد باہم معذوری کے لیے تنظیموں کے ساتھ شراکت پر زور 
دیتا ہے۔  

معذوری کو شامل کر کے مشولیتی انتخابی پروگرامنگ کے فوائد
افراد باہم معذوری کی مشولیت مجہوریت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ متام شہریوں کو نظام میں شامل کیے بغری کوئی بھی 

ملک حقیقی مجہوری ملک نہیں بن سکتا۔ افراد باہم معذوری کو سیاسی زندگی میں شامل کرنے سے انہیں زندگی کے دیگر متام 
کثر سرکاری اور غری سرکاری میڈیا پر نظر  شعبوں میں بھی شامل کرنے کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ انتخابات کے دوران شہریت کا تصور ا

ٓاتا ہے، جس سے عوامی شعور متعنی ہوتا ہے۔ سیاسی عمل میں افراد باہم معذوری کو عام شہریوں کے شانہ بشانہ دکھا کر ایک 
منفرد موقع ملتا ہے کہ انہیں مساجی رسوائی کا سبب مسجھنے کا تصور توڑا جائے۔ افراد باہم معذوری انتخابی عمل میں وہ متام 

کردار ادا کر سکتے ہیں جو عام شہری کرتے ہیں بشمول انتخابی منتظمنی یا انتخابی کارکن کی حیثیت سے کام کرنا، ووٹ ڈالنا، 
امیدوار کی حیثیت سے لڑنا، پالیسیوں کے لیے رائے عامہ ہموار کرنا، ووٹ ڈالنے اور گننے کے عمل کی نگرانی کرنا، اطالع کاری، 

ووٹروں کی تعلیم و تربیت اور امیدواروں اور سیاسی مجاعتوں کے لیے وکالت کرنا۔ خمتلف سرگرمیوں میں شریک ہو کر نہ صرف 
افراد باہم معذوری بااختیار ہوتے ہیں بلکہ انتخابی عمل اور عوامی سوچ کو تبدیل کرنے میں بھی معاون ہوتے ہیں۔ اس سے مساج 

میں ان کی مسلسل شرکت اور یکجائی کی راہ ہموار ہوتی ہے اور افراد باہم معذوری کے مساوی حقوق یقینی بنائے جا سکتے 
ہیں۔ 

افراد باہم معذوری کو اس قدر بااختیار بنا کر کہ وہ عام شہریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، رکاوٹیں گرائی جاتی ہیں اور مساوات 
کو فروغ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر، افراد باہم معذوری کو پولنگ سٹیشن میں کام کرنے کے لیے بھرتی کرنے سے نہ صرف انفرادی 

انتخابی کارکنان بااختیار ہوں گے بلکہ اس سے روایتی سوچ کو ختم کرنے کا موقعہ بھی ملے گا۔ اسی طرح، سیاسی عمل میں 
خواتنی کی شرکت بڑھانے کے لیے تیار کردہ پروگراموں میں خواتنی کی مشولیت یقینی بنا کر معذوری اور صنف کے متعلق خیاالت 

کو بدلنے کا موقعہ ملتا ہے۔ 

افراد باہم معذوری کی تنظیموں )ڈی پی او( کی منائندگی ان پروگراموں 
میں ہونی چاہیے جو ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ “ہمارے بغری ہمارے 
لیے کچھ نہیں” کا اصول افراد باہم معذوری کی مشولیت کی بنیاد ہے۔
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معذوری کو شامل کرنے والے مشولیتی انتخابی پروگرامنگ 
کے اضافی فوائد مندرجہ ذیل ہیں:

پالیسیاں زیادہ شامل کرنے کی حکومتی 

انتخابی الئحہ عمل ہر سطح پر حکومتی پالیسیوں میں 
گر افراد باہم معذوری  مشولیت کو زیادہ بنا سکتا ہے۔ ا

بیلٹ باکس کے ذریعے اپنی تعداد اور دچلسپیوں کا اظہار 
کریں تو سیاستدانوں کا رحجان ایسی پالیسیاں ترتیب دینے 
کی طرف بڑھے گا جو اس طبقے کے مفاد میں ہوں، جیسا 

کہ تعلیمی مشولیت، روزگار، ذرائع سفر اور ہیلتھ کیئر۔ 
سیاسی عمل میں شامل ہو کر افراد باہم معذوری کو وسیع 

پیمانے پر پالیسیوں پر اثر انداز ہونے کا موقعہ ملتا ہے۔ مثال 
کثر و بیشرت انتخابی قانونی  کے طور پر، انتخابی عمل میں ا
ڈھاچنہ کا جائزہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اس سے موقعہ ملتا 

ہے کہ معذوری کے حوالے سے ترقی پسند قانونی تصورات 
کو قومی قانون سازی کے عمل میں متعارف کرایا جائے۔

بااختیار ڈی پی او بطور موثر سول سوسائٹی 
قائدین

ڈی پی او زیادہ بہرت پوزیشن میں ہوتی ہیں کہ سیاسی 
فعالیت کا مظاہرہ کریں، کیونکہ خمتلف سپورٹ گروپوں اور 

نیٹ ورک کے ذریعے یہ پہلے سے ہی منظم ہوتے ہیں اور معمویل سی تکنیکی معاونت کے ذریعے انہیں سول سوسائٹی کا متحرک 
گے  اور ُپرجوش حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ بعض صورتوں میں، ڈی پی او سول سوسائٹی کی دیگر ناخپتہ تنظیموں کے مقابلے میں ٓا
نظر ٓاتی ہیں کیونکہ موخر الذکر کے پاس واضح حلقہ یا مسائل کی کوئی واضح تفصیل نہیں ہوتی جو دلوں کو چھوئے اور جس 

کے لیے سیاسی سطح پر اقدامات کی ضرورت ہو۔ جہاں بیشرت ڈی پی او کو سیاسی سطح پر موثر کردار ادا کرنے کے لیے اضافی 
صالحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں ان کی اساسی خصوصیات سیاسی تنظیم اور فعالیت کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہیں۔

متام شہریوں کی زیادہ مشولیت
مشولیتی انتخابی پروگرامنگ دیگر شہریوں کے لیے بھی نئے راستے کھولتی ہے۔ افراد باہم معذوری کو مد نظر رکھ کر کی جانے 
وایل اصالحات حقیقت میں ٓابادی کے وسیع حصے کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ مثال کے طور پر، افراد باہم ذہنی معذوری و پسماندگی 

کے لیے ٓاسان ووٹر رجسٹریشن فارم معمر افراد، تارکنی وطن اور کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ پولنگ سٹیشنوں 
کو جسمانی طور پر قابل رسا بنانے سے پہیوں وایل کرسی استعمال کرنے والے والدین، معمر افراد اور ایسے ووٹروں کو بھی فائدہ 
ہو گا جنہیں عارضی چوٹیں ٓائی ہیں، جیسا کہ ٹانگ ٹوٹ جانا۔ یہ تصور ۔ کہ متام عمارات، سامان اور طریقہ ہائے کار معذور اور 

غری معذور، دونوں قسم کے افراد کے لیے قابل رسائی ہو ۔ عاملگری نقشہ کہالتا ہے۔ 

وسیع تر ٓابادی کے لیے رکاوٹیں ختم کرنے کا ٓاغاز
سخت گری حکومتوں کے حتت رہنے والے مقامی ساتھیوں کو وکالت میں مدد دینے کا ٓاغاز ایسی سرگرمیوں سے کیا جا سکتا 

ہے جنہیں حکومت “خطرہ” مشار نہ کرے۔ وہ ای امی بی جو وسیع پیمانے پر اصالحات پر بات نہیں کرنا چاہتے بالعموم غری 
جانبدار معامالت پر تبادلہ خیال پر راضی ہو جاتے ہیں، جیسا کہ افراد باہم معذوری کے لیے انتخابات تک رسائی کو بہرت بنانا۔ 
دیگر پسماندہ گروپوں تک رسائی سیاسی طور پر وجہ تنازع ہو سکتی ہے لیکن یہ منفرد مرحلہ ہوتا ہے جہاں سرکاری حکام کا 

افراد باہم معذوری کی جانب “خریاتی” رویہ بعض اوقات ان کے حقوق میں اضافے کی وجہ بن جاتا ہے۔ افراد باہم معذوری 

 گوئٹے ماال میں ایک شخص انتخابات کے روز اپنی بیٹی کو پولنگ
مرکز کے اندر لے جانے کے لیے خصوصی راستے کی مدد لے رہا ہے۔
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کے حقوق کی گفتگو سے ابتدا کر کے اسے 
عمومی انسانی حقوق کے دائرے میں الیا جا 

سکتا ہے۔ سیاستدانوں اور سرکاری اداروں کی 
حوصلہ افزائی کرنا کہ وہ ڈی پی او کے ساتھ 

مل کر معذوروں کی کمیونٹی کو الحق مسائل 
سے نپٹیں، سول سوسائٹی کے ساتھ شامل ہو کر 
کام کرنے کی مثال قائم کرے گا جسے دوسرے 

شعبوں میں بھی ٓازمایا جا سکتا ہے۔ 

اس دستور العمل کو کیسے استعمال کیا 
جائے

یہ دستور العمل ایسی رکاوٹوں کی نشاندہی کرتا 
ہے جن کا سامنا افراد باہم معذوری کو سیاسی 

عمل میں شرکت کے دوران رہتا ہے اور ان 
رکاوٹوں کو کم کرنے کے طریقے بیان کرتا ہے۔ 

دستور العمل ان اقدامات کی نشاندہی کرتا ہے 
جو انتخابی عمل میں شریک اہم شراکت دار ۔ 
جیسا کہ انتخابی افسران، میڈیا، سول سوسائٹی 
کی تنظیمیں اور سیاسی مجاعتیں ۔ انہیں زیادہ 

مشولیتی بنانے کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔ دوہرے 
راستے کے الئحہ عمل پر بھی بات کی گئی ہے؛ یعنی بعض پروگرامنگ منصوبے خاص افراد باہم معذوری کی کمیونٹی کے لیے 
ہیں جبکہ دوسروں میں یہ جتویز بھی دی گئی کہ پوری ٓابادی کے لیے معاونتی کام میں افراد باہم معذوری کو کس طرح مرکزی 

دھارے میں الیا جا سکتا ہے۔

افراد باہم معذوری کو انتخابات اور سیاسی عمل میں شامل کرنے کے لیے عملی اقدامات پر بھی بات کی جائے گی۔ متام رکاوٹوں 
کا کوئی ٓاسان حل نہیں ہے اور بعض صورتوں میں کوئی بہرتین معمول بھی موجود نہیں جسے مثال بنایا جا سکے۔ یہ دستور 

العمل ان میں سے چند مسائل کا خالصہ اور انہیں حل کرنے کے لیے خمتلف راستے پیش کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ انتخابات 
کے تناظر میں ان کے ممکنہ نقصانات پر بھی بات کی جائے گی۔

کہ ان کی ضروریات،  دستور العمل چند اسباق پر بھی روشنی ڈالے گا جن میں سے اہم ترین افراد باہم معذوری تک پہنچنا ہے تا
دچلسپیوں اور توقعات کو مسجھا جا سکے اور ایسے رشتے بنائے جا سکیں جو الئحہ عمل کو یکساں تناظر فراہم کرنے میں مدد 

دیں۔ غلط بات کہنے یا ناراض کر دینے کے ڈر سے ابالغ یا تفاعل سے گریز نہیں کرنا چاہیے، تاوقتیکہ احرتام باہمی اور ایک 
دوسرے سے سیکھنے کے جذبے کا اظہار کیا جاتا رہے۔ دستور العمل سیکھنے کا یہ عمل شروع کرنے کے طریقے جتویز کرتا ہے، 

ترجیحی اصطالحات اور ذرائع ابالغ کا ادراک ہر صورحتال کے حلاظ سے خمتلف ہو سکتا ہے۔ 

دستور العمل کا ابتدائی حصہ پس منظر اور معذوری کے حوالے سے عام طور پر مسجھے جانے والے تناظر کو بیان کرتا ہے۔ دستور 
العمل کے باقی ماندہ حصے میں انتخابات اور سیاسی عمل میں افراد باہم معذوری کو شامل کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے اور 
اسے انتخابی دور کے گرد منظم کیا گیا ہے7 جبکہ حصہ منرب دو میں قبل از انتخاب کی مدت پر بات کی گئی ہے؛ حصہ منرب تنی 
اور چار میں بالرتتیب انتخابات اور بعد از انتخابات مدت پر بات کی گئی ہے۔ حصہ منرب پاچن میں ایک واقعاتی جائزہ شامل ہے 

جس میں مشولیتی انتخابات اور سیاسی عمل کے پروگرام سے جڑے مسائل اور مواقع پر روشنی ڈایل گئی ہے۔

7 براہ مہربانی صفحہ 37 پر شکل 4 سے رجوع کریں۔

 یہ تصویر 2012 میں سینیگال میں ووٹروں کی تربیت کی مہم میں استعمال کی گئی
 تھی۔ ووٹنگ کے عمل کو تصاویر کے ذریعے بیان کرنے سے ذہنی طور پر پسماندہ

 افراد اور ان لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں۔



 

الئیربیا کا ایک ووٹر راہنما کتاچبہ برائے ملسی انتخابی پرچی 
استعمال کرتے ہوئے ووٹ ڈالنے کی مشق کر رہا ہے۔



 

فلپائن میں مئی 2013 کے انتخابات میں ایک خاتون اپنا ووٹ فولڈر 
میں ڈال رہی ہے۔ 
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حصہ نمبر 1: معذوری 101

اس حصے میں معذوری کے تصور کا خالصہ اور ان اصطالحات کو بیان کیا گیا ہے جو افراد باہم معذوری کے حقوق کی کمیونٹی 
میں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ معذوری کا تصور ارتقائی عمل ہے؛ اور اس سے جڑی اصطالحات بھی ہر 

گر ٓاپ تذبذب کا شکار ہیں کہ افراد باہم معذوری کو کس طرح خماطب کریں تو کوئی بات نہیں  ملک میں خمتلف ہو سکتی ہیں۔ ا
۔ ٓاپ ان سے ان کی ترجیحات دریافت کر سکتے ہیں۔

حصہ منرب 1 میں افراد باہم معذوری کے انتخابی حقوق کے حوالے سے بنی االقوامی معیارات کا تعارف کرایا گیا ہے اور یہ کہ 
بعض بنی االقوامی ترقیاتی ادارے کس طرح ان حقوق کی محایت کر رہے ہیں۔ اس حصے کا اختتام ان مواقع پر گفتگو سے ہو گا 

جو رکاوٹیں ختم ہو جانے کے بعد انتخابات کی صورت میں افراد باہم معذوری کے سامنے ہوں گے۔  

معذوری کیا ہے؟
ہر ملک میں معذور ہونے کی تعریف خمتلف ہے۔ تاہم، دستور العمل میں اقوام متحدہ کے کنونشن برائے حقوق معذوراں8 )سی ٓار 

پی ڈی( کی شق منرب 1 میں دی گئی تعریف استعمال کی گئی ہے: 

افراد باہم معذوری میں وہ لوگ شامل ہیں جو طویل مدتی جسمانی، نفسیاتی، ذہنی یا حواسی نقص کا شکار ہوں جس 
کے باعث دوسرے لوگوں کی طرح ان کی معاشرے میں مکمل اور موثر شرکت میں رکاوٹ پیش ٓائے۔ 

معذوری سے نپٹنے کے بہت سے طریقہ کار ہیں جن میں قدمی خریاتی تصور سے لے کر طبی نظریات اور حقوق پر مبنی زیادہ ہم 
عصر منونے شامل ہیں۔ یہ منونے معذوری کی طرف مساجی رویے کی عکاسی کرتے ہیں اور باہمی طور پر خمصوص نہیں ہیں۔ ہر 

نظریے کی خمتصر وضاحت ذیل میں دی جا رہی ہے: 

خریاتی منونہ ۔ اس میں فرض کیا جاتا ہے کہ افراد باہم معذوری معاشرے کے مکمل شرکاء نہیں ہو سکتے، اس لیے انہیں مدد 
کی ضرورت ہے۔ افراد باہم معذوری پر ترس کھایا جاتا ہے۔ 

طبی منونہ ۔ افراد باہم معذوری سے اس طرح سلوک کیا جاتا ہے جیسے کہ ان کی معذوری ہی متام رکاوٹوں کا سبب ہے۔ اس 
منونے میں افراد باہم معذوری کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ خود کو اپنے ماحول کے مطابق ڈھال لیں نہ کہ ماحول کو ان 

کے مطابق ڈھاال جائے۔ 

مساجی منونہ ۔ معذوری کی تعریف ماحول کے ساتھ کسی شخص کے طرز عمل کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ سی ٓار پی ڈی کے پیش 
لفظ میں درج ہے، “معذوری نقص کے حامل افراد اور ان رویہ جاتی و ماحولیاتی رکاوٹوں کے مابنی طرز عمل کا نتیجہ ہے جو ان 

افراد کی معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مساوی بنیادوں پر مکمل اور موثر شرکت کی راہ میں حائل ہو۔” 

حقوق کا منونہ ۔ اس ماڈل میں زور حمتاجی سے ہٹ کر بااختیار بنانے کی جانب منتقل ہو چکا ہے۔ افراد باہم معذوری کو وہی 
متام حقوق حاصل ہیں جو عام شہریوں کو ہیں اور ان حقوق کی ضمانت دینا حکومتوں کا فرض ہے اور ان کی حفاظت نہ کرنے پر 

وہ جوابدہ ہیں۔ 

 UN Convention on the Rights of Persons with( کنونشن برائے حقوِق معذوراں CRPD 8 انٹرنیشنل فاونڈیشن فار الیکٹرول سسٹمز
  >http://www.IFES.org/~/media/Files/Publications/Books/2012/CRPD Final.pdf< .ٓائی، ایف،ای،ایس .)Disabilities
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مساجی اور حقوق پر مبنی منونے مشولیتی 
سیاسی شرکت کی حکمت عملیاں ترتیب دینے 

میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے 
سے باہم جڑے ہوئے ہیں۔ مساجی منونے میں 
اس نکتے پر روشنی ڈایل جاتی ہے کہ مساج 
کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاوٹیں دراصل 

افراد باہم معذوری کو معاشرے سے خارج 
کرتی ہیں، جبکہ حقوق پر مبنی منونے میں متام 

شہریوں کے مساوی انسانی حقوق اور افراد 
باہم معذوری کے لیے وکالتی کردار پر زور دیا 

جاتا ہے۔  

حقوق پر مبنی زبان 
معذوری کو بیان کرنے والے الفاظ کے بارے 
میں بھی متعدد نظریات موجود ہیں۔ مساجی 

ماڈل کے حامی “معذور شخص” کی اصطالح 
کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ اس نظریے سے موافق ہے کہ نقص کے حامل افراد خارجی، مساجی قوتوں کے باعث “معذور” ہیں نہ 
کہ اپنے جسمانی نقص کی وجہ سے۔ یہ نظریہ دان “معذوری” کو جسمانی نقص کی جبائے مساجی طریقہ ہاے کار کے نتیجے میں 

جنم لینے وایل علیحدگی مشار کرتے ہیں۔ 

ایک دوسرا طریقہ “فرد اول” زبان ہے۔ اس طریقے کے مطابق کسی فرد کی معذوری اس کی پہچان نہیں ہونی چاہیے؛ بلکہ یہ 
اس کی متعدد خصوصیات میں سے ایک ہے۔ اس حوالے سے “معذوری کے حامل افراد” اور “افراد باہم معذوری” کے مجلوں کو 

 USAID ادل بدل کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس دستور العمل میں فرد اول زبان استعمال کی گئی ہے کیونکہ سی ٓار پی ڈی اور
کے بہرتین معموالت میں یہی معیار طے کیا گیا ہے۔ اس اصول میں ایک استنی “افراد باہم معذوری کی تنظیم” یا “ڈی پی او” کا 

استعمال ہے جو کہ ایسی تنظیموں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں جو افراد باہم معذوری پر مشتمل ہوں یا ان کے جانب سے چالئی 
گرچے یہ اصطالح فرد اول کے اصول سے موافق نہیں، تاہم سول سوسائٹی کی اس قسم کی تنظیم کی طرف اشارہ  جا رہی ہوں۔ ا

گر افراد باہم معذوری اپنے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں جو افراد باہم معذوری کو  کرنے کے لیے ترجیحی اصطالح بن گئی ہے۔ ا
منفی حمسوس ہوں تو حریان ہونے کی ضرورت نہیں۔ معذوری مسلسل ارتقا پذیر تصور ہے۔ ذیل میں دئیے گئے چارٹ میں فرد اول 

زبان کی بعض مثالیں دی گئی ہیں۔ 

شکل منرب 2 ۔ لوگوں کی مادری زبان
جبائے یہ کہنے کےیہ کہیے

خصوصی ضروریات، PWD، اپاہجافراد باہم معذوری/لوگ
وہ صرف وہیل چیئر تک حمدود ہے۔ وہیل چیئر کا حمتاج ہےوہ پہیوں وایل کرسی استعمال کرتا ہے

عام/صحت مند لوگ/سب کچھ کرنے کے قابلمعذوریوں کے بغری رائے دہندہ
وہ اپاہج ہےوہ جسمانی طور پر معذور ہے

اس کی مساعت میں نقص ہےمساعت سے حمروم جو سن نہیں سکتی
وہ اپنے خیالوں میں مگن رہتا ہےوہ اپنی ذات میں گم رہنے کی کیفیت سے دوچار ہے

اس کا دماغ خراب ہےوہ قوت فہم میں کمی /مساجی نفسیاتی عارضے سے دوچار ہے
ڈاون چبہڈاون سائنڈروم کی عالمات رکھنے واال چبہ

ایڈز کا شکار انسانکوئی شخص جسے ایڈز ہے۔

2011 کے انتخابات کے حوالے سے مقدونیہ کی ایک سیاسی مجاعت کا دستخط 
شدہ اعالن جس میں کہا گیا کہ نئی پارلیمنٹ کے وجود میں ٓانے کے بعد پہلے 

100 دن کے اندر سی ٓار پی ڈی کی توثیق کی جائے گی۔ 
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افراد باہم معذوری کی کمیونٹی کا تنوع
سیاسی سطح پر مشولیت کو سہارا دینے کے عمل میں افراد باہم معذوری کے مابنی تنوع اور خلیج کو بھی مِدنظر رکھنے کی 

ضرورت ہوتی ہے۔ خمتلف معذوریوں کے حامل افراد ایک جیسے نہیں ہوتے؛ ان میں متام نسلی اور مذہبی گروہوں کے لوگ شامل 
کثر و بیشرت مساجی سطح پر علیحدہ کیے جانے کے عمل میں دو  ہیں۔ ایک سے زیادہ حوالوں سے شناخت کیے جانے کی وجہ سے، ا

یا تنی گنا زیادہ شدت ٓا جاتی ہے۔

خمتلف اقسام کی افراد باہم معذوری کی مشکالت بھی ایک دوسرے سے منفرد ہوتی ہیں۔ ممکن ہے خمصوص جسمانی یا بصری 
معذوریوں کے شکار افراد غری معذور لوگوں سے بآاسانی تفاعل کر سکتے ہوں کیونکہ ان کے درمیان رابطے میں کوئی رکاوٹ حائل 

نہیں ہوتی۔ تاہم، مساعت سے حمروم افراد کو اشاروں کی زبان سے نابلد لوگوں سے ابالغ کرنے میں زیادہ مشکل پیش ٓاتی ہے۔ 
رابطے میں یہ دوری ان کی علیحدگی میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ انتخابات اور سیاسی عمل کے تناظر میں اس کا مطلب ہے کہ 

گاہ ہونا چاہیے۔ عوام سے رابطے کے  سیاسی عاملنی جیسا کہ ای امی بی اور سیاسی مجاعتوں کو ابالغ کے خمتلف طریقوں سے ٓا
لیے بنائی گئی ویڈیو میں اشاروں کی زبان استعمال کرنا یا کیپشن لگا دینا ایک مشولیتی قدم ہو سکتا ہے، تاہم، مذکورہ عاملنی کو 

یہ ادراک بھی رکھنا چاہیے کہ ہر ملک کی اپنی منفرد اشاروں کی زبان ہوتی ہے ، حتٰی کہ بعض ممالک میں عالقائی سطح پر 
بھی، باخلصوص مساعت سے حمروم مقامی افراد میں، اشاروں میں تنوع پایا جاتا ہے۔ افراد باہم معذوری کی برادری کے اندر بھی 

افراد باہم نفسیاتی / مساجی معذوری کے حامل افراد کو امتیازی سلوک کی بنیاد پر نظر انداز اور علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ 
بعض معذوریاں ایسی بھی ہیں جنہیں معذوری مشار ہی نہیں کیا جاتا جیسا کہ دو قطبی مرض یا دائمی درد۔ ان معذوریوں کو غری 

واضح معذوری قرار دیا جاتا ہے۔ ان ہی تنوعات کے باعث افراد باہم معذوری کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کیا جانا چاہیے۔

معذوری اس حوالے سے بھی منفرد ہوتی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتا ہے اور یہ عارضی بھی ہو 
سکتی ہے۔ افراد باہم معذوری کے ساتھ حکومتوں کے سلوک میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ کسی حکومت کی یہ خواہش کہ وہ 

جنگ میں زمخی ہونے والے افراد کی معاونت کرے، افراد باہم معذوری کی پوری کمیونٹی کے لئے خدمات کی بہرت فراہمی اور 
ان کے حقوق کا ادراک کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، 
ٓارمینیا میں جنگ میں زمخی ہونے والوں کا خصوصی احرتام کیا جاتا 
ہے جس کے باعث خدمات کی بہرت فراہمی کے لیے حکومتی ارادے 

کو تقویت ملی۔ قدرتی ٓافات کے باعث بھی حکومتوں کی توجہ معذور 
 2008 افراد کی معاشرے میں مشولیت پر مرکوز ہو سکتی ہے۔ برما میں 
کے طوفان کے بعد ہی حکومت نے افراد باہم معذوری کو مِدنظر رکھتے 

ہوئے پالیسی سازی کا عمل شروع کیا ۔ تاہم، بیشرت صورتوں میں ایسے 
افراد کی معاشرے میں مشولیت بڑھانے کے لیے معذوروں کی مقامی 

برادری کے ساتھ ساتھ اقتدار میں بیٹھے ترقی پسند حلقوں کی کوششوں 
کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ 

خواتنی باہم معذوری
خواتنی باہم معذوری کو معذور اور خاتون ہونے کے ناطے بالعموم 

دوہرے امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں غری خواتنی باہم 
معذوری کے مقابلے میں تعلیم یا تربیت، صحت اور حبایل یا روزگار کی 

سہولتوں تک نسبتَا کم رسائی ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں زیادہ امکان 
ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگیاں مقامی برادری کی سیاسی اور مساجی 

سرگرمیوں سے کٹ کر غربت اور تنہائی میں گزار دیں۔

USAID9 کے مطابق کم اور درمیانی ٓامدنی والے ممالک میں خواتنی 

باہم معذوری کا تناسب کل معذور افراد کا تنی چوتھائی ہے۔ معذور افراد 

 یہ بروشر جو کہ 2012 کے انتخابات سے قبل برما کی
 خواتنی پر خصوصی توجہ کے حوالے سے تیار کیے گئے،

خواتنی باہم معذوری کی مشولیت کو ظاہر کرتا ہے۔

http://www.usaid.gov/what-we-do/gender-equality-and-womens- 9 معذور خواتنی۔ امریکی ادارہ برائے بنی االقوامی ترقی۔
empowerment/women-disabilities۔ 



  

28 انٹرنیشنل فاونڈیشن فار الیکٹرول سسٹمز اور نیشنل ڈمیوکریٹک انسٹی ٹیوٹ 

کا اتنا بڑا تناسب وہ بھی حبیثیت خواتنی مشکالت اور رکاوٹوں میں مزید اضافے کا 
سبب بنتا ہے۔ اسی لیے مکمل سیاسی مشولیت کے لیے صنفی حوالے سے چیلنجوں 
کو مسجھنا اور بھی اہم ہے۔ سیاسی معامالت میں خواتنی کی مشولیت کے حوالے 

سے کئی طرح کی ادارتی، مساجی رکاوٹیں حائل ہیں اور معذوری کا پہلو انہیں مزید 
پیچیدہ بنانے کا سب بنتا ہے۔ 

اداروں کی سطح پر بطور ووٹر اندراج کے لیے شہریت کے ثبوت کی فراہمی یا دیگر 
دستاویزات کے حصول کے لیے کئی ممالک میں امتیازی قواننی کے باعث مردوں کی 

نسبت خواتنی کے لیے مشکل ثابت ہوتا ہے۔ ووٹ کے لیے اندراج اور ووٹ ڈالنے 
کے عمل میں مزید کئی مشکالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثال کے طور پر انتظار کی 

طوالت یا مسافت کی طوالت جیسے معامالت جو کہ خواتنی کی گھریلو ذمہ داریوں ، 
گھریلو کام کاج کی ترتیب، چبوں کی نگہداشت وغریہ جیسے معموالت سے متصادم 

ہوتے ہیں۔ اس کے عالوہ وسائل کی کمی اور ٓازادانہ نقل و حرکت کا مسئلہ بھی در پیش ہو سکتا ہے۔ کم اور درمیانی ٓامدنی والے 
ممالک میں 65 سے 70 فیصد خواتنی باہم معذوری دیہی عالقوں میں رہتی ہیں جس کی وجہ سے پولنگ سٹیشن تک ان کی رسائی 

مزید مشکل ہو جاتی ہے۔10 

صنفی حوالے سے انتخابی عمل کے دوران تشدد کے امکانات کا پہلو خواتنی کی سیاسی مشولیت کی راہ میں مزید رکاوٹ بنتا ہے۔ 
خواتنی باہم معذوری کا جسمانی یا جنسی تشدد کا نشانہ بننے کا خطرہ خواتنی باہم غری معذوری کی نسبت تنی گناہ زیادہ ہے۔11  

گہی کی کمی شامل ہیں  سیاسی عمل میں خواتنی کی شرکت کی راہ میں حائل مساجی اور ثقافتی رکاوٹوں میں شہری اور سیاسی ٓا
جس کی وجہ خواتنی میں خواندگی اور تعلیم کا فقدان ہے۔ معذور افراد میں تعلیمی سطح کی کمی کا تناسب خواتنی باہم معذوری 

میں زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام )UNDP( کے ختمینے کے مطابق عاملی سطح پر معذور افراد میں خواندگی کی شرح 
3 فیصد ہے جبکہ خواتنی باہم معذوری میں یہ انتہائی پست ہے، یعنی صرف 1 فیصد۔12 

خواتنی کی خود احنصاری کی راہ میں رکاوٹ بننے وایل یا انفرادی سطح پر اپنی مرضی پر عمل کرنے سے روکنے وایل ثقافتی اقدار کا 
نتیجہ رائے دہندگی کا حق چھیننے13 کی صورت میں نکلتا ہے۔ خواتنی باہم معذوری کے حوالے سے، جو خاندانی امداد کی حمتاج 

ہوتی ہیں، یہ خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے۔

اگرچے قانونی طور پر خواتنی کے حقوق کو عاملی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے تاہم، سیاسی عمل میں خواتنی کی مشولیت اور 
منائندگی دیگر ترقیاتی عالمتوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ دنیا بھر میں قانون ساز امسبلیوں میں خواتنی کی تعداد، خواتنی انتخابی 
منتظمنی اور سیاسی قائدین کی تعداد نہایت پست ہے اور ان شعبوں میں خواتنی باہم معذوری کی منائندگی تو اس سے بھی کم ہے۔ 

قائدانہ عہدوں پر فائز ایسے مردوں کے ساتھ جو صنفی امتیاز کے حوالے سے حساس سوچ رکھتے ہیں، خواتنی کی قائدانہ عہدوں 
پر موجودگی اس رحجان کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اگرچے یہ جامع نظام تو نہیں تاہم، عراق اور روانڈا نے 

مقننہ میں خواتنی کا کوٹہ خمتص کر کے قابل ذکر کامیابی حاصل کی ہے۔ خواتنی کی سیاسی، مساجی اور معاشی زندگی میں مکمل 
مشولیت نہ صرف ان کے ذاتی مفاد میں ہے بلکہ کنبوں، کمیونٹیز اور قوموں کے فائدے میں بھی ہے۔

افراد باہم معذوری کی تنظیمیں
عاملی سطح پر افراد باہم معذوری کے حقوق کی حتریکیں، ان کی وکالت اور تنظیم سازی کے ذریعے افراد باہم معذوری خود ہی چال رہے 
ہیں۔ ڈی پی او سے مراد وہ تنظیمیں ہیں جو افراد باہم معذوری معذوروں کے لیے ہی چالتے ہیں۔ بعض اوقات افراد باہم غری معذوری بھی 
کثریت کا معذور ہونا اس حلاظ سے الزمی ہے کہ یہ ڈی پی او کہالئی جا سکے۔  ڈی پی او کے رکن ہوتے ہیں تاہم، ممربان اور قیادت کی ا

ڈی پی او تقریبا دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں اور اس نعرے کے گرد مجع ہیں، “ہمارے بغری ہمارے لیے کچھ نہیں”۔

 10 “حقائق نامہ: خواتنی باہم معذوری اور لڑکیوں پر تشدد۔” Women Watch۔ اقوام متحدہ۔
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/side_events/Fact sheet VAWG with disabilities FINAL .pdf۔ 

 11 عاملی بینک/ Yale University۔ “HIV/AIDS & Disability: Capturing Hidden Voices”۔ اپریل 2004: 10۔
http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resources/Health-and-Wellness/HIVAIDS.pdf۔ 

 12 اقوام متحدہ این ایبل۔ “UN Enable Factsheet on Persons with Disabilities”۔ اقوام متحدہ۔
http://www.un.org/disabilities/default.asp۔ 

کسی ووٹنگ کا مطلب ہے جب کوئی شخص اپنا ووٹ ڈالنے کی ذمہ داری کسی دوسرے کو سونپ دے۔ 13 پرا

اچھا عمل

برما میں ٓائی، ایف،ای،ایس نے ان غری 
معذور اور خواتنی باہم معذوری کی 

مہارتوں کو تقویت دی جو گراس روٹ 
سطح کی قائد تھیں۔ اس کا مقصد انہیں 

پراعتماد اور بااختیار بنانا تھا تاکہ وہ 
عبوری عمل میں حصہ لیں اور اپنی 

خصوصی ترجیحات کو ثابت کر سکیں۔
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مشولیت کے پروگرام کے لیے ڈی پی او کو 
شامل کرنا پہال قدم ہے۔ یہ معذوری کے 

جتربے کو مشولیتی پروگرام کی ترتیب، اطالق، 
نگرانی اور جاچننے کے مرحلے میں شامل 

کرتے ہیں اور اپنے نیٹ ورک کے ذریعے افراد 
باہم معذوری کو بھی شریک کر سکتے ہیں۔ 

بعض ڈی پی او قومی سطح پر خمصوص افراد 
باہم معذوری پر مشتمل ہوتے ہیں اور بعض 
سائبان گروپ ہوتے ہیں جن کے ارکان میں 
ملک بھر میں ہر طرح کی معذوری رکھنے 

والے افراد شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیا 
بھر میں عالقائی اور بنی االقوامی گروپ 

بھی موجود ہیں، مثال افریقن یوتھ ود ڈس 
 African Youth with( ایبیلٹیز نیٹ ورک
Disabilities Network(14 ، یورپنی ڈس 

 European Disability( ایبیلیٹی فورم
Forum(15 ا ور انٹرنیشنل ڈس ایبلیٹی االئنس 

International Disability Alliance(16(۔ 

ایسی تنظیمیں جو افراد باہم معذوری کے لیے 
کام کرتی ہوں مگر انہیں بطور رکن شامل نہ 
کرتی ہوں، ایسی تنظیمیں بھی کارٓامد سول 

سوسائٹی پارٹرنشپ ہو سکتی ہیں۔ تاہم، افراد باہم معذوری کے نقطہ نظر کو منصوبہ بندی اور اس کے اطالق کے حوالے سے 
شامل کرنے کے لیے بہرت ہے کہ ڈی پی او کے ساتھ مل کر کام کیا جائے۔

ڈی پی او کمیونٹی کی نقشہ کشی 
مقامی سطح کے کسی بھی ساتھی کے ساتھ مل کر کام سے قبل خمتلف گروہوں کے ساتھ مالقات کرنا انتہائی مفید ہے۔ اس 

میں ایسی تنظیمیں شامل ہو سکتی ہیں جو خمصوص اقسام کی افراد باہم معذوری کی منائندگی کرتی ہیں اور ایسی تنظیمیں جو 
خمتلف قسم کی معذوریاں رکھنے والے افراد کی منائندہ ہوں۔ دیہی عالقے میں موجود گروہوں کی ترجیحات اور خدشات خمتلف 

کز میں موجود گروہوں کے ساتھ پروگرامنگ میں شریک کرنا چاہیے۔ ڈی پی او کے ساتھ  ہو سکتے ہیں۔ ہلذا انہیں شہری مرا
مل کر کام کرتے ہوئے ایسے کئی عوامل اور بھی ہیں جن پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے عالوہ ڈی پی او نقشہ 

کشی کی خاطر اس کے لیے اضافی وقت بھی درکار ہوتا ہے۔

افراد باہم معذوری کی کمیونٹی میں اس حوالے سے بھی تقسیم پائی جا سکتی ہے کہ خمتلف گروپ مسائل کے حوالے سے 
اور سیاسی فعالیت کے نقطہ نظر سے کہاں کھڑے ہیں۔ ڈی پی او کے منظر نامے کو مسجھنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض گروہوں کے 
لیے کھل کر سیاسی عمل میں شریک ہونا ٓاسان نہیں ہوتا کیونکہ وہ بنیادی خدمات کے حصول اور فراہمی کے لیے حکومت پر 

احنصار کرتے ہیں۔ بعض ڈی پی او خمصوص سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستگی کی بنیاد پر یا حکومت کی جانب سے امداد وصول 
کرنے کی بنا پر ان کی محایت کر سکتی ہیں۔ اس کے عالوہ بعض اوقات گروپوں کے مابنی حمدود وسائل کے حصول کے لیے باہمی 
مقابلے کی بنیاد پر ناراضگی کا پہلو بھی موجود ہو سکتا ہے۔ بعض ڈی پی او فنڈنگ کے لیے عطیہ دہندگان یا مایل تعاون فراہم 

کرنے والوں پر احنصار کرتی ہیں جن کا عملہ ڈی پی او کے عملی اقدامات اور شراکت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ 

14 افریقن یوتھ ود ڈس ایبیلٹیز نیٹ ورکس http://aywdn.wordpress.com/۔
15 یورپنی ڈس ایبیلیٹی فورم http://www.edf-feph.org/۔ 

16 انٹرنیشنل ڈس ایبلیٹی االئنس http://www.internationaldisabilityalliance.org/en۔ 

خواتنی شہری اور انتخابی حقوق کے حوالے سے تربیت کے دوران بریل نوٹس لے 
رہی ہیں۔



  

30 انٹرنیشنل فاونڈیشن فار الیکٹرول سسٹمز اور نیشنل ڈمیوکریٹک انسٹی ٹیوٹ 

بعض صورتوں میں ایسی تنظیمیں جن کا تعلق خمتلف افراد باہم معذوری 
سے ہو، سیاسی سرگرمیوں میں کسی ایک ہی معذوری سے تعلق رکھنے وایل 
تنظیم کی نسبت زیادہ کھل کر حصہ لیتی ہیں۔ ایسے گروہ جو کسی ایک ہی 
معذوری کی منائندگی کرتے ہوں، سٹیٹس کو کو پسند کرتے ہیں اور ٓاواز بلند 
کرنے یا دیگر ڈی پی او کے ساتھ شراکت داری کرنے میں انہیں زیادہ فائدہ 

دکھائی نہیں دیتا۔ انہیں اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ توجہ اور وسائل کوئی 
دوسری تنظیم حاصل کر لے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خمتلف اقسام 

کی معذوریوں کے منائندہ گروپ ہی مجہوریت کے حوالے سے تعاون کرنے 
والے گروپوں کے طور پر ضروری ہیں۔ اس کا مطلب حمض یہ ہے کہ ہر مثال 
میں ڈی پی او کے ترغیبات اور ان کے مسائل مشرتک نہیں ہو سکتے۔ بہت 
سی صورتوں میں ابتدائی طور پر خمتلف انواع اقسام کے گروپوں کے ساتھ 

تعاون کرنا، انہیں امداد دینا اور پھر اس کے بعد دیکھنا کہ ان کی ضروریات 
اور مفادات میں کس حد تک یکسانیت پائی جاتی ہے جس سے اجتماعی 

کارروائی کے فائدے زیادہ ٓاشکار ہوں، ایک فائدہ مند طریقہ کار ہے۔

نوجوان اور معمر افراد میں بھی اس حوالے سے اختالف ہو سکتا ہے کہ 
سیاسی معامالت میں کس حد تک حصہ لیا جائے۔ یہ چیز خمتلف ممالک 

کے نوجوانوں میں دیکھنے میں ٓائی ہے کہ عمر رسیدہ لوگ پہلے سے موجود 
سیاسی تعلقات کو خطرے میں ڈالنے کے حوالے سے حمتاط ہوتے ہیں اور 

خمتلف انواع کی معذوریوں کے حوالے سے کام کرنے وایل تنظیموں کے ساتھ 
کام کرنے کا رحجان نہیں رکھتے۔ 

افراد باہم معذوری کے سیاسی حقوق کی قانونی اساس17

“ایک فرد، ایک ووٹ” کا تصور مجہوریت کی اساس ہے۔ ووٹ ڈالنے کا 
حق ہر شخص کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو متاثر کرنے والے 
فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔ تاہم، معذور افراد کے ساتھ اس حوالے سے 

امتیاز برتا جاتا ہے۔

سی ٓار پی ڈی افراد باہم معذوری کی مشولیت کے حوالے سے بنی االقوامی سطح پر ایک رہنما اصول پیش کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی 
82 رکن ریاستوں نے اس پر دستخط کیے ہیں اور ان ریاستوں میں سے 72 فیصد نے اس کی توثیق کی ہے18۔ معاہدے کی شق منرب 29 

سیاسی اور عوامی عمل میں مشولیت کے بارے میں ہے۔ یہ معاہدہ ریاستوں سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس امر کو “یقینی بنائیں کہ افراد 
باہم معذوری سیاسی اور عوامی زندگی میں دوسروں کے ساتھ براہ راست یا منتخب شدہ منائندوں کے ذریعے موثر اور بھر پور شرکت 
کریں۔ اس معاہدے میں افراد باہم معذوری کا ووٹ ڈالنے یا منتخب ہونے یا ان مواقع سے مستفید ہونے کا حق بھی تسلیم کیا گیا ہے۔”

شق منرب 12 قانونی گنجائش کے بارے میں ہے۔ ایک ایسا امر جو ذہنی یا افراد باہم ذہنی و معذوری کے ووٹ ڈالنے کے حق کو متاثر 
کرتا ہے۔ یہ شق حکومتوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ “افراد باہم معذوری ہر جگہ ایسے افراد کے طور 
پر تسلیم کیے جانے کا حق رکھتے ہیں جو برابری کی بنیاد پر دیگر افراد کی طرح ہیں۔” وہ ان حقوق کو استعمال کرنے کے لیے مدد 
حاصل کر سکتے ہیں۔ انتخابات اور سیاسی عمل کے حوالے سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتخابی قواننی ایسی شقوں سے پاک ہوں 

گر کسی ووٹر کو تعاون یا  جو کسی ایسے شخص کو ووٹ کا حق استعمال کرنے سے روکتے ہوں جو کسی کی زیر سرپرستی رہتا ہو اور ا
سہارے کی ضرورت ہو تو اسے اس کے حق کے استعمال کی اجازت دی جائے۔

سی ٓار پی ڈی عاملی سطح پر معذوری کی جانب توجہ میں اضافے کا باعث بنا ہے۔ اس کے باعث معذوری کے حوالے سے عوامی 
شعور کو تقویت ملی ہے اور وہ ممالک جنہوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں ان کی ای امی بی اور حکومتوں پر زور دیا گیا ہے 

اچھا معمول
سربیا میں تعاون کے پروگرام کے لیے ساتھی کی 

تالش کے دوران، جس کا اصل ہدف معذور 
کمیونٹی تھی، این، ڈی، ٓائی نے معذوری کے 

حوالے سے ملک میں کام کرنے وایل چند 
دیگر غری حکومتی تنظیموں سے رابطہ کیا جس 

میں Handicap International بھی شامل 
تھی۔ چند منایاں ڈی پی اوs کی شناخت کے 
بعد این، ڈی، ٓائی نے اس امر کا جائزہ لیا کہ 

سیاسی مہارتوں کی تعمری کے حوالے سے تعاون 
کے لیے زیادہ موزوں کون سی تنظیمیں ہیں۔ 

باالخر خمتلف معذوریوں کے حوالے سے کام 
کرنے وایل ان تنظیموں کے ساتھ سیاسی عمل 
میں مشولیت کے حوالے سے شراکت کی گئی 
جنہوں نے زیادہ رضامندی اور دچلسپی ظاہر 

کی۔ تعاون کے پروگرام کو شروع کرنے سے 
قبل اس ابتدائی نقشہ کشی نے انہیں ایسی 

صورحتال سے چبنے میں بھی مدد جہاں این، 
ڈی، ٓائی ایسی خمصوص ڈی پی او سے جڑی 

رہتی جو سیاسی جانبدار یا اصالحات میں 
دچلسپی نہ رکھنے کے حوالے سے مشہور تھی۔

17  معیارات کے اقتباسات درخواست برائے رجسٹریشن، ضمیمہ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
http://www. ۔ اقوام متحدہ۔”Convention and Optional Protocol Signatures and Ratifications“ 18  اقوام متحدہ این ایبل۔
un.org/disabilities/countries.asp?navid=12&pid=166۔ 27 نومرب 2013 تک جن ریاستوں نے اس پر دستخط کیے اور توثیق کی۔
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کہ وہ اپنے عزم کو پورا کریں۔ سی ٓار پی ڈی افراد باہم معذوری کے لیے سیاسی حوالے 
سے گنجائش پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے متعلق معامالت کے حوالے سے حکومتوں کو جواب 
دہ ٹھہرا سکیں۔ بنی االقوامی سطح پر تسلیم شدہ یہ دستاویز ڈی پی او کو یہ موقع فراہم 
کرتی ہے کہ وہ اس کے حق میں وکالت کر کے ریاستوں سے اس پر دستخط کروائیں، اس 

گو کروائیں۔  کی رمسی منظوری دیں اور اس کنونشن میں موجود شقوں کو مکمل طور پر ال
سی ٓار پی ڈی کے اطالق کی نگرانی کا عمل فیصلہ سازوں کے مابنی ان رکاوٹوں کی 

بابت گفت و شنید کے عمل کو وسعت دینے کا باعث بنے گا جن کا افراد باہم معذوری کو 
سیاسی عمل میں مشولیت کے حوالے سے سامنا رہتا ہے اور اسی کے نتیجے میں افراد 

باہم معذوری کو شریک عمل کرنے کے لیے بہرت پالیسیاں وجود میں ٓائی ہیں۔

سی ٓار پی ڈی انتخابات کے دوران بھی افراد باہم معذوری کی سیاسی عمل میں مشولیت کے لیے گنجائش پیدا کر سکتی ہے۔ 
سیاسی عمل میں مشولیت کو یقینی بنانے کے حق کے حوالے سے شقوں کے عالوہ شہری اس معاہدے میں موجود معیارات کو سیاسی 

عمل میں بامعنی مشولیت اور ایسے مسائل کے حوالے سے جو توجہ طلب ہوں، بات کر سکتے ہیں۔ اس حلاظ سے سی ٓار پی ڈی 
ایسی فضا ختلیق کرتی ہے جو معذوری کے حوالے سے سیاسی گفت و شنید کے لیے سازگار ہو اور جو اس سے ہٹ کر کسی دوسری 

صورت میں ممکن نہ ہو۔ یہ دستاویز شہریوں کو ایسے مباحثوں کا موقعہ فراہم کرتی ہے جو تسلیم شدہ بنی االقوامی تشریح اور 
موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق ہوں۔ یہ معاہدہ بامعنی، نہ حمض رمسی باہمی تعامل کا نقطہ ٓاغاز ہے۔ 

افراد باہم معذوری کے ووٹ ڈالنے اور منتخب ہونے کے حق کا دفاع کرنے والے دیگر بنی االقوامی معاہدوں میں “انٹرنیشنل کاوونینٹ 
ٓان سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس” International Covenant on Social and Political Rights - ICCPR(19( اور عاملی اعالن 

برائے انسانی حقوق20 کی شق منرب 21 شامل ہیں۔ 

تاہم، ICCPR کا عمومی کمنٹ 5)4( ریاستوں 
کو اس امر کی اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی ایسے 

شخص کو ووٹ ڈالنے یا عہدے پر فائز ہونے 
کا حق دینے سے انکار کر سکتی ہیں جس کی 

 ICCPR 1966 ذہنی حالت درست نہ ہو”21۔“
میں دستخطوں کے لیے کھول دی گئی تھی۔ 

بنی االقوامی قانون کے جدید رحجانات، جیسا 
 َ کہ سی ٓار پی ڈی اور متعلقہ قواننی وغریہ، مثال

 ECHR( Kiss( یورپنی کورٹس ٓاف ہیومن رائٹس
V. Hungry اس بات کا ثبوت ہیں کہ حقوق کا 

عمل ارتقائی ہے اور جدید رحجانات عمومی 
کمنٹ کے خمالف مست میں چل رہے ہیں۔ 

Kiss V. Hungary کے کیس میں ECHR نے 
فیصلہ دیتے ہوئے اس قانون کا حوالہ دیا جس 
کیسویں  کے مطابق “ووٹ کا حق رعایت نہیں۔ ا
صدی میں ایک مجہوری ریاست میں عمومی 

رائے (سیاسی عمل میں افراد باہم معذوری کی 
شرکت) کے حق میں ہونی چاہیے22۔ 

اچھا عمل
زمبابوے میں سائباں ڈی پی او 

نے مقامی سطح کے ای امی بی کے 
عہدیداروں میں سی ٓار پی ڈی کی 
نقول تقسیم کیں تاکہ مالزمنی افراد 

گہی  باہم معذوری کے حوالے سے ٓا
پیدا کی جا سکے۔

 National Inclusive میکسیکو کا ایک ڈی پی او 2012 کے انتخابات سے قبل
and Development of Persons with Disability کی منانندگی کر رہا ہے۔

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/ ۔ اقوام متحدہ۔”International Covenant on Civil and Political Rights“  19
pages/ccpr.aspx۔ 

The Universal Declaration of Human Rights“  20”۔ اقوام متحدہ۔ http://www.un.org/en/documents/udhr/۔ 
21  اقوام متحدہ۔ ہائی کمشرن برائے انسانی حقوق۔ عمومی کمنٹ منرب 25: سرکاری معامالت میں مشولیت، ووٹ ڈالنے، سرکاری خدمات تک 

یکساں رسائی کا حق۔ (شق منرب 25) ۔ 1996
Alajos Kiss V. Hungary  22۔ یورپی عدالت برائے انسانی حقوق۔ 20 مئی 2010۔ Alajos Kiss V. Hungary کا مقدمہ۔ یورپی عدالت برائے 

انسانی حقوق۔ http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-98800۔
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اس کے عالوہ عالقائی معیارات بھی ہیں، جیسا کہ ٓاسیان ممالک میں افراد باہم معذوری کے کردار اور شرکت اور بڑھانے کے 
 Bali Declaration on the Enhancement of the Role and Participation of Persons with(23 لیے اعالِن بایل

 Venice Commission’s Revised Interpretative Declaration to the Code of Good Practices اور )Disabilities
in Electoral Matters on the Participation of People with Disabilities24۔ 

ترقیاتی امدادی اداروں میں افراد باہم معذوری کے حوالے سے پالیسی
کہ یہ یقینی بنایا جا سکے  متعدد امدادی اداروں نے معذوری کی مشولیت کے حوالے سے باہم خمتلف پالیسیاں اپنائی ہیں تا

کہ افراد باہم معذوری کو شامل کر لیا گیا ہے اور ان پر ترقیاتی پروگراموں کا مثبت اثر ہو رہا ہے۔25 ایسی پالیسیاں معذوری کی 
مشولیت کی ترجیحات متعنی کرنے میں مدد کرتی ہیں اور ترقیاتی پریکٹیشرنوں کے اقدامات کی رہنمائی کے لیے فرمی ورک فراہم 

ہیں۔  کرتی 

2008 میں معذوری کی مشولیت کے حوالے سے جامع ترین پالیسیاں  ٓاسٹریلوی ادارہ برائے بنی االقوامی ترقی )AusAID( نے 
ترتیب دیں۔ انہیں “ترقی سب کے لیے” کا نام دیا گیا۔26 امداد وصول کرنے والے 20 ممالک کی ذمہ دار حکومتوں اور ڈی پی او 
کی مشاورت سے تیار کی جانے وایل حکمت عملیوں کا بنیادی نتیجہ یہی تھا کہ “افراد باہم معذوری کا معیار زندگی بلند کرنے 

کے لیے انہیں انہی شرکت، حصہ داری، فیصلہ سازی، مساجی اور معاشی مواقع تک بہرت رسائی میں مدد دی جائے جو دوسروں 
کو حاصل ہیں۔” اس حکمت عملی کے حصے کے طور پر، AusAID قابِل چباو نقائص کم کرنے کے پروگراموں کی طرف بھی اپنے 
وسائل لگاتی ہے جن کے حتت سڑکوں پر سالمتی اور قابل چباو نابینا پن جیسے شعبوں پر توجہ دی جاتی ہے۔ ایک ہدفی پالیسی 

 10 کے ساتھ ساتھ، AusAID نے “افراد باہم معذوری کی زندگیوں کو بہرت کرنا” کے اصول کو ٓاسٹریلیا کی امدادی پالیسی کے 
2012 میں ترقی سب کے لیے کی حکمت عملی کی جاچن سے کینربا اور دنیا بھر میں  جمموعی ترقیاتی اہداف میں شامل کیا ہے۔ 

خمتلف مقامات پر سرمایہ کی خصوصی فراہمی، واضح ہدایات اور خمصوص عملے کی وجہ سے امداد وصول کرنے والے ممالک 
میں افراد باہم معذوری کی زندگیوں میں خاطر خواہ بہرتی ٓائی۔27

میں یہ مسجھتی ہوں کہ افراد باہم معذوری کا ووٹ دینے کا اہل ہونا 
اور اس عمل کا حصہ بننا انہیں مساج کے ساتھ اور جہاں ہم رہتے ہیں، 
وہاں کے وسیع تر معاشرے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اسی لیے یہ ایک نہایت 

 “سنجیدہ معاملہ ہے۔
”

)Charlotte McClain-Nhlapo( شارلوٹ میکلنی ہالپو 
USAID ،معذور مشولیتی ترقی کی رابطہ کار

 Bali Declaration on the Enhancement of the Role and Participation “ 23 جنوب مشرقی ایشیائی ریاستوں کی ایسوسی ایشن۔
http://www.asean.org/archive/documents/19th summit/ ۔”of Persons with Disabilities in the ASEAN Community

Bali_Declaration_on_Disabled_Person.pdf۔ 
 Revised Interpretative Declaration to the Code of Good Practice in Electoral Matters“ 24 یورپ و وینس کمیشن کی کونسل۔

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/ ۔”on the Participation of People with Disabilities in Elections
CDL-AD)2011(045.aspx۔ 

http:// :نے معذوری کی مشولیت کے حوالے سے پالیسیوں کا ایک جمموعہ تیار کیا ہے جو اس لنک پر دستیاب ہے Mobility International 25
www.miusa.org/idd/resources/dispolicies/index_html۔ 

http:// ”26 ٓاسٹریلوی ادارہ برائے بنی االقوامی ترقی “ترقی سب کے لیے: ٓاسٹریلیا کے معذوری مشولیتی امدادی پروگرام 2014-2009 کی جانب۔
aid.dfat.gov.au/Publications/Pages/8131_1629_9578_8310_297.aspx۔ 

27 لینڈا کیلی اور لورین ویپلنگ ٓاسٹریلیا ٓاسٹریلوی ادارہ برائے بنی االقوامی ترقی AusAID ترقی سب کے لیے کی حکمت عملی: وسط مدتی جائزہ۔ 
http://aid.dfat.gov.au/aidissues/did/Documents/dfa-mtr.pdf 2012۔
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USAID بھی 1997 سے معذوری کے حوالے سے پالیسی پر عمل پریا ہے جس کے حتت ساتھیوں اور عملے کو ہدایت کی جاتی 
ہے کہ “USAID جن پروگراموں کے لیے فنڈ مہیا کرتا ہے ان میں افراد باہم معذوری کے خالف امتیازی سلوک سے گریز کیا جائے 

اور میزبان ملکوں کے ہم منصبوں، حکومتوں، عمل درٓامد کرنے والے اداروں اور دیگر عطیہ دہندگان میں شرکت کی حتریک 
کہ افراد باہم معذوری کے خالف عدم امتیاز اور انہیں مساوی مواقع فراہم کرنے کا ماحول قائم کیا جا سکے۔”28  کریں تا یید ا

پالیسی میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ: معذوری سے متعلقہ مسائل بنی االقوامی ترقی کا اٹوٹ انگ ہیں؛ افراد باہم معذوری 
کی کمیونٹی کے ساتھ مشاورت نہایت اہم ہے؛ اور ڈی پی او میں سرمایہ کاری اور انہیں تقویت دینا افراد باہم معذوری کے لیے 

انسانی حقوق کی ترویج کے لیے کلیدی اقدامات ہیں۔

مشولیتی ترقی کی طرف اپنے عہد کو مزید منظم کرتے ہوئے USAID نے دو پالیسی ہدایات نامے جاری کیے:

•      )Acquisition Assistance Policy Directive - AAPD( 04-17ملکیت میں معاونت کا پالیسی ہدایت نامہ 
ٹھیکوں، عطیات دینے اور تعاون کے معاہدوں میں USAID کی پالیسی برائے معذوراں کی محایت کرنا: یہ ہدایت نامہ 
اس بات کو یقینی بنانے کے لیے جاری کیا گیا کہ ٹھیکیدار اور عطیات وصول کرنے والے ہر ممکن حد تک اور ایوارڈ 

کے دائرے میں رہتے ہوئے، USAID کی پالیسی برائے معذوراں کی پریوی کریں۔ اس میں ایسی زبان شامل کی گئی 
جسے متام پیشکشوں اور اس کے نتیجے میں ٹھیکے، عطیات اور تعاون کے معاہدوں کے لیے ہونے وایل تفویضات میں 

شامل کرنا ضروری ہے۔

•  Standard for( کے معیاِر رسائی برائے معذوراں USAID ٹھیکوں، عطیات اور تعاون کے معاہدوں میں AAPD 05-07 
Accessibility for the Disabled( کی محایت کرنا: اس ہدایت نامے کے حتت متام ٹھیکوں، عطیات اور تعاون کے 

معاہدوں میں ایسی شق شامل کرنا الزم ہے جو نئی، تزئنی و ٓارائش یا تبدیلی کے نتیجے میں بننے والے متام ڈھاچنوں، 
عمارتوں یا سہولت گاہوں کو افراد باہم معذوری کے لیے معیاِر رسائی کے مطابق رکھنے کا پابند کرے۔

USAID نے Disability Champions Listserv بھی قائم کر رکھی ہے جو مرکزی دفرت اور مشن کی سطح کے دفاتر میں عملے 
کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ سیکھے گئے سبق دوسروں تک پہنچائیں اور معذوری مشولیتی معموالت کے حوالے سے 

کریں۔ رہنمائی طلب 

امریکی حکومت کے دیگر ادارے بھی افراد باہم معذوری کو اپنی سرگرمیوں میں شامل کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ امریکہ 
کی وزارِت داخلہ کے بیورو برائے مجہوریت، انسانی حقوق اور حمنت )DRL( پیشکش کے جائزے میں خاص طور پر معذوروں 

کی مشولیت کی نشاندہی کرتی ہے۔ “پروگرام مانیٹرنگ و جاچن” کا حصہ ڈیٹا کو معذوری کے حلاظ سے ترتیب دینے کی جتویز دیتا 
ہے۔ “پروگرام ٓائیڈیا کا معیار” بیان کرتا ہے کہ پروگراموں ایسے ہونے چاہییں کہ “سب سے زیادہ کمزور ٓابادی کے حقوق کی بات 
گے بڑھائیں بشمول خواتنی، افراد باہم معذوری۔۔۔”۔ DRL ایسے عطیہ دہندہ کی عمدہ مثال ہے جو سرگرمیوں، مقاصد اور  کو ٓا
متعلقہ اہداف میں معذوری کی مشولیت پر روشنی ڈالتا ہے اور مشولیتی پیشکشوں کے کو اضافی پوائنٹ دے کر اس پالیسی پر 

زور دیتا ہے۔ 

اسی طرح سوئیڈن کی اجینسی برائے بنی االقوامی ترقی و تعاون )SIDA( نے 2009 میں افراد باہم معذوری کے انسانی حقوق 
کے عنوان سے مشولیتی پالیسی کا تشکیل دی۔29 پالیسی کا بیان کردہ مقصد ان ممالک میں جہاں سوئیڈن ترقیاتی تعاون کرتا ہے، 
خواتنی باہم معذوری، مردوں، لڑکیوں اور لڑکیوں کے انسانی حقوق کا احرتام کرنا اور انہیں بہرت مواقع فراہم کرنا اور ان کا معیار 
زندگی بہرت کرنا ہے۔ پالیسی زور دیتی ہے کہ SIDA کی سرگرمیوں اور فیصلہ سازی کے مراحل میں افراد باہم معذوری کو بھی 

مدنظر رکھا جائے۔ اس میں ایسی زبان بھی شامل کی گئی کہ SIDA کے عہدیدار اور عمل درٓامد کرنے والے افراد میں افراد باہم 
معذوری کے انسانی حقوق کی صورحتال اور معیاِر زندگی کے بارے میں مسجھ بوجھ میں اضافہ ہو۔ یہ پالیسی بنی االقومی ترقی 

کے حوالے سے سوئیڈن کی حقوق پر مبنی عمومی پالیسی میں اس بیان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش ہے کہ “حقوق پر مبنی 
28 امریکی ادارہ برائے بنی االقوامی ترقی بیورو برائے پالیسی و پروگرام رابطہ کاری USAID Disability Policy Paper۔ واشنگٹن ڈی سی۔ 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDABQ631.pdf 1997۔   
29  ٓنیٹی ڈہشٹروم )Anette Dahlström(، شارلوٹ بریگربگ )Charlotta Bredberg(، ِلینا لنبلوم )Lina Lindblom(، کرسٹنی لنربگ 

)Christine Lundberg(، جان نارکووسٹ )Johan Norqvist( اور کامیال اوتوسون )Camilla Ottosson(۔ Sida. معذوریوں کے حامل افراد 
http://sidapublications.citat.se/interface/stream/mabstream.asp?filetype=1&orderlistm 2009 ۔ Sida کے انسانی حقوق۔

ainid=294&printfileid=294&filex=402323664960۔ 
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تناظر میں امتیازی سلوک کا شکار پر توجہ دینا شامل ہے، بشمول پسماندہ افراد اور گروہ۔ صنف، عمر، معذوری، نسل یا جنسی 
رحجانات سے قطع نظر لوگوں کو حق ہے کہ اپنے حقوق سے لطف اندوز ہوں۔” اس سے اہم یہ کہ یہ پالیسی اس جتزیے کے بعد 
2005 کا پوزیشن پیرپ افراد باہم معذوری کے حامل چبے اور بالغنی اجینسی کی جمموعی سرگرمیوں  تشکیل دی گئی کہ SIDA کا 
میں معذوری کو شامل کرانے میں مطلوبہ حد تک موثر ثابت نہیں ہوا تھا۔ پالیسی کے دائرہ اثر اور اس کے نتیجے میں ہونے وایل 

بہرتی SIDA کی پالیسی کا ایک اور کلیدی پہلو ہے۔

Disability Rights Fund، عطیہ دہندگان اور افراد باہم معذوری کمیونٹی کے باہمی اشرتاک عمل سے قائم کیا گیا ہے جس نے 
اب Beyond Charity: A Donor’s Guide to Inclusion“30”  کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی 
ہے کہ سی ٓار پی ڈی کے مقاصد کا حصول کس طرح سے کرنا ہے اور عطیہ دہندگان کے حقوق کے حوالے سے نقطہ نظر اپناتے 

ہوئے ہم کس طرح بنی االقوامی ترقیاتی کے پروگراموں میں معذوری کے مسئلے سے منٹ سکتے ہیں۔

رکاوٹوں کا خامتہ 
جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ افراد 
باہم معذوری اپنی زندگیوں کو بہرت بنانے 

کے لیے فیصلہ سازی کے عمل میں شرکت 
کی خواہش اور صالحیت رکھتے ہیں۔ 
کثر رکاوٹوں  باوجود اس کے کہ انہیں ا

کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جو ان کی 
استعداد کو یا تو حمدود کرتی ہیں یا اس 

میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ شکل منرب 3 ان 
عمومی رکاوٹوں کو ظاہر کرتی ہے جن 
کثریت کو  کا افراد باہم معذوری کی ا
سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جن میں مساجی 

قانونی دائرہ کار  امتیازی  ناپسندیدگی، 
اور فیصلہ سازوں کی جانب دارانہ سوچ 

وغریہ شامل ہیں۔ بعض رکاوٹیں خمصوص  
ممالک تک حمدود ہیں جیسا کہ افریقہ 

کے بعض خطوں میں معذوری گزشتہ جنم 
کی کوتاہیوں کی سزا مسجھی جاتی ہے 
۔ بعض خمصوص معذوریوں سے وابستہ 

رکاوٹوں اور انتخابی چکر کے منایاں 
گے چل کر کیا جائے گا۔ مراحل کا ذکر ٓا

ان خمصوص رکاوٹوں کے ساتھ ساتھ 
افراد باہم معذوری کو بھی انہی 

کثریت  مشکالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو دیگر شہریوں کو متاثر کرتے ہیں۔ کئی نئی ابھرتی ہوئی مجہوریتوں میں ٓابادی کی ا
ووٹنگ کے حوالے سے ناجتربہ کار اور سیاسی مشولیت کے دیگر طور طریقوں سے نا ٓاشنا ہوتی ہے۔ اسی طرح مقننہ اور سیاسی 

مجاعتیں پالیسی سازی کرتے وقت شہریوں تک رسائی نہیں رکھتی یا اس کردار کی اہمیت کو مسجھ  نہیں پاتیں جو سول 
سوسائٹی  سرکاری اداروں کی نگرانی کے لیے ادا کر سکتی ہے۔ ان حاالت میں حمدود سیاسی گنجائش اور حکومتی جوابدہی کی 
عدم موجودگی سے قطع نظر معذوری متام شہریوں پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ ہلذا، مجہوریت کے فروغ کے پروگرام،  جن کا 
مقصد افراد باہم معذوری کی مشولیت میں اضافہ ہے، ماحول کے حوالے سے مشکالت کو مدنظر رکھیں اور اس بات پر غور کریں 

کہ افراد باہم معذوری مجہوری ترقی میں اور اسے بہرت کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ۔

http://www.۔ ڈس ایبلیٹٰی رائٹس فنڈBeyond Charity: A Donor’s Guide to Inclusion 30 بروس ڈاونی اور لورین ویپلنگ۔
disabilityrightsfund.org/files/beyond_charity._a_donors_guide_to_inclusion.pdf

شکل منرب 3: وہ رکاوٹیں جن کا معذوریوں کے حامل افراد کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے

مساجی کلنک امتیازی لیگل فرمي ورک

الئحہ عمل کی ٹوکن کاری/سرپرستی

سرپرستی کے قوانني

سرکاری تعلیمی نظام
میں قابل رسائی سکولوں 

تدریسی مواد کا فقدان/

انتخابی مراکز/سرکاری
دفاتر میں رسائی 

کا فقدان 

 عدم صالحیت کا تاثر

 اختیار کا فقدان

مذہبی/ثقافتی کلنک

ادارہ سازی

/مذہبی
ثقافتی کلنک

مثبت بیان بازی لیکن سیاسی
عمل میں بہرتی کا فقدان

رسائی میں
رکاوٹیں
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مشولیت پر مبنی انتخابی اور سیاسی عمل کو سپورٹ کرنے کی حکمت عملیاں 
اس کتاچبے کے حصہ دو سے چار کے درمیان انتخابی چکر پر بات کی گئی ہے۔ ہر سیکشن اس چکر کے خمتلف مراحل کو ظاہر 
کرتا ہے اور ان مشکالت سے حبث کرتا ہے جن کا معذوریوں کے حامل افراد  ممکنہ طور پر اس وقت سامنا کر سکتے ہیں۔جبکہ 

رسائی کو بہرت بنانے اور سیاسی مشولیت کو تقویت دینے کے لیے جتاویز بھی پیش کی گئی ہیں۔

کثریت کا دھیان چار باہمی طور پر مربوط حکمت عملیوں پر ہے: حاالت میں تبدیلی کی کوششوں کی ا

1.  افراد باہم معذوری کو اختیارات دینا 
افراد باہم معذوری اور ڈی پی اوز انتخابات اور سیاسی عمل کے پروگراموں کے اہم شراکت دار ہیں۔ ڈی پی اوز افراد باہم 

معذوری کو متحرک کرنے اور ان کے مفادات کی منائندگی کے حوالے سے پہلے سے تیار شدہ پروگرام فراہم کرتے ہیں۔ پروگرام 
کے پورے چکر میں انہیں شامل کیا جانا چاہیے جس میں اس کا ڈیزائن، اس کا اطالق اور اس کی نگرانی اور جائزے کے مراحل 

شامل ہیں۔ موثر کردار ادا کرنے کے لیے کئی ڈی پی اوز حکومتی ڈھاچنے اور انتخابی نظام کے خمتلف پہلووں کی تربیت سے 
انتظامیہ   َ استفادہ کر سکتے ہیں۔ بنیادی تنظیمی  مہارتوں کو پروان چڑھانے کے لیے قابلیت اور صالحیتوں میں اضافہ کرنا مثال

اور عوامی رابطوں کو بہرت بنانا،  اس کے عالوہ ڈی پی اوز کی مدد کے لیے ان میں وکالت کی مہارتیں پیدا کرنا جو کہ سرکاری 
افسران اور مالزمنی ، میڈیا ، بنی االقوامی تنظیموں اور دوسرے گروپوں کے ساتھ معامالت طے کرنے کے حوالے سے مفید ہے۔ 

کٹھا  کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ اس معاونت سے ڈی پی اوز کی سیاسی  اس تربیت میں احتاد بنانے کے طریقے اور مایل امداد ا
تصویر کشی ہوتی ہے اور وہ اپنے سیاسی اجینڈے میں شامل مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ انتخابی اور سیاسی عمل بھی اس 

صورت میں تقویت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب بنی االقوامی عطیہ دہندگان اور اطالق کرنے والے شراکت دار افراد باہم معذوری 
کو بطور مالزمنی بھرتی کریں، باخلصوص قائدانہ عہدوں پر۔

2.  حکومتی اداروں کی مدد
َ مقننہ اور ای امی بیز افراد باہم معذوری کو سیاسی مشولیت کے مواقع فراہم  حکومتی اداروں کی مدد کرنے والے پروگرام مثال

کرتے ہیں۔ ان حکومتی باڈیز کو تکنیکی معاونت فراہم کرکے جو قانونی دائرہ کار تیار کرتی ہیں، مجہوری ترقی کے پروگرام ان 
کہ افراد باہم معذوری کمیونٹی کے حقوق یا اس کمیونٹی پر جموزہ پالیسیوں کے  اداروں کی مہارتوں کو ترقی دے سکتے ہیں تا
اثرات کا جائزہ لیا جا سکے۔ یہ پروگرام حکومتی باڈیز کی ڈی پی اوز کے ساتھ شراکت عمل کی اپنی کاوشوں کے حصے کے 

طور پر حوصلہ افزائی بھی کرتی ہیں اور اس کے لیے افراد باہم معذوری کے نقطہ نظر کو فروغ دیتے ہوئے انہیں بطور با اختیار 
افراد پیش کیا جا سکتا ہے جن سے ان کی زندگیوں پر اثر انداز ہونے والے مسائل کے حوالے سے صالح مشورہ کیا جانا چاہیے۔ 
حکومتی شراکت داروں سے براہ راست رابطے کے حوالے سے بھی ڈی پی اوز کی محایت کی جانی چاہیے۔ فیصلہ سازوں میں 

گہی پیدا کرنا افراد باہم معذوری کی شراکت کے حوالے سے انتہائی کلیدی اقدام ہے اور وہ انہیں باہر رکھنے  اس حوالے سے ٓا
وایل پالیسیوں اور قواننی میں تبدیلی کے ذریعے ایسا کر سکتے ہیں۔

3.  ڈی پی اوز شراکت داروں کی سی ایس او احتاد میں مشولیت
انتخابات کے دنوں میں مجہوریت کو تقویت دینے والے پروگراموں میں  نیٹ ورکس اور احتاد کو تکنیکی اور مایل معاونت شامل 

ہوتی ہے جو داخلی انتخابی نگرانی یا ووٹر کو تعلیم کے حوالے سے سرگرمیاں منظم کروانے میں مصروف عمل ہوتی ہیں۔ یہ 
کوششیں ان شہریوں کی مدد کے حوالے سے بہت اہم ہوتی ہیں جو موثر انتخابی عمل کو پروان چڑھانے کے حوالے سے با شعور 

انتہائی اہم بات یہ ہے کہ افراد باہم معذوری کو کل کا جزو مسجھا جاتا 
ہے اور یہ کہ حکومت اور سول سوسائٹی زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو 

انتخابات میں شامل کرے جو اس عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یعنی 
ووٹ ڈالنے کے قابل ہو سکیں اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے ٓاپ 

 “جدوجہد کر رہے ہیں۔
”

جیوڈ ہیومنی
سپیشل ایڈوائزر فار انٹرنیشنل ڈس ایبلیٹی رائٹس، امریکی حمکمہ داخلہ
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ٓاواز رکھتے ہیں۔ ان نیٹ ورکس اور احتاد میں ڈی پی اوز کی مشولیت کثری 
پہلو خدمات سر اجنام دیتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے ذریعے ڈی پی اوز 

کو جتربہ حاصل ہوتا ہے اور وہ اپنی ساتھی سول سوسائٹی کی تنظیموں سے 
بہرتین طرز عمل کی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ ڈی پی او کے ممربان معامالت 

کی جاچن پرکھ کے حوالے سے اور حتریک سازی کی مہارتیں حاصل کرتے ہیں 
اور انہی جیسی تنظیموں کے ساتھ کام کرتے ہوئے اپنے جتربات میں اضافہ 
کرتے ہیں۔ عزت و مرتبے کا یہ احساس ڈی پی اوز کی سیاسی معامالت میں 

مشولیت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور قائدانہ کردار کی مست ان کی رہنمائی 
کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان باہمی روابط سے دوسرے احتادی شراکت 
داروں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ معذور کمیونٹی کی مدد کے حوالے 
سے زیادہ سرگرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے عالوہ وہ ان کی مشولیت کے 

حوالے سے انہی کوششوں کا از خود جائزہ بھی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 
نوجوانوں کے معامالت سے وابستہ سی ایس او کا نوجوان باہم معذوری کو 

گاہ ہونا یا ایک ڈی پی او کو خواتنی کی  مسجھنے کی اہلیت میں کمی سے ٓا
مشولیت کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے اس کی قیادت میں وسعت کا 
ادراک ہونا ۔ ٓاخری بات ڈی پی اوز کی  ان احتادوں میں مشولیت معذور 

کمیونٹی کی جانب سے معلومات حاصل کرنے کے عمل کو مضبوط بناتی ہے اور 
افراد باہم معذوری کو اہل اور بااختیار افراد کے طور پیش کرنے کے حوالے سے 

مددگار ثابت ہوتی ہے۔

4.  افراد باہم معذوری تک رسائی کے لیے سیاسی مجاعتوں کی مدد کرنا
سیاسی مجاعتوں کی مدد کرنے سے بھی افراد باہم معذوری کی سیاسی عمل میں مشولیت کے فروغ کی راہیں کھلتی ہیں۔ پلیٹ 

فارمز کی ترقی، مجاعت کے اراکنی/امیدواروں کی تربیت یا انتخابی مہمات کی حکمت عملیوں کی تیاری  کے ذریعے مجہوری 
کہ ان معامالت کے حوالے سے افراد باہم  حوالے سے مدد دینے وایل تنظیمیں پارٹیوں کو ڈی پی اوز کے ساتھ جوڑ سکتی ہیں تا

معذوری تک رسائی کی ترویج کی جا سکے جو ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سیاسی مجاعتوں کی افراد باہم معذوری تک رسائی کی 
گہی میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ  کوششوں میں ان کی مدد نہ صرف معذوریوں کے حامل افراد کے حقوق کے حوالے سے ان کی ٓا

انتخابی مہمات کے دوران عام شہریوں سے حاصل ہونے وایل معلومات کو وسیع تر پیمانے پر جتربات میں شامل کرنے کے سلسلے 
میں ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے جس سے متام شہریوں کے لیے سیاسی مشولیت کے امکان میں اضافہ ہوتا ہے۔ افراد باہم 

معذوری کو بطور امیدوار چننے کے حوالے سے سیاسی مجاعتوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے اور انہیں مجاعتوں کے اندر 
قائدانہ کردار بھی دیا جانا چاہیے۔ 

چکر  انتخابی 
انتخابی عمل کے باہمی طور پر جڑے ہوئے اجزا کا درست اندازہ لگانا اس کے ساتھ ساتھ مشولیت کے موقعوں کو ترقی دینا 

اور مشولیت کے امکانات پیدا کرنا ، یہ کتاچبہ انتخابی چکر کے گرد ترتیب پاتا ہے۔ انتخابی چکر تعاون کی حکمت عملی کے 
جتزیے اور اس کے فروغ کے لیے ایک ایسا ڈھاچنہ  مہیا کرتا ہے جو زیادہ کشادہ مشولیت کی گنجائش رکھنے والے اور قابل 

اعتبار انتخابی عمل کو سپورٹ کرتا ہے۔ انہیں ٓاپس میں جڑے تنی دورانیوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یعنی انتخابات سے قبل کا 
دورانیہ، انتخابات کا دورانیہ اور بعد از انتخابات کا وقت۔

جیسا کہ نیچے دی گئی تصویر ظاہر کرتی ہے کہ ابتدائی اور ٓاخری نکات کا دورانیہ غری معینہ ہے اور یہ دورانیہ بعض خمصوص 
پہلووں کے گرد گھومتا ہے جو کہ مزید پائدار انتخابی عمل کی ضمانت دیتے ہیں مثال کے طور پر انتخابات سے قبل کا دورانیہ 

منصوبہ بندی، جبٹ کے معامالت طے کرنا، تربیت اور رجسٹریشن کا ہوتا ہے۔ انتخابات کا دور انتخابی مہم، ووٹنگ، ووٹوں کی 
گنتی اور شکایات وغریہ درج کروانے کا دور ہوتا ہے۔ انتخابات کے بعد کا دورانیہ نظر ثانی، اصالحات اور حکمت عملی بنانے کا 
دور ہوتا ہے۔ یہ نقشہ حصہ داروں  کے حوالے سے اور ہر مرحلے میں پیش ٓانے والے معامالت کو تصاویر کے ذریعے ظاہر کرتی ہے 

جبکہ بعض عوامل پورے چکر پر حمیط ہیں جیسا کہ شہری زندگی کی تعلیم اور شہریوں کی مشولیت وغریہ۔

اچھا عمل 

 General Election Network for
 Disability Access in Southeast

)Asia )AGENDA ڈی پی اوز اور انتخابی 
عمل کا جائزہ لینے وایل تنظیموں کو 

انڈونیشیا، فلپائن، مالئیشیا، ویت نام، الوس، 
کمبوڈیا، برما اور تھائی لینڈ میں حتقیق 

کی غرض سے لوگوں کی پہنچ کے حوالے 
سے انتخابی عمل کے مشاہدے اور قومی 

سطح پر اور ASEAN کے عہدیداروں کے 
ساتھ گفت و شنید اور استدالل کے مقصد 
کی خاطر قریب التی ہے۔ AGENDA کے 

شراکت دار ہر سال ایک دوسرے سے 
مالقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے 

ساتھ اطالع نامہ اور ملٹی میڈیا ٓاالت کے 
ذریعے بہرتین  کار گزاریاں بانٹتے ہیں۔
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ایسے پروگرام جو انتخابات کے دوران افراد باہم معذوری کی مشولیت کو بڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں ان دونوں رکاوٹوں کا ازالہ 
کر سکتے ہیں جن کا تعلق ڈی پی اوز کی پہنچ اور اپنے اختیارات اور اثرو رسوخ کے استعمال سے متعلق کمزوریوں سے ہے۔ افراد 

باہم معذوری کو سیاسی زندگی کے مرکزی دھارے میں شامل کرنے کے حوالے سے ان تک رسائی انتہائی اہم پہال مرحلہ ہے۔ 
انتخابات ڈی پی اوز کو ایسے بے مشار مواقع مہیا کرتے ہیں کہ وہ امیدواروں کے ساتھ افراد باہم معذوری سے متعلقہ مسائل 

کاروں کے ساتھ  پر گفت و شنید کر کے، پالیسی سازوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بناتے ہوئے اور ڈی پی اوز کی دیگر ادا
افراد باہم معذوری کے حقوق کی وکالت کے ذریعے اپنی سیاسی تصویر کو بہت بہرت بنا سکتے ہیں۔ یہ دوسری سوچ انتخابات کے 

بعد سیاسی عمل میں ٹھوس بنیادوں پر مشولیت کے حوالے سے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔

شکل منرب 4۔ انتخابی چکر

انتخابات کے بعد کا دورانیہ

انتخابی مدت

انتخابات سے قبل کا دورانیہ

EMB کی ویب سائٹ کو قابل
رسائی بنانا 

سیکھے گئے اسباق میں ڈی پی اوز کو شامل کرنا

ای امي بی اور ڈی پی او میں تعلق قائم کرنا

سی آر پی ڈی کے ساتھ موافقت کی غرض سے
انتخابی قانون میں نظر ثانی کرنا 

ووٹ دینے کے حق پر قانونی الیت کی حد ختم کرنا

پارٹی پلیٹ فارم کے بارے میں معلومات قابل
رسا شکلوں میں تقسیم کرنا 

مشادہ کاروں کی چیک لسٹ میں انتخابات تک
رسائی کے بارے میں سواالت شامل کرنا 

میڈیا کو قابل رسا شکلوں میں معلومات کی ترسیل کی تربیت دینا

ضابطہ اخالق کی تیاری میں ڈی پی اوز کو شامل کرنا

امیدوار باہم معذوری کو بھرتی کرنا اور
قابل رسا شکلوں میں مباحثوں کا انعقاد کرنا 

قابل رسا شکلوں میں نتائج کا اعالن کرنا

دادرسی کے عمل کو قابل رسا بنانا

قانون نافذ کرنے والے اداروں
میں شعور بیدار کرنا 

 ڈی پی اوز کی مشاورت سے
 فیصلہ کرنا کہ معذوری کا تذکرہ
شناختی کارڈ پر کیا جائے یا نہیں

 یقینی بنانا کہ افراد باہم معذوری کو رائے
 دہندگی کے لیے درکار ضروری شناختی دستاویزات تک
رسائی حاصل ہے

 قابل رسا ووٹروں کے اندراج اور انتخابی مراکز کے مقامات کا
انتخاب کرنا

قابل رسا شکلوں میں شہری/ووٹروں کی تعلیم کا بندوبست کرنا

 متبادل ووٹنگ کے طریقوں پر پالیسیاں وضع کرنا جیسا کہ پیشگی
ووٹنگ/موبائل بیلٹ باکس

ترجیحی ووٹنگ پر پالیسی ترتیب دینا

قابل رسائی رائش کے لیے جبٹ

افراد باہم معذوری کو ووٹروں کے تعلیمی عمل میں شامل کرنا

انتخابی مرکز کے ڈیزائن کو قابل رسا انداز میں تیار کروانا

 انتخابی کارکنوں کے کتاچبے میں معذوری کو بھی شامل
 کرنا اور انہیں افراد باہم معذوری سے ووٹ ڈلوانے
کی تربیت دینا

 حمدب عدسوں، پہیوں واىل کرسی کے لیے موافق پولنگ
 بوتھوں، بیلٹ باکسوں کے لیے ملسی سٹیکر،  ملبی
دستی والے پني

ملسی بیلٹ گائیڈ تیار کرنا

معذوریوں کا مشادہ کرنا۔



 نیپال میں ایک کمیونٹی مددگار ووٹر باہم معذوری کو تعلیم دینے کے
سیشن کی قیادت کرتے ہوئے۔
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حصہ نمبر 2: انتخابات سے قبل کا دورانیہ

رکاوٹیں ممکنہ 
•  انتخابات سے قبل تکنیکی جائزہ انتخابات میں رسائی کے مسائل سے منٹنے کی بات نہیں کرتا

قانون انتخابی  امتیازی   •
ای امی بی کے جبٹ کے وسائل موزوں گنجائش کے لیے خمتص نہیں کیے جاتے  •

ایسے پولنگ سٹیشنز کا انتخاب جو ناقابل رسائی ہوں  •
•  انتخابی عملے کا افراد باہم معذوری کو ووٹ ڈلوانے کے حوالے سے غری تربیت یافتہ ہونا

قومی شناختی کارڈ کے حصول میں حائل دشواریاں  •
ناقابل رسائی مقامات پر ووٹروں کی رجسٹریشن  •

•  ووٹر کو سیاسی مجاعتوں کے پلیٹ فارمز/امیدواروں کے حوالے سے قابل رسائی شکل کے ذریعے 
نہ کرنا تقسیم 

افراد باہم معذوری کو بطور مبصر شامل نہ کرنا  •
ڈی پی اوز کی سیاسی حقوق کی وکالت کرنے کے حوالے سے ناجتربہ کاری  •

انتخابات سے قبل کا عرصہ انتخابات کی تیاری پر ارتکاز کرتا ہے۔ قابل رسائی انتخابات کے حوالے سے منصوبہ بندی کی سپورٹ 
کرنے کے لیے معاونتی پروگرام اس وقت تک انتظار نہیں کر سکتے جب تک یہ قریب الوقوع نہ ہو اور پورا ڈھاچنہ تیار نہ ہو۔ اہم 

کہ انتخابات کے دوران اس عمل کو بہرت بنایا جا  شراکت دار اور اداروں کو انتخابات سے قبل کے دور سے فائدہ اٹھانا چاہیے تا
سکے۔ بعض انتظامات کے لیے اضافی مایل وسائل کی ضرورت ہو گی جبکہ دیگر پر اضافی اخراجات نہیں ٓائیں گے، بشرطیکہ 

ان کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کر یل جائے جبکہ بعض سرگرمیوں پر اخراجات نہیں ٓاتے۔ 

یہ سیکشن انتخابی اداروں اور شہری تنظیموں کی انتخابات سے قبل کے دور میں ذمہ داریوں کو درج ذیل سرگرمیوں پر توجہ 
گر کرے گا۔ مرکوز کرتے ہوئے اجا

انتخابات سے قبل تکنیکی جائزے کا اہتمام کرنا  •

انتخابی قواننی اور ضابطوں کی تیاری اور ڈرا فٹنگ  •

مایل اور انتظامی منصوبہ بندی  •

تربیت انتخابی عملے کی   •

انتخابی منصوبہ بندی اور وسائل کا حصول  •

•  ووٹر کی رجسٹریشن کروانا، اور سیاسی مجاعتوں اور امیدواروں کی 
رجسٹریشن

ووٹروں کو تعلیم دینے کی مہمات کا اطالق  •

انتخابات کے مشاہدہ کاروں کی رمسی منظوری   •

31 مجہوریہ سلووینیا کا سرکاری جرنل۔ 73.29 )2003(: 11212-11216
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اچھا عمل
2003 میں سلووینیا کی ٓائینی عدالت 

نے اس بات کا جائزہ لیا کہ سلووینیا کی 
انتخابات  انتخابات ، صدارتی  پارلیمنٹ کے 
اور مقامی انتخابات سے متعلقہ قواننی جو 

کہ ان لوگوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے 
تھے ، جو مکمل قانونی اہلیت رکھتے ہوں، 

ٓایا یہ شرائط ٓائنی کے مطابق تھیں یا نہیں۔ 
ٓائینی عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہ انتخابی 

قواننی غری ٓائینی تھے اور یہ قرار دیا کہ 
‘انتخابات میں حق رائے دہی کی اہلیت 

کو قانونی اہلیت کے ساتھ نہیں جوڑا جا 
سکتا’۔31 



  

40  انٹرنیشنل فاونڈیشن فار الیکٹرول سسٹمز اور نیشنل ڈمیوکریٹک انسٹی ٹیوٹ

افراد باہم معذوری کی نظر سے جائزہ
رکاوٹوں اور مداخلتوں کو مسجھنے کے لیے جائزے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انتخابات سے قبل انتخابی عمل کے متام پہلووں پر 

نظر ثانی کرنے کے لیے ہر شعبے کا افراد باہم معذوری کے نقطہ نظر کے حوالے سے جائزہ لینا ہو گا۔ عمومی جائزے میں معذوری 
کے حوالے سے کی جانے وایل جاچن پرکھ کو شامل کرنے کے عالوہ افراد باہم معذوری کی مشولیت کے حوالے سے خصوصی 
جائزہ معذور کمیونٹی کو در پیش مسائل کے حل کے لیے عطیہ دہندگان اور دیگر اطالق کنندگان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا 

ہے۔ جائزہ لینے وایل ٹیموں کو رکاوٹوں کے حوالے سے ڈی پی اوز کا نقطہ نظر جاننے کے لیے ان سے مالقات کرنی چاہیے اور 
گر کسی ملک نے سی ٓار پی ڈی کی درجہ بندی نہ بھی کی ہو  ان رکاوٹوں پر غالب ٓانے کے لیے ان کی جتاویز بھی لینی چاہییں۔ ا
تب بھی اصالحات کے لیے پیش کی گئی سفارشات معاہدے کی شق منرب 29 کی روح کے مطابق ہوں۔ ڈی پی اوز کے ساتھ مالقات 
عطیہ دہندگان اور امداد دہندگان کو اپنی اہلیت کو جاچننے اور امداد کے حوالے سے خمصوص شعبوں کو مسجھنے میں مدد دے 

گی۔ 

انتخابی قانون میں اصالحات
قانونی اور ضوابطی دائر ہ کار انتخابی عمل کے اہم عناصر 
میں سے ایک ہیں کیونکہ یہ انتخابی مشولیت کے عمل کے 

لیے ان پالیسیوں کو بنانے اور ان کی تشریح کے لیے معیار 
مقرر کرتے ہیں۔ 

گرچہ افراد باہم معذوری کی انتخابی اور سیاسی عمل میں  ا
شرکت کے لیے کئی قسم کی مثبت پیش رفت ہو چکی ہیں 

تاہم دماغی یا نفسیاتی معذوریوں کو اب بھی نشانہ بنایا جاتا 
ہے۔ انہیں ووٹ ڈالنے کا حق استعمال کرنے کے حوالے سے 
پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی واحد وجہ کسی کی 

زیر سرپرستی زندگی گزارنا ہے۔ ان مسائل پر امریکہ میں 
حبث و مباحثہ جاری ہے اور 12 ریاستوں میں دوسرے کی 
زیر سرپرستی زندگی گزارنے والے کو ووٹ استعمال کرنے کا 
حق دیا جا رہا ہے۔ سی ٓار پی ڈی کی شق 12 ریاستوں سے 

تقاضہ کرتی ہے کہ وہ اس بات کا ادراک کریں کہ ‘معذوری 
کے حامل افراد دوسروں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر زندگی 

کے ہر شعبے میں قانونی حق رکھتے ہیں، بشمول انتخابی 
قواننی’ ۔32

2011 میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشرن برائے انسانی  دمسرب 
حقوق کے دفرت نے افراد باہم معذوری کی سیاسی اور 

مساجی زندگی میں مشولیت کے حوالے سے رپورٹ جاری 
کی33۔ اس رپورٹ سے علم ہوا کہ جن ممالک کا جائزہ لیا 
گیا وہاں افراد باہم ذہنی و نفسیاتی معذوری رکھنے والے 
افراد کو ووٹ دینے اور منتخب ہونے کے حق سے حمروم 

رکھا گیا تھا۔ اور یہ سب کچھ ٓائینی یا قانونی دفعات کے حتت کیا گیا۔ اس طرح سے ان کے حقوق کو قانونی حیثیت سے وابستہ کر 
دیا گیا۔ یہ رپورٹ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ پابندیاں کنونشن کے ٓارٹیکل 2، 12 اور 29 کے حتت ریاستوں پر عائد ہونے وایل 

ٓارمینیا میں ڈسپلے کیا جانے واال پوسٹر جس کی ذیلی نظر سے برابری 
رکھنے واال معاشرہ صحت مند معاشرہ ہے۔

http://www.< ۔Convention on the Rights of Persons with Disabilities 32 اقوام متحدہ۔ شق منرب 12۔ قانون کی نظر میں برابری۔
>un.org/disabilities/default.asp?id=272

 Thematic study by the Office of the United Nations High 33 اقوام متحدہ کا دفرت ہائی کمشرن برائے انسانی حقوق ۔
Commissioner for Human Rights on participation in political and public life by persons with disabilities۔ اقوام متحدہ، 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/SubmissionThematicStudy/A.HRC.19.36_en.doc دمسرب 2011۔



 

یکساں رسائی: افراد باہم معذوری کو انتخابی اور سیاسی عمل میں کیسے شامل کیا جائے 41

2 
منرب

صہ 
ح

 

پابندیوں سے ہم ٓاہنگ نہیں اور انہیں ترجیحی بنیادوں پر ملکی قانون سازی 
اور عملی سرگرمیوں سے خارج کر دیا جائے34۔

حتٰی کہ ان ممالک میں بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے 
َ گھانا۔ سال 2012  اپنے قواننی کو سی ٓار پی ڈی سے اہم ٓاہنگ کیا ہے مثال
میں گھانا کی حکومت نے نیشنل ہیلتھ ایکٹ منظور کیا۔ یہ قانون افراد باہم 

نفسیاتی معذوری کے شہری اور سیاسی حقوق کا حتفظ کرتا ہے جبکہ نیا 
قانون نفسیاتی امراض کے ہسپتالوں میں موجود نفسیاتی مریضوں کو صدر کے 
لیے ووٹ ڈالنے کی اجازت دیتا ہے تاہم ووٹر رجسٹریشن کی بعض پالیسیاں 

ہسپتال میں موجود مریضوں کو مقامی امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالنے کی 
راہ میں رکاوٹ ہیں، مثال کے طور پر رکن پارلیمنٹ کے لیے ، بشرطیکہ ان کی 
رجسٹریشن، ہسپتال والے حلقہ سے ہٹ کر کسی دوسرے حلقے میں ہوئی ہو۔

انتخابات کا قانون کسی کی مدد کے سہارے ووٹ ڈالنے کی پالیسیوں پر اثر 
انداز ہو سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں افراد باہم معذوری ووٹر ووٹنگ کے عمل میں معاون طلب کرتے ہیں۔ مددگار کا انتخاب 

ووٹ کی رازداری اور سکیورٹی کو متاثر کر سکتا ہے کیونکہ معاون شخص ووٹر پر دباو ڈال سکتا ہے یا اس کی مرضی پر اثر 
انداز ہو سکتا ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لیے سی ٓار پی ڈی کے مسودے میں شامل ڈی پی اوز نے اس ضرورت کے حوالے 

سے اپنے خیاالت کا اظہار کیا کہ افراد باہم معذوری کو مددگار کے طور پر کسی ایسے شخص کا انتخاب کرنے دیا جائے جو کہ 
سی ٓار پی ڈی کی شق منرب 29 کے مطابق ہے۔ البتہ بہت سی ریاستیں اس ہدایت نامہ کی خالف ورزی کرتی ہیں اور مددگار کی 

فراہمی کا کام انتخابی عملے پر چھوڑ دیتی ہیں۔

انتخابات کے لیے معینہ مدت تک متام پولنگ سٹیشنوں کو قابل رسائی بنانا ممکن نہ ہو تو انتخابی قانون کے ذریعے ان پولنگ 
گرچے حتمی ہدف متام  سٹیشنوں کے حوالے سے سٹاپ گیپ )فرق کو روکنے( کے اقدامات کو الزمی قرار دیا جا سکتا ہے ۔ ا

کسز  گر کوئی پولنگ سٹیشن قابل رسائی نہ ہو تو پیشگی ووٹنگ اور موبائل بیلٹ با پولنگ سٹیشنوں کو قابل رسائی بنانا ہے لیکن ا
کے طریقہ کار رسائی میں خاطر خواہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ دونوں طریقہ کار فراڈ یا رازداری کے مسائل پیدا کر 

سکتے ہیں، اس لیے گراؤنڈ فلور پر ایک علیحدہ پولنگ بوتھ کا قیام ان خدشات کو دور کر سکتا ہے۔ یہ طریقہ کار وقتی طور پر تو 
کار ٓامد ہو سکتا ہے تاہم اسے متام پولنگ سٹیشنوں کو قابل رسائی بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔

بعض انتخابی قواننی اس امر کو الزمی بناتے ہیں کہ صرف وہی شخص کسی عہدے کا امیدوار ہو سکتا ہے جو ملک کی مقامی 
زبان بول سکتا ہو۔ یہ قانونی دفعہ بہرے افراد کو بطور امیدوار خارج کر سکتی ہے کیونکہ وہ منہ سے کوئی زبان نہیں بولتے۔ 

امتیازی انتخابی قواننی کی وجہ سے قائم ہونے وایل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بنی االقوامی عطیہ دہندگان اور ان کا اطالق 
کرنے وایل تنظیمیں انتخابی قواننی پر نظر ثانی کی محایت کر سکتی ہیں۔ اس کے حوالے سے عالقائی مثالیں پیش کرتے ہوئے 

ایسے قواننی وضع کیے جا سکتے ہیں جو مشولیت میں اضافہ کرتے ہوں۔ مثال کے طور پر مصر میں ٓائی ایف ای ایس نے انتخابی 
قواننی پر نظر ثانی کا اہتمام کیا اور ای امی بی کو ووٹر باہم معذوری کے حقوق میں حائل ہونے والے طریقوں کے حوالے سے اپنی 

 Egyptian گہی کی ایک مہم کا ٓاغاز کیا جس کے نتیجے میں گاہ کیا۔ اس پر مقامی تنظیموں کے ایک گروپ نے ٓا رائے سے ٓا
کہ افراد باہم معذوری کے  Human Rights Council قائم ہوئی جس کا عزم افراد باہم معذوری کی کمیونٹی کا قیام تھا تا

حقوق کا حتفظ کیا جا سکے۔

مشولیت کے حوالے سے انتخابی قواننی میں درج ذیل اوصاف ہونے چاہییں:
  حق رائے دہی کا عاملی سطح پر استعمال جس میں وہ لوگ بھی شامل ہوں جو دوسروں کی زیر سرپرستی زندگی گزارتے ہیں

ووٹروں کے لیے کسی طبعی یا لسانی شرط کا تقاضہ نہ ہو  
ناقابل رسائی پولنگ سٹیشنوں کے مسئلے کا ختلیقی حل تالش کرنا، تاہم حتمی ہدف مستقل حل تالش کرنا ہو  

گر ضرورت پڑے تو ووٹر کی مرضی کے مطابق اسے مددگار کی فراہمی۔ خفیہ رائے دہی کا حق اور ا  
موزوں سہولت مہیا کرنے کے لیے ایسی ملسی بیلٹ گائیڈ کی فراہمی  

اچھا عمل 
گوئٹے ماال میں ای امی بی نے ایسے 

کاروں کی خدمات حاصل کیں جن  رضا
کار  میں ڈاون سائنڈروم موجود تھا۔ یہ رضا

انتخابی مواد کی پیکنگ پر مامور کیے گئے۔ 
کاروں کی خدمات کی  ای امی بی نے ان رضا

تشہریی مواد اور عوامی سطح پر اعالنات 
کے ذریعے تشہری کی اور اس طرح عام لوگوں 

میں افراد باہم معذوری کی صالحیتوں کے 
گر ہوا۔ حوالے سے شعور اجا

34 مذکورہ باال۔



  

42  انٹرنیشنل فاونڈیشن فار الیکٹرول سسٹمز اور نیشنل ڈمیوکریٹک انسٹی ٹیوٹ

مشولیت کو ممکن بنانے وایل انتخابی انتظامیہ
انتخابی عمل سے پہلے ای امی بیز کی مدد کی جانی چاہیے کہ وہ اپنے طریقہ 

کار کو قابل پہنچ اور موزوں سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے زیادہ کم 
خرچ بنا سکیں۔ سی ٓار پی ڈی کی شق منرب 2 موزوں سہولتوں سے مراد ایسی 

سہولتیں لینا ہے جو ضروری ہوں اور جنہیں درست انداز میں ترتیب دیا گیا 
ہو اور ان کی وجہ سے کوئی بے قاعدگی یا ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ پڑتا 

ہو۔ اس کا مقصد اس امر کو یقینی بنانا ہے کہ افراد باہم معذوری انسانی 
گر ایسا  حقوق اور بنیادی ٓازادی سے فیض یاب ہو سکیں۔ مثال کے طور پر، ا

بیلٹ پیرپ بنایا جائے جس پر امیدواروں کی تصاویر دی گئی ہوں تو ذہنی 
معذوری کا حامل شخص بھی خمتلف انتخابات کو مسجھ سکتا ہے۔ تاہم 
تصاویر کو شامل کرنے کا فیصلہ نسلی یا صنفی امتیاز کے مسئلے کو مدنظر 

رکھتے ہوئے کیا جانا چاہیے۔

جبٹ سازی اور ای امی بی کے ترکیبی منصوبوں کی تیاری کے وقت افراد باہم معذوری کی شرکت کو مدنظر رکھا جائے۔ معذوریوں 
کے حامل افراد کے نقطہ نظر کو شامل کرنے کا ایک ٓاسان طریقہ یہ ہے کہ ای امی بی عہدیدار کے طور پر افراد باہم معذوری کو 

بھی بھرتی کیا جائے۔ متام ای امی بیز عہدیداروں کو بنی االقوامی معیار کے مطابق تربیت دی جائے یعنی جنہیں سی ٓار پی ڈی میں 
شامل کیا گیا ہے اور اس بات کی تربیت دی جائے کہ انتخابی عمل میں افراد باہم معذوری کو کس طرح شامل کرنا ہے۔

کہ متعلقہ مواد انتخابی  افراد باہم معذوری کی مردم مشاری میں گنتی کے حوالے سے حکومتوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تا
منتظمنی کو پہنچایا جا سکے۔ معیاری سواالت کے ذریعے، جیسا کہ واشنگٹن گروپ35 نے تیار کیا، مواد مجع کرنے کے عمل کو 
باقاعدہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ سواالت بہت مفید ہیں کیونکہ ان سے ان رکاوٹوں کا پتہ چلتا ہے جن کی افراد باہم معذوری کو 
سامنا کرنا پڑتا ہے نہ کہ خمصوص معذوریوں کے حوالے سے سواالت پوچھے جائیں۔ یہ طریقہ کار زیادہ موثر ہے کیونکہ بعض 

افراد اپنی خمصوص معذوریوں کو ظاہر کرنے سے 
ہچکچاتے ہیں اور معذوری کی توجیح ممالک کے 
حوالے سے خمتلف ہو سکتی ہے۔ ایک ای امی بی 

کے نقطہ نظر سے یہ سواالت ووٹر کو درکار سہولت کو 
مسجھنے میں ٓاسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور 

پر انہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ ٓایا ووٹر کو ریڑھ 
کی ہڈی میں تکلیف ہے یا نہیں ؛ انہیں ضرورت پڑتی 

ہے کہ پولنگ سٹیشن پہنچ میں ہونا چاہیے۔

ای امی بی اور ڈی پی اوز لیبیا میں مشرتکہ گول میز مالقات کا انعقاد 
کہ انتخابی عمل میں افراد باہم معذوری کو شامل کیا جا  کر رہے ہیں تا

سکے۔

اچھا عمل
ذیل میں واشنگٹن گروپ کی جانب سے تیار 

کردہ ایک سوالنامہ پیش کیا جا رہا ہے۔

1. کیا ٓاپ عینک لگانے کے باوجود دیکھنے 
میں مشکل حمسوس کرتے ہیں؟

a. نہیں ۔ کوئی مشکل نہیں
b. ہاں ۔ کچھ مشکل

c. ہاں ۔ بہت زیادہ مشکل
d. بالکل نہیں دیکھ سکتا

http://www. ۔Census Questions on Disability Endorsed by the Washington Group 35 مرکز برائے انسداد و تدارک امراض۔
 cdc.gov/nchs/data/washington_group/WG_Short_Measure_on_Disability.pdf
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کز مرا انتخابی 
زیادہ تر پولنگ سرکاری عمارتوں میں ہوتی ہے مثال سکول 

اور کمیونٹی مرکز وغریہ۔ یہ عمارتیں افراد باہم معذوری کے 
لیے قابل پہنچ ہونی چاہییں البتہ بہت سے ممالک میں یہ 

کز میں پائی جانے وایل رکاوٹوں  معاملہ نہیں ہے۔ پولنگ مرا
کی تربیت سے ای امی بیز اور ڈی پی اوز بھی مستفید ہو 

سکتی ہیں اور عمارتوں کو زیادہ قابل رسائی بنانے کے لیے 
ان میں بہرت ی پیدا کر سکتے ہیں۔ رکاوٹیں عمارت کے اندر 
َ روشنی کی کمی یا عمارت کے باہر  بھی ہو سکتی ہیں مثال

بھی ہو سکتی ہیں جیسا کہ عمارت کے اندر داخل ہونے کے 
لیے سیڑھی بطور واحد سہولت۔ 

پوری دنیا میں کئی ڈی پی اوز نے پولنگ سٹیشنوں کی پہنچ 
 2012 کو بہرت بنانے کے لیے کئی ختلیقی حل پیش کیے ہیں۔ 

 Georgian Coalition for Independent Living میں
نے یہ جاننے کے لیے گھر گھر سروے کیا کہ ملک میں 

کہاں کہاں افراد باہم معذوری رہائش پذیر ہیں۔ اس کے 
کہ  ذریعے حاصل شدہ معلومات ای امی بی کو بھیجی گئی تا

کز کے چناؤ اور ضروری اشیا اور ٓاالت تقسیم  پولنگ مرا
کیے جا سکیں۔

 Lebanese Physical Handicap Union 2009 میں
اور ٓائی ایف ای ایس نے جیوگرافک انفارمیشن سسٹم )GIS( فرم کے ساتھ 

کز ناقابل رسائی تھے۔  مل کر ان مقامات کی نقشہ سازی کی جہاں پولنگ مرا
اس کے بعد ان معلومات کو مواد بیس میں شامل کر کے حکومت کو بتایا گیا 

اور اسے ٓان الئن پوسٹ کر دیا گیا۔ اس منصوبے کے حتت رسائی کے چھ 
بنیادی معیارات کو مدنظر رکھتے ہوئے پولنگ سٹیشن کی صورحتال کا جائزہ 

لیا گیا جن میں پارکنگ، داخلے اور کمرہ ٓارام کی دستیابی شامل تھے۔ اس 
18 قابل رسائی عمارتیں تعمری کیں۔ یہ اور  کوشش کے نتیجے میں حکومت نے 

اس قسم کی دیگر بہرتیاں الئی جا رہی ہیں۔

کز میں ڈھلوانی راستے بنائے گئے۔ اس کے  2007 میں ٓارمینیا میں پولنگ مرا  
عالوہ ووٹروں کو انتخابی عمل کے حوالے سے تعلیم بھی دی گئی جس میں 

 PAROS افراد باہم معذوری اور غری افراد باہم معذوری دونوں شامل تھے۔
گر  نامی مقامی ڈی پی او نے ایک ویڈیو تیار کی36 جو اس بہرتی کو اجا

کرتی ہے جس پر کام کیا گیا اور مزید ڈھلوانی راستے کی ضرورت بھی ظاہر 
کرتی ہے۔ اس حتریک کے نتیجے میں ایک سیاسی مجاعت نے مزید ڈھلوانی 

راستے کے لیے سرمایہ فراہم کیا اور ان اقدامات کا انتخاب ڈی پی او نے 
کہ یہ ڈھلوانی راستے صرف ایسے مقامات پر نہ بنائے جائیں جہاں وہ  کیا تا

سیاسی مجاعت مضبوط ہے ۔

اچھا عمل
ناروے کی وزارت حمنت و مساجی 

مشولیت نے میونسپل اداروں کے لیے ایک 
رہنما کتاب شائع کی کہ انتخابات کو زیادہ 

قابل رسائی کس طرح بنایا جا سکتا ہے۔ 
اس میں ایک چیک لسٹ دی گئی ہے 

جس میں قابل رسائی معلومات اور بنیادی 
ڈھاچنے کے خمتلف پہلووں کو شامل کیا 

گیا ہے۔36

امریکہ کے حمکمہ انصاف نے انتخابی 
کز کے لیے ایک چیک لسٹ تیار کی  مرا

ہے جس میں یہ یقینی بنانے کے لیے رہنما 
اصول وضع کیے گئے ہیں کہکسی انتخابی 

مرکز کو متام پہلووں سے کس طرح قابل 
رسائی بنایا جا سکتا ہے، بشمول پارکنگ، 

سائیڈ واک، داخلی راستے، ہال اور 
ووٹنگ کے لیے خمتص کمرے۔37

جارجیا کے پولنگ سٹیشنوں کے باہر میڈیا ووٹر انٹرویو سے لے رہا 
ہے۔

YouTube. 2010. http://www.youtube. ۔Armenia: Voters with Disabilities PSA 36 انٹرنیشنل فاونڈیشن فار الیکٹرول سسٹمز۔
> .com/watch?v=eXvLtnAHaOI&noredirect=1

 Accessibility to Elections: Guide for the Municipalities.” Helsedirektoratet. The Norwegian Directorate” 37
 of Health. >http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/accessibility-to-elections-guide-for-the-municipalities/

.>Publikasjoner/accessibility-to-elections-guide-for-the-municipalities.pdf
.>United States Department of Justice. ADA Checklist for Polling Places. 2004. >http://www.ada.gov/votingck.htm 38
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مددگار ٓاالت
مددگار ٓاالت افراد باہم معذوری کی روزمرہ زندگی میں اور 

دیگر امور کی اجنام دہی میں مدد کرتے ہیں۔ ایسے کئی اقسام 
کے مددگار ٓاالت موجود ہیں جو انتخابی عمل کو زیادہ ٓاسان بنا 
کثر ان ٓاالت کی تیاری میں ای امی بی کو مدد کی  سکتے ہیں۔ ا

ضرورت ہوتی ہے۔ ملسی بیلٹ گائیڈ وہ فولڈرز ہیں جن میں 
ووٹ کو رکھا جا سکتا ہے اور ان میں بریل یا ملسی عالمات کے 

کہ بصارت سے  ذریعے امیدواروں کی شناخت کروائی جاتی ہے تا
حمروم افراد کے ووٹ کی رازداری قائم رہے۔ اس گائیڈ کا منونہ 
انتخابات سے قبل تیار کر لیا جاتا ہے کیونکہ بیلٹ کے ڈیزائن کا 
اثر گائیڈ پر پڑ سکتا ہے اور اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ فولڈر 

کسز کے ساتھ الئن اپ کر دیں  میں سوراخوں کو بیلٹ پر موجود با
کہ ووٹر بریل عالمات کو پڑھ سکیں اور اس طرح بیلٹ کو مارک  تا

کر سکیں جس طرح گائیڈ استعمال نہ کرنے والے ووٹر کرتے ہیں۔

بعض ای امی بیز نے بریل بیلٹ بھی تیار کیے ہیں۔ تاہم گائیڈ دو 
وجوہات کی بنا پر زیادہ بہرت حل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ فی بیلٹ 
باکس بریل بیلٹ استعمال کرنے والے ووٹر چند ایک ہی ہوتے ہیں 

اس لیے اس بات کا تعنی کرنا بہت ٓاسان ہو گا کہ کتنے افراد نے 
گر کوئی ووٹر گائیڈ استعمال  بریل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دیا۔ تاہم ا

کرے بھی تو ان کا بیلٹ دیگر بیلٹس کی مانند دکھائی دے گا۔ 
اس طرح ووٹر کی رازداری کی ضمانت رہے گی۔ دوسری بات یہ 
ہے کہ ملسی بیلٹ گائیڈ ایک کم خرچ انتخاب ہے۔ ای امی بیز کو 

ہر پولنگ سٹیشن کے لیے چند گائیڈ فراہم کرنا ہوں گے جبکہ بریل 
بیلٹ کی فراہمی کے لیے زیادہ سازو سامان کی ضرورت ہو گی 

کہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر سٹیشن پر ضروری تعداد  تا
میں بریل بیلٹ پہنچ گئے ہیں۔

ایسے پولنگ بوتھ جو کچھ نیچے کر کے بنائے گئے ہوں پہیوں وایل 
کرسی  پر بیٹھے افراد کے لیے قابل رسائی ہوتے ہیں اور ان کے ووٹ 

کی رازداری قائم رہتی ہے۔ ملسی سٹکرز یا بکسوں کا اوپر واال حصہ 
یہ بتاتا ہے ان ووٹروں کو جو بصارت سے حمروم ہوں اور اس وقت 
جب انہوں نے انتخابات کے روز ایک سے زیادہ باکس میں ڈالنے 

ہوں کہ کون سا بیلٹ کس باکس میں ڈاال جائے گا۔ حمدب عدسے، 
انتقال پذیر روشنی اور موٹر گرفت والے پنی وہ ٓاالت ہیں جو افراد 

باہم معذوری و غری معذوری دونوں کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ 

ای امی بیز کو انتخابات سے قبل مددگار ٓاالت حاصل کرنے اور 
انہیں تقسیم کرنے کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ جبٹ سازی 

کے عمل میں لوگوں کی سہولت کے لیے ایک الئن ٓائٹم شامل کرنا 
چاہے۔ ٓاخری حملات میں مددگار ٓاالت کی تیاری ان کی تقسیم 
کے حوالے سے وقت کی گنجائش نہیں چھوڑتا جس کے نتیجے 

میں انتخابات کے روز مددگار ٓاالت سٹور میں ہی پڑے رہ جاتے 
ہیں۔ مددگار ٓاالت کی تیاری کے دوران افراد باہم معذوری سے 

کہ یہ ٓاالت  باقاعدگی کے ساتھ صالح و مشورہ کیا جانا چاہیے تا
ووٹروں کی ضروریات پوری کر سکیں۔

انتخابی کارکنوں کے لیے بنایا گیا گوئٹے ماال کے اس کتاچبے کا 
ایک حصہ افراد باہم معذوری کے ووٹ ڈالنے کے طریقہ کار 

کے بارے میں ہے۔

ملسی بیلٹ گائیڈ جو 2002 میں سریالیون میں استعمال کی گئی۔
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تربیت
کثر اوقات ای امی بیز میں ان مشکالت اور  ا

انہیں کم کرنے کے حوالے سے جن کا افراد باہم 
معذوری کو ووٹنگ کے دوران سامنا کرنا پڑتا ہے، 

گہی کی کمی پائی جاتی ہے۔ فیصلہ سازوں  ٓا
اور درمیانی سطح کے ای امی بی عہدیداروں کی 
تربیت میں اضافے کی ضرورت ہے خصوصًا سی 

ٓار پی ڈی میں دی گئی شق منرب 29 میں ظاہر 
کیے گئے عزم کے حوالے سے۔ مزید براں انتخابی 

کارکنوں کو اہداف کے تعنی کے ساتھ معذوری 
کے حوالے سے خصوصی تربیت کروانی چاہیے 

باخلصوص ان انتخابی کارکنان کی جو انتخاب کے 
روز پیش پیش ہوں ۔ کسی ملک میں مشولیت کے 
قواننی ہونے کے باوجود انتخابی کارکنوں کی غری 

تسلی خبش تربیت افراد باہم معذوری کے اخراج 
کا باعث بنے گی۔ مثال کے طور پر سی ٓار پی ڈی 

گر کسی ووٹر کو ووٹ ڈالتے وقت  کہتا ہے کہ ا
مدد کی ضرورت ہو تو وہ مددگار کا انتخاب کر سکتا ہے۔ تاہم بعض انتخابی کارکنوں کو اس بات کی تربیت نہیں دی گئی ہوتی 

اور وہ کسی انتخابی کارکن کو ہی مددگار کے طور پر بھیجنے کے لیے اصرار کرتے ہیں۔ 

انتخابی کارکنوں کو ملسی بیلٹ گائیڈ کے استعمال کی بھی تربیت دی جانی چاہیے۔ سریالیون سے کوسوو تک ای امی بیز نے ملسی 
بیلٹ گائیڈز تیار کی ہیں۔ تاہم مبصرین نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ یا تو انتخابی کارکن ان ووٹرز کو جو بصارت سے حمروم ہوتے 

ہیں، یا جن کی بصارت انتہائی کمزور ہوتی ہے، یہ ٓاالت فراہم ہی نہیں کرتے 
یا انتخابات کے روز ان کے استعمال کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ اس مسئلے کو 
ختم کرنے کے لیے کئی ای امی بیز نے انتخابی کارکنوں کے تربیتی کتاچبہ میں 

کہ افراد باہم معذوری کے ووٹ ڈالنے کا عمل  اضافی باب شامل کیا ہے تا
درست طور پر اجنام پائے۔

اس تربیت میں انتخابات کے روز ای امی بیز کی قطار بنانے کی پالیسی بھی 
شامل ہونی چاہیے۔ کیا معذور اور بوڑھے افراد اور حاملہ خواتنی کو ووٹ 

ڈلوانے میں ترجیح دی جائے یا انہیں قطار میں انتظار کرانا چاہیے؟ کیا ووٹروں 
کو از خود قطار چھوڑنے کی اجازت دی جائے یا یہ ذمہ داری انتخابی عملے 

کی ہے کہ وہ ان ووٹروں کی شناخت کریں جو ترجیحی ووٹنگ کی سہولت کے 
حقدار ہیں؟ کیا کرسیاں فراہم کی گئی ہیں؟ ان سواالت کے جوابات خمتلف 

ممالک کے حوالے سے خمتلف ہو سکتے ہیں، تاہم ای امی بی کے پاس موقع 
حمل کے حوالیسے متعلقہ جواب ہونا چاہیے۔

ووٹروں کا اندراج
ووٹروں کے اندراج کے حوالے سے تکنیکی معاونت اس امر کو یقینی بنانے 

کے لیے بہت اہم ہے کہ افراد باہم معذوری بھی انتخابات میں حصہ لے 
گر افراد باہم معذوری کا اندراج نہ ہو سکے تو وہ مشولیت کے کسی  سکیں۔ ا

بھی قانون سے انتخابات کے روز مستفید نہ ہو سکیں گے۔ انتخابی عمل کو 
متاثر کرنے والے معامالت کے عالوہ مثال ناقابل رسائی معلومات یا مقام، قومی 

شناخت کارڈ یا پیدائشی سرٹیفیکیٹ کا حصول اندراج کے حوالے سے ایک 
اضافی رکاوٹ ہو گی۔

اچھا عمل
فلپائن میں ٓار ایف ای ایس نے انٹر اجینسی 

اور این جی او نیٹ ورک بنانے میں مدد 
کہ افراد باہم معذوری کو اختیارات  کی تا

کے ذریعے طاقتور بنایا جا سکے۔ یہ ور 
کنگ گروپ مشولیت کی پالیسی کے لیے 

سفارشات مرتب کرتا ہے مثًال ملک بھر میں 
افراد باہم معذوری کی ووٹ ڈالنے کے لیے 

اندراج کی مہم وغریہ۔ ای امی بی ‘افراد 
باہم معذوری کا ہفتہ ‘بھی مناتا ہے۔ جس 
میں افراد باہم معذوری کی ووٹ کے لیے 
اندراج کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ 
اس ہفتے کے حوالے سے میڈیا مہم کے 

عالوہ ای امی بی ملک میں سب سے زیادہ 
قابل رسائی عمارتوں میں سے چند ایک 
کز کو رجسٹریشن  عمارتوں، خریداری مرا

کے لیے استعمال کرتی ہے اور ایک قابل 
رسائی ویب سائٹ بھی ختلیق کی ہے۔

ایک نیپایل خاتون بریل زبان میں دی گئی ووٹر کے اندراج کی معلومات کا 
مطالعہ کر رہی ہے۔



  

46  انٹرنیشنل فاونڈیشن فار الیکٹرول سسٹمز اور نیشنل ڈمیوکریٹک انسٹی ٹیوٹ

عام طور پر ووٹ ڈالنے کی غرض سے اندراج 
کے لیے قومی شناختی کارڈ یا پیدائش پرچی 

کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض ممالک میں 
چبوں کو پیدائش کے وقت یہ شناخت نہیں 

دی جاتی کیونکہ یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ 
وہ فعال شہری نہیں بن سکیں گے۔ قومی 

شناختی کارڈ حاصل ہونے کی وجہ سے ملنے 
والے حقوق کی صراحت بھی واضح طور پر 
نہیں کی جاتی۔ اس لیے افراد باہم معذوری 

کو ووٹ کے لیے رجسٹریشن کروانے کی خاطر 
قومی شناختی کارڈ کی ضرورت کا ادراک 

ہوتا۔  نہیں 

بعض ممالک میں اندراج کے عمل کے ایک 
حصے کے طور پر معذوری کے حوالے سے 

کٹھی کی جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ  معلومات ا
معلومات شناختی کارڈ میں شامل کر دی جاتی 

ہیں اور بعض اوقات ای امی بی اسے دفرتی 
استعمال کے لیے حمفوظ کر لیتے ہیں۔ اس مواد 

کے ذریعے ای امی بیز سہولیات کی تقسیم کے 
حوالے سے بہرت منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، 

مثال ملسی بیلٹ گائیڈز، تاہم اس کے کچھ 
نقصانات بھی ہیں ۔ شناختی کارڈ میں معذوری 
کو ظاہر کرنے سے زندگی کے دیگر میدانوں میں 
امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسا 

کہ مالزمت وغریہ۔ اس خطرے کو اس طرح کم کیا جا سکتا ہے کہ ای امی بی معذوری سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد 
اسے شناختی کارڈ میں ظاہر نہ کرے۔ معذوری سے متعلقہ معلومات حاصل کرنے کے بعد اسے شناختی کارڈ میں ظاہر کیا جائے یا 
نہیں اس کا فیصلہ مقامی معذور کمیونٹی کے ساتھ صالح و مشورے کے بعد کیا جائے۔ ای امی بیز اس بات کو واضح کریں کہ وہ 
اس معلومات کو کس طرح استعمال کریں گے۔ ذاتی شناخت کے حوالے سے حاصل ہونے والے فوائد نہ صرف انتخابات کے روز 
بلکہ ہر حلاظ سے بہرت سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ البتہ معذوری کمیونٹی کی پرائیویسی کا تقاضہ ہمیشہ اولنی 

اہمیت کا حامل ہونا چاہیے۔

مشولیت کو یقینی بنانے والے اندراج کے عمل میں درج ذیل اوصاف ہونے چاہییں:

پیدائش سرٹیفیکیٹ اور شناختی کارڈ کے حوالے سے طریقہ کار قابل رسائی ہو اور اس میں مشولیت یقینی ہو۔  

رجسٹریشن کے لیے ایسے مقامات مقرر کیے جائیں جہاں پہنچا جا سکے۔  

مسجھنے میں ٓاسان شکل میں معلومات کا اندراج۔  

  معذوری کے حوالے سے حاصل کردہ معلومات کے فوائد اور نقصانات دونوں ، درست طور پر واضح کیے گئے ہوں اور 
ان کا مکمل جتزیہ بھی کیا گیا ہو۔

کی انداز میں حاصل کی جائیں گی۔ اس حوالے سے فیصلہ کہ ٓایا معذوری کے حوالے سے معلومات اشرتا  

فلپائن میں ووٹر کی رجسٹریشن کا عمل انتخابات کے روز کی سہولت کی فراہمی 
کٹھا کرنے کا عمل بھی ہے۔ کی بابت معلومات ا
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ووٹر کی تعلیم
ووٹر کی تعلیم کے لیے دوہرے ٹریک واال راستہ اپنانا چاہیے یعنی اس کا مطلب 

یہ ہوا کہ ووٹر کی تعلیم کا ہدف افراد باہم معذوری ہوں۔ اس کے عالوہ افراد 
باہم معذوری کو ووٹروں کی تعلیم کے حوالے سے کی جانے وایل کوششوں میں 

مرکزی دھارے میں شامل کیا جائے۔ الزمی نہیں کہ ووٹروں کی تعلیم میں افراد 
باہم معذوری کی مشولیت ان سرگرمیوں کو مہنگا بنائیں ۔ مثال کے طور پر ای 

کار  امی بیز اور سیاسی مجاعتیں اضافی رقم خرچ کیے بغری ٹی وی پروگرام میں ادا
باہم معذوری کو شامل کر سکتے ہیں۔

 
ووٹروں کو تعلیم دینے وایل ای امی بی اور سیاسی مجاعتوں کے عالوہ عطیہ 

کہ وہ افراد  دہندگان کو بھی ڈی پی او ، سی ایس اوز کی مدد کرنی چاہیے تا
باہم معذوری کے لیے ووٹروں کی تعلیم کا اہتمام کر سکیں۔ یہ نکتہ اس وقت اور 

َ ملسی بیلٹ گائیڈ  بھی اہم ہو جاتا ہے جب خصوصی تربیت کی ضرورت ہومثال
گر ای امی بیز  کس طرح سے استعمال کرنی ہے۔ جتربے سے معلوم ہوتا ہے کہ ا

اور ڈی پی اوز انتخابی عملے کی تربیت کریں تو ووٹر اس گائیڈ کے استعمال سے 
گاہی حاصل کرسکتے ہیں۔ بہرت طور پر ٓا

افراد باہم ذہنی معذوری یا کم خواندہ لوگ پڑھنے میں ٓاسان تعلیمی مواد یا 
ووٹروں کو گھر جا کر تعلیم دینے کی مہم سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں جہاں 
وہ تعلیم دہندہ سے ذاتی طور پر بات کر سکتے ہوں۔ تصاویر والے باکس بنیادی 
سطح پر دی جانے وایل ووٹر وں کی تعلیم کا ایک اور ذریعہ ہیں۔ تصاویر والے 

باکس کے سیشن میں ایک تربیت یافتہ شخص انتخابات سے متعلق موضوعات پر 
حبث و مباحثے کے لیے تصاویر دکھاتا ہے۔

اچھا عمل
سوڈانی نیٹ ورک برائے مجہوری 

انتخابات ، ایک ایسا نیٹ ورک جو 70 
سے زیادہ سی ایس اوز اور مذہب کی 
بنیاد پر قائم گروپوں پر مشتمل ہے، نے 
ڈی پی او کو پارٹرن کے طور پر منتخب 

کیا۔ جنوبی سوڈان میں منعقد کیے جانے 
والے پہلے انتخابات کی جانب روانگی 

کے وقت عام لوگوں کو جنوبی سوڈان کے 
عبوری ٓائنی میں معاشرے کے کمزور اور 
ُپر خطر گروپس کی فالح و بہبود کے لیے 

گاہ کیا گیا۔ افراد  موجود دفعات سے ٓا
باہم معذوری کو ووٹنگ کے حوالے سے 
تعلیم دینے کا نتیجہ یہ نکال کہ وہ ووٹرز 
جو کسی نہ کسی معذوری کا شکار تھے 

گہی  زیادہ متحرک ہو گئے۔ ووٹروں کی ٓا
کو پھیالنے کا ایک نتیجہ معاشرے 

سے کٹی ہوئی ٓابادی کی اس عمل میں 
مشولیت کی شکل میں سامنے ٓایا۔

ان لوگوں کی مدد کے لیےقابل رسائی شکل
جو بصارت سے حمروم ہیں یا جن کی بصارت بہت کمزور ہے یا کم خواندہ ہیںبصری

جو بصارت سے حمروم ہیں یا جن کی بصارت بہت کمزور ہےبریل
جو مساعت سے حمروم ہوں ہیں یا اوچنا سنتے ہیںکیپشن

برقی حتریر جسے سکرین پڑھنے والے 
سافٹ ویئر کی مدد سے استعمال کیا جائے

جو بصارت سے حمروم ہیں یا جن کی بصارت کم ہے؛ ذہنی یا سیکھنے کی 
معذوری کا شکار ہیں یا کم خواندہ ہیں

پڑھنے میں ٓاسانی
جو ذہنی معذوری رکھتے ہیں ، کم خواندہ ہیں یا متعلقہ زبان ان کی مادری زبان 

نہیں
جن کی بصارت کمزور ہوبڑی چھپائی20-16 فونٹ سائز

جو ذہنی طور پر معذور ہیں، کم خواندہ ہیں یا متعلقہ زبان ان کی مادری زبان نہ ہوتصاویر
جو یا تو بہرے ہیں یا اوچنا سنتے ہیںاشاروں کی زبان

ملسی ٓاالت
جو بصارت سے حمروم ہیں، یا جن کی بصارت کمزور ہے مگر بریل کو نہیں 

مسجھتے اور ان لوگوں کے لیے جو بہرے اور نابینا ہیں

شکل منرب 5 ۔ قابل رسائی شکل
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ای امی بی کی ویب سائٹس پر نشر کر جانے وایل 
معلومات افراد باہم معذوری کی پہنچ میں ہو۔ امریکہ 
 US Rehabilitation( کا یو ایس ری ہیبلیٹیشن ایکٹ
Act( کی شق 508 ایسے رہنما اصول فراہم کرتی ہے 

جو اس امر کو یقینی بناتی ہیں کہ ویب سائٹس قابل 
رسائی ہیں۔39 قابل رسائی ہونے کے حوالے سے دیگر 

ویب سائٹس بھی موجود ہیں مثال ڈیزی کنسورشیم 
 Bobby(41 بوبی اپرووڈ ، )Daisy Consortium(40

 World( اور ورلڈ وائڈ ویب کنسورشیم )Approved
Wide Web Consortium(42۔ 

ان معلومات کے عالوہ کہ ووٹ کہاں ڈالنا ہے اور یہ 
طریقہ کار کس طرح کام کرتا ہے، افراد باہم معذوری 

کو سیاسی مجاعت کے پلیٹ فارمز اور امدادی اداروں 
کہ وہ  کی بابت معلومات کی بھی ضرورت ہوتی ہے تا

5 ان شکلس کی مثال پیش کرتی ہے جو عموما استعمال کیے جاتے ہیں اور قابل رسائی ہیں  دانشمندانہ فیصلہ کر سکیں۔ شکل منرب 
اور یہ کہ ان شکلس سے کون استفادہ کرے گا۔ 

ای امی بیز ، سیاسی مجاعتوں اور سی ایس اوز کو چاہیے کہ ووٹروں کے تعلیمی مواد کے لیے جبٹ کی فراہمی کو یقینی بنائیں اور 
َ اشاروں کی زبان، بریل ، بڑی  گت میں قابل رسائی شکلس کی تقسیم پر ٓانے والے اخراجات کو بھی شامل کریں، مثال اس کی ال

چھپائی اور تصاویر کے ذریعے ٓاسانی سے پڑھا جانے واال منت۔ ووٹروں کے تعلیمی مواد میں درج ذیل باتیں شامل ہوں:

ای امی بی ویب سائٹس  

َ بروشر، پوسٹر اور ای میلز اشاعتی مہمات مثال  

ٹی وی اور ریڈیو پر عوامی اعالنات  

سیاسی مجاعتوں کے منشور /پلیٹ فارمز اور امیدواروں کی بابت معلومات  

یہ تصویری باکس اس سلسلے کا حصہ تھا جو عوامی مجہوری کانگو میں 
استعمال کیا گیا۔

 http://www.justice.gov/crt/508 39 امریکی حمکمہ انصاف سیکشن 508۔ جائزہ 1998۔
>http://www.daisy.org< 40 ڈیزی کنسورشیم۔

 41 کوگان، بوبی۔ Bobby Approved Sites: Improving Web Accessibility For People With Disabilities۔
http://www.bobby-approved.com۔ 

http://www.w3.org 42 ورلڈ وائب کنسورشیم۔



 

گنی میں مساعت سے حمروم افراد کے سکول میں ایک شہریت کی 
تعلیم دینے واال اشاروں کی زبان میں لفظ ووٹنگ مسجھا رہا ہے۔



 

گوئٹے ماال میں ایک ووٹر انتخابات کے روز ووٹ دینے کے بعد اپنی 
سیاہی زدہ انگلی دکھا رہا ہے۔
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حصہ نمبر 3: انتخابی دور

رکاوٹیں: ممکنہ 
مبصررسائی کے معامالت کی نگرانی نہیں کرتے  •

•  سیاسی مجاعتیں ان مسائل کو حل نہیں کرتیں جو معذوریوں کے حامل رائے دہندگان کے لیے 
اہم ہیں یا افراد باہم معذوری کو امیدوار نامزد نہیں کرتیں

سیاسی مجاعتوں کے منشور قابل رسائی شکلس میں دستیاب نہیں  •
پولنگ سٹیشن قابل رسائی نہیں ہیں  •

گر  •  افراد باہم معذوری کو حمفوظ ماحول دینے کے حوالے سے سکیورٹی فورسز میں احساس اجا
کیا جاتا نہیں 

•  میڈیا کی جانب سے جاری ہونے والے ٓاوٹ لیٹس ٓاسان پریائے میں بنائے شکلس کے ذریعے 
نہیں کرتے نشر  معلومات 

شکایات کے ازالے کا طریقہ کار قابل رسائی نہیں  •

انتخابی دور حمض انتخابات کے دن سے بہت بڑھ کر ہے ۔ اہم واقعات میں درج ذیل باتیں شامل ہیں:

مشاہدہ  •

پارٹی اور مجاعت کی نامزدگی  •

سیاسی مجاعتوں اور امیدواروں کی مہمات  •

پولنگ اور گنتی  •

انتخابی نتائج کی جدول سازی اور اعالنات  •

انتخابی تنازعات کا حل  •

مشاہدہ
بنی االقوامی عطیہ دہندگان اور اطالق کنندگان قومی اور بنی االقوامی مبصرین کے گروہوں اور ڈی پی اوز کے مابنی شراکت داری 

کو سہل بنا سکتے ہیں۔ افراد باہم معذوری کو خمتصر اور طویل املدت مبصر کے طور پر شامل کیا جا سکتا ہے۔ طویل املدت 
مشاہدہ انتخابات سے قبل کے مرحلے میں شروع ہوتا ہے اور اس میں ووٹروں کی اندراج جیسے مراحل شامل ہوتے ہیں۔ انتخابات 
میں رسائی کے متعلق سواالت بھی مرکزی دھارے کی مشاہدے کی چیک لسٹ میں شامل ہونے چاہییں اور افراد باہم معذوری کو 

اس حوالے سے تربیت دی جانی چاہیے کہ وہ انتخابات میں رسائی کا مسلسل جائزہ کس طرح لے سکتے ہیں۔

ٓائی ایف ای ایس اور متعد د ڈی پی اوز اور قومی مشاہدہ کار گروہوں43 نے الیکشن کے مسلسل جائزے اور ہر طرح کی افراد 
باہم معذوری کی رسائی کے لیے مسلسل جائزے کے طریقہ کار اور تربیتی مواد وضع کیے ہیں۔ الیکشن کے مشاہدے کا فارم میں 

رسائی کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے متعلق سواالت شامل ہیں جو کہ ہر طرح کی افراد باہم معذوری کے سیاسی معامالت 
گر کیا گیا ہے۔ یہ نئے انتخابات کی  میں مشولیت کے بنی االقوامی معیار سے ہم ٓاہنگ ہیں اور جنہیں سی ٓار پی ڈی میں بھی اجا

نگرانی کے ٓاالت مقامی ڈی پی او پارٹرنز کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ قابل اعتبار مانیٹرنگ مواد کو استعمال کرتے ہوئے 

3 
منرب

صہ 
ح

/http://www2.agendaasia.org 43 جرنل الیکشن نیٹ ورک فار ڈس ایبلیٹی ایکسس۔
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ترجیحات کی شناخت کریں اور ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں جو 
پورے انتخابی چکر میں رسائی کو یقینی بنائے۔ یہ ٓاالت جنوب 
مشرقی ایشیا اور الطینی امریکہ میں بھی استعمال کیے گئے ہیں 

کہ ڈی پی اوز کی اس حوالے سے پائے جانے والے خال کو  تا
شناخت کرنے میں زیادہ قابل رسائی انتخابات کے انعقاد میں مدد 

کی جا سکے۔

رسائی کے معامالت پر ارتکاز کرنے کے عالوہ افراد باہم معذوری 
کو مرکزی دھارے کے مبصرین کے طور پر بھی شامل کرنا چاہیے۔ 

اس بات پر زور دینا چاہیے کہ پولنگ سٹیشن میں افراد باہم 
معذوری کی موجودگی یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتی ہے کہ وہ بھی 

سول سوسائٹی کے معامالت میں کردار ادا کرنے کی اہلیت رکھتے 
ہیں اور یہ امر عوامی رویوں اور سوچ میں تبدیلی کا باعث بنے 

گر ہوتی ہے کہ افراد باہم معذوری  گا۔ اس سے یہ بات بھی اجا
ہیں۔ کمیونٹی کا حصہ 

مرکزی دھارے کے مبصرین کو اپنی چیک لسٹ میں انتخابی 
رسائی سے متعلق سواالت بھی شامل کرنے چاہییں۔ کئی مشاہدہ 

کار گروہ اس پر عمل کرتے ہیں جبکہ کئی اس پر عمل نہیں کرتے۔ 
ٓائی اایف ای ایس اور این ڈی ٓائی نے دیگر کئی بنی االقوامی 

تنظیموں کے ساتھ مل کر بنی االقوامی الیکشن مشاہدہ کار مشن ز 
اور اندرون ملک نگرانی کے اقدامات کے معیارات کی تیاری کا 
کام کیا ہے۔ ان معیارات میں اس جائزے کی ضرورت 

بھی شامل ہے کہ ٓایا افراد باہم معذوری کو یکساں 
رسائی حاصل ہے یا نہیں اور یہ سفارش کہ افراد باہم 

معذوری کو جن رکاوٹوں کا سامنا ہے انہیں حتمی 
ٓابزرور مشن رپورٹس میں شامل کیا جائے۔ مشاہد ہ 

رپورٹ میں معذوروں کے مسائل کو شامل کرنے کے لیے 
معمویل سے اضافی اخراجات اور تربیت کی ضرورت 

ہے اور یہ امر مستقبل کے انتخابی چکر میں افراد باہم 
معذوری کے حقوق کے احرتام کو یقینی بناتے ہیں۔

انتخابی مشاہدوں میں درج ذیل اوصاف کی موجودگی 
الزمی ہے:

  مشاہدات حمض انتخابات کے قابل رسائی ہونے پر 
مرتکز ہوں

  مرکزی دھارے میں شامل مشاہدوں کو رسائی سے 
کائیوں میں سے  متعلق معامالت کو کئی بنیادی ا

کیا جائے منتخب 

  افراد باہم معذوری کو مرکزی دھارے کے مشاہدہ 
کار مشن میں شامل کیا جانا چاہیے

اچھا عمل
افغانستان کے ُولیسی جرگہ )قومی امسبلی کا ایوان 

زیریں( کے لیے بھیجے گئے ایک مشاہدہ کار مشن نے 
کئی انتہائی کارٓامد جائزے پیش کیے جن میں انتخابی 
انتظامات ، انتخابی شکایات کا عمل، سکیورٹی، میڈیا 
کے کردار، خواتنی کی مشولیت، اقلیتوں اور افراد باہم 

معذوری سے متعلق معامالت شامل تھے۔ حتمی رپورٹ 
سے معلوم ہوا کہ باوجود اس کے کہ معذور ووٹروں 

کے حقوق کے حتفظ کے لیے کئی ضابطے موجود تھے، 
2005 کی نسبت کم قابل رسائی  2010 کے انتخابات 

تھے۔ رپورٹ سے پتہ چال کہ ای امی بی افراد باہم 
5 فیصد کوٹہ پورا  معذوری کی خدمات حاصل کرنے کا 

2005 میں طے کیے  کرنے میں کامیاب ہو گیا جو کہ 
گئے ضابطوں کے مطابق تھا۔ افراد باہم معذوری کی 
انتخابی عمل میں مشولیت کی اہلیت کے حوالے سے 

جتزیے کو شامل کرنے کا عمل اور اس کے ساتھ ساتھ 
ان کی خدمات حاصل کرنے کے لیے خمتص کوٹے کو 

رپورٹ میں شامل کرنے سے افراد باہم معذوری کی 
سیاسی عمل میں حصہ داری میں اضافے کی مضبوط 

قائم ہوئی۔ بنیاد 

AGENDA ٓابزرور نے انڈونیشیا میں اس پولنگ سٹیشن پر افراد باہم 
معذوری کے لیے ناقابل رسائی حاالت کا مشاہدہ کیا۔
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نامزدگی
افراد باہم معذوری کو امیدوار بننے سے قبل کسی سیاسی مجاعت میں مشولیت اختیار 

کرنی چاہیے اور اس میں سرگرمی سے کام کرنا چاہیے۔ پست درجے کی مشولیت کا 
کثر ال تعلقی، کم اعتمادی یا خاندانی دباو کی صورت میں نکلتا ہے۔ التعلقی  نتیجہ ا
اور بیگانگی متام ووٹرز کو متاثر کرتی ہے۔ تاہم مشولیت کے الئحہ کار اس بات کو 
یقینی بناتی ہے کہ یہ بیگانگی قابل رسائی شکل میں موجود معلومات کی کمی کا 

نتیجہ تو نہیں۔ اس میں سیاسی مجاعتوں کے امتیازی سلوک کا بھی ذکر ہونا چاہیے 
جس سے معلوم ہو کہ کون سی مجاعتیں افراد باہم معذوری کو ارکان یا امیدواروں کے 

طور پر قبول نہیں کرتیں۔

َ زمبابوے نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ افراد باہم معذوری  بعض ممالک مثال
بھی رکن پارلیمنٹ بن سکیں ،کوٹہ متعارف کرایا ہے۔ کوٹے کے عمل کا اطالق ایک 
مشکل کام ہے کیونکہ عام تصور یہی ہے کہ افراد باہم معذوری دیگر ممربان جتنی 

اہلیت اور اختیار نہیں رکھتے۔ بعض صورتوں میں صنفی کوٹے کی طرح عہدہ حاصل 
کرنے والے افراد باہم معذوری بھی اختیارات کے حصول کی جدوجہد کرتے رہتے 

ہیں۔ ایسے کئی سواالت موجود ہیں جن کا تعلق اس بات سے ہے کہ معذوری کے کوٹے 
کا نفاذ کس طرح کیا جائے۔ انتخابی نظام کے حوالے سے کیا قانون ہر مجاعت کو افراد 

باہم معذوری کی نامزدگی پر پابند کر سکتا ہے؟ ممالک اس بات کو کس طرح یقینی 
بنائیں گے کہ مقرر کردہ کم سے کم تعداد میں افراد باہم معذوری منتخب کیے جائیں ؟ 

ایک اور بات معذوری کی تشریح پر کون پورا اترتا ہے؟ کیا یہ الزمی ہے کہ امیدواران بصری معذوری رکھتے ہوں؟ کیا امیدواران 
خمتلف طرح کی معذوریوں کی منائندگی کرتے ہوں؟ کوٹہ تعارف کروانے کی جبائے یہ زیادہ اہم بات ہے کہ ووٹروں کی تعلیم 

گر کرے۔ سیاسی مجاعتوں کے اندر  کو متعارف کروایا جائے جو عام لوگوں میں معذوریوں کے حقوق کے بارے میں احساس اجا
کہ افراد باہم  بھی افراد باہم معذوری کے حقوق کی وکالت کی کوشش سے پارٹی کے اندر لوگوں کی سوچ بدیل جا سکتی ہے تا
معذوری کو قائدانہ حیثیتوں میں جگہ دی جائے اور انہیں بھی باقی لوگوں کے برابر مسجھا جا سکے۔ اس حوالے سے ہر ملک 

اپنے سیاق و سباق کو مدنظر رکھ کر فیصلہ کرے گا ۔

میں حمسوس کرتا ہوں کہ چناؤ کرنا ہمارا حق ہے لیکن ہم یہ بات بھول جاتے 
ہیں کہ اس سارے عمل کا دوسرا حصہ منتخب کیے جانے کا ہے اور کسی باہم 

معذوری کے حامل کو کبھی بھی چنے جانے کا موقع نہیں مال؛ باہم معذوری 
کا حامل کوئی ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو بااختیار حیثیت پر ہو۔ نہ 

صرف یہ بلکہ ہر بات کا تعلق فیصلہ سازی سے ہے اور سیاسی مجاعتیں اس 
حوالے سے سے بہت زیادہ غری چلکدار ہیں اور ان میں افراد باہم معذوری کے 

 “لیے اپنی بات منوانے کی کوئی گنجائش نہیں۔
”

گوئٹے ماال کی ایک نابینا خاتون؛
فوکس گروپ کی جانب سے حبث و مباحثے کے دوران ٓائی ایف ای ایس کی 
جانب سے ریکارڈ کیا گیا کسی نامعلوم فرد کی گفتگو 
Assessment of Election Access Barriers, Guatemala43

اچھا عمل
ڈاون سائنڈروم ٓائر لینڈ نے چھ 

ممالک میں مریی رائے۔مریا ووٹ 
کا ٓاغاز کیا۔ یہ ممالک ٓائرلینڈ، 
اٹلی، مالٹا، ہنگری، سپنی اور 

کہ ڈاون سائنڈروم  ڈمنارک تھے۔ تا
کے شکار بالغ افراد کو مجہوری 

عمل میں بہرت انداز سے شامل کیا 
جا سکے۔ اس میں ووٹنگ اور ان 
کی ذات سے متعلق معامالت کی 
وکالت شامل تھی۔ اس منصوبے 

کے حصے کے طور پر سیاسی 
مجاعتوں کے منشور کو ٓاسانی سے 
پڑھے جانے والے شکل میں تبدیل 

کہ اس میں حصہ لینے  کیا گیا تا
والے انتخابات کے روز دانشمندانہ 

کر سکیں۔ فیصلہ 

http://www.ifes.org/ ۔ انٹرنیشنل فاونڈیشن فار الیکٹرول سسٹمز۔Assessment of Election Access Barriers in Guatemala 44
Content/Publications/News-in-Brief/2012/Dec/~/media/Files/Publications/Reports/2012/Guatemala Report_

Survey_DPO Leaders_ FINAL.pdf۔ 
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معذوری کے حوالے سے پائی جانے وایل سوچ کے عالوہ معذوریوں 
کے حامل امیدواروں کو سرمائے کی رکاوٹوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا 
ہے۔ برطانیہ نے Access to Elected Office Fund45 متعارف 

کروایا ہے۔ یہ فنڈ معذور امیدواروں کے اضافی اخراجات کی ضرورت 
َ قابل رسائی ٹرانسپورٹ یا ایسے افراد کی خدمات  پوری کرتا ہے، مثال
حاصل کرنا جو اشاروں کی زبان مسجھ سکتے ہوں۔ یہ فنڈ امیدواروں 

کو 10ہزار پاونڈ)16 ہزار امریکی ڈالر ( تک کی امداد دیتا ہے ۔ہو 
سکتا ہے کہ کئی ممالک اس قسم کا طریقہ کار پیش نہ کر سکیں۔ بنی 
االقوامی عطیہ دہندگان اور اطالق کرنے وایل تنظیمیں معذوریوں کے 

حامل امیدواروں کو تربیت کی شکل میں مدد فراہم کر سکتی ہیں

مہمات:
مشولیت کے حوالے سے مہم کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ قابل 

رسائی شکل میں موجود معلومات کا فقدان ہے۔ ووٹر باہم معذوری کو 
سیاسی مجاعتوں کے منشور ، امیدواروں اور انتخابی مہم کی تقریبات 

کہ وہ دانشمندانہ فیصلہ کر  سے متعلق معلومات کی ضرورت ہوتی ہے تا
سکیں۔ ایسے کئی عالقے ہیں جہاں امیدواروں اور ای امی بیز کے ساتھ 
اس کو یقینی بنا سکتا ہے کہ متام ووٹر اپنے فیصلوں کو تول سکتے ہیں۔

انتخابی وعدوں کی پاسداری 
انتخابی دور ڈی پی اوز کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ مجاعتوں اور 
سیاست دانوں کو بلوا کر افراد باہم معذوری سے متعلق مسائل کو حل 

کرنے کے حوالے سے ان کے دعوے اور وعدے جان سکیں۔ سیاسی لوگ 
ٓابادی کے متام طبقات سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کئی وعدے کرنے 
کا رحجان رکھتے ہیں۔ ڈی پی او انتخابات کی صورت میں ہاتھ لگنے 

والے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حقوق کی وکالت کی جانب توجہ دال 
سکتے ہیں، یا ان مسائل کی جانب جن کا ان کے حلقہ انتخاب کو سامنا 

ہے۔ انتخابی وعدوں کو حتریری شکل دے کر ڈی پی اوز اور معذور 
کمیونٹی کی ضروریات پورا کرنے کے حوالے سے مثبت دباو ڈال سکتے 
گلواتے  ہیں۔ کیونکہ وہ عوام کے سامنے وعدے کرنے والوں سے انہیں ا

کٹھا کرنے کی حکمت عملی میں یہ وعدے مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں اور ڈی پی  ہوئے مزید وعدے کروا سکتے ہیں۔ محایت ا
اوز کو موقع دیتے ہیں کہ وہ انتخابات کے بعد ان وعدوں پر عمل درٓامد پر نظر رکھیں۔ اس سے سیاسی مجاعت اور ڈی پی او کے 

درمیان افراد باہم معذوری کی کمیونٹی کو درپیش مسائل کے حوالے سے روابط بھی بڑھتے ہیں اور انتخابات کے بعد دونوں فریقنی 
میں مل کر کام کرنے کا ماحول بنتا ہے۔

امیدواروں کا افراد باہم معذوری تک رسائی کا رویہ
عمومی انتخابی مواد کی عام شہریوں تک رسائی کو ممکن بنانے کے عالوہ ڈی پی اوز انتخابات کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 

انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کو خصوصی طور پر معذور کمیونٹی کے معامالت میں شامل کروا سکتے ہیں۔

جوالئی 2012 کے انتخابات سے قبل این ڈی ٓائی نے میکسیکو سے تعلق رکھنے وایل ڈی پی اوز کے احتاد کی افراد باہم معذوروں 
کہ ان مسائل کو صدارتی امیدواروں تک پہنچایا جا سکے۔ احتاد نے یہ  کے مسائل کے حوالیسے جتاویز کی تیاری میں مدد کی تا

جتاویز اپنی ویب سائٹ پر پیش کیں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پران کی تشہری کی۔ ان جتاویز کی تشہری کے بعد ڈی پی اوز نے 
متام صدارتی امیدواروں اور میکسیکو سٹی کے میئر کے امیدواروں کے ساتھ مکاملے کا انتظام کیا، سوائے ایک مجاعت کے۔ اس 

اچھا عمل
سریالیون میں این ڈی ٓائی نے ایک ضابطہ اخالق 

کے مسودے کی تیاری میں مدد کی جس سی ایس 
اوز کا ایک احتاد اور ڈی پی او بھی شامل تھا۔ یہ 
مسودہ نومرب 2012 میں منعقد ہونے والے انتخابات 
میں حصہ لینے وایل سیاسی مجاعتوں کے لیے تھا 

۔ اس دستاویز کا مقصد ایک ایسے انتخابی ماحول 
کو فروغ دینا تھا جو تشدد اور دباو سے پاک ہو 
اور خواتنی اور مساج سے کٹی ہوئی ٓابادی کی 

حوصلہ افزائی کر سکے تا کہ یہ لوگ بھی انتخابی 
عمل میں شریک ہوں۔ یہ ضابطہ اخالق واضح 

طور پر سیاسی مجاعتوں سے خواتنی اور افراد باہم 
معذوری کو امیدواروں کی فہرست میں شامل کرنے 
کو کہتا ہے۔ دستخط کنندگان کو اس انداز میں پابند 
کرتا ہے کہ ‘ہم انہی مجاعت کی خواتنی، نوجوانوں 

اور پارلیمنٹ اور مقامی کونسل کے انتخابات میں 
حصہ لینے والے امیدوار باہم معذوری کو انتخابی 
مہمات میں حصہ لینے کے لیے ذرائع نقل و محل 

کی صورت میں اور مایل امداد کی صورت میں 
قوت اور مدد فراہم کریں گے’ ۔ یہ ضابطہ اخالق 

ایسے اصول فراہم کرتا ہے جس کے حتت سی ایس 
اوز انتخابی مہم کے دوران سیاسی مجاعتوں کو 
جواب دہ ٹھہرا سکتی ہیں۔ یہ مسودہ تیار کرنے 
والے احتاد کے ارکان نے اپنے ان اقدامات کی 

ریڈیو انٹرویو اور ضابطہ اخالق کی نقول پورے 
ملک میں موجود سیاسی مجاعتوں کے دفاتر میں 

تقسیم کے ذریعے تشہری کی۔

https://www.gov.uk/government/news/access-to- ۔ گورمننٹ ڈجییٹل سروس، 2012۔Access to Elected Office 45 برطانیہ۔
elected-office۔ 
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گفت و شنید میں ، جو کہ میکسیکو کے صدارتی امیدواروں 
کرات تھے،  اور افراد باہم معذوری کے مابنی پہلے مذا
ڈی پی اوز نے اپنی پالیسی کی سفارشات پیش کیں اور 

امیدواروں نے بھی افراد باہم معذوری کو اپنے پلیٹ فارم 
کے بارے میں بتایا۔ اس مکاملے کو ٓازاد میڈیا میں کافی 
گر  وقت مال۔ اس سے معذوری سے متعلق مسائل بھی اجا

ہوئے اور احتاد کومنتخب ہونے والے سرکاری عہدیداروں 
کے ساتھ مقام بنانے کا موقع مال۔ گوئٹے ماال اور ڈومینکن 
ری پبلک میں بھی ڈی پی اوز نے انتخابی امیدواروں کے 

کثر  ساتھ اسی طرح رابطہ کیا۔ سول سوسائٹی کی اجنمنیں ا
سیاسی مجاعتوں اور امیدواروں کے لیے جو انتخابات میں 
حصہ لے رہے ہوتے ہیں ضابطہ اخالق کا تعنی کرتی ہیں۔ 

کہ ان سیاسی مجاعتوں اور امیدواروں کو جوابدہ بنایا جا  تا
سکے۔ یہ اخالقی ضابطے سیاسی مجاعتوں اور امیدواروں 

کے مساجی عمل کی نگرانی کرنے والے اصول و ضوابط 
کہ دھوکہ دہی اور فراڈ  کے احرتام کا جذبہ پیدا کرتے ہیں تا
سے چبا جا سکے۔ ڈی پی اوز کی ضوابط اخالق کی تیاری 
میں مشولیت انتخابات کو متام شہریوں تک رسائی کے قابل 

بنانے کے لیے اپنے عزم کو مزید خپتہ کرنے کا موقع فراہم 
کرتی ہے۔ مزید براں ضابطہ اخالق کی موجودگی ڈی پی اوز 

کو موقع دیتی ہے کہ وہ سرکاری عہدیداروں کو رسائی اور 
مشولیت کے حوالے سے جواب دہ بنا سکیں۔

ضوابط اخالق
خمتلف امیدواروں کے مابنی مباحثے امیدواروں کے 
بارے میں جاننے اور انتخابات کے روز دانشمندانہ 

رائے قائم کرنے کا ذریعہ ہیں۔ بنی االقوامی عطیہ 
دہندگان اور اطالق کرنے وایل تنظیمیں ای امی بیز 

کی مدد کرنے کے لیے ان کی اس طرح سے رہنمائی 
کر سکتی ہیں جس سے انہیں علم ہو کہ ان مباحثوں 
کو معذوریوں کے حامل افراد کے لیے کس طرح قابل 

رسائی بنایا جائے۔ مثال کے طور پر گوئٹے ماال میں 
ای امی بی نے اشاروں کی زبان کے پیشہ ور ماہرین 

کی مدد سے بہرے اور اوچنا سننے والے ناظرین کے 
لیے مباحثوں کو قابل رسائی بنایا۔

مباحثے
ڈی پی اوز مباحثوں کے منتظمنی کے ساتھ رابطہ کر 

کہ وہ مقام اور معلومات کے حوالے سے  سکتی ہیں تا
معلومات دے سکیں اور اس کے عالوہ امیدواروں 
کے لیے ان جموزہ سواالت کے بارے میں بتا سکیں 

جو افراد باہم معذوروں کی کمیونٹی کے حوالے سے 
اہم ہوں۔

سربیا میں 2012 میں صدارتی امیدواروں کے درمیان مباحثہ جسے اشاروں کی 
زبان میں بھی پیش کیا گیا ۔

سریالیون کا ایک نوجوان ایک عوامی تقریب میں مشولیت کے دوران 
، جو کہ سیاسی مجاعتوں کی جانب سے معذور سے متعلق دفعات کی 

مشولیت کے ضابطہ اخالق کے حق میں منعقد کی گئی۔

http://www. .2012 ,16 جون ,Reč na reč: Debata kandidata za predsednika Srbije 2012.” Radio-televizija Srbije 46
rts.rs/page/tv/sr/story/22/RTS Satelit/1103434/Reč na reč: Debata kandidata za predsednika Srbije 2012.html۔
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انتخابات کے روز قابل اطالق معامالت
انتخابات سے پہلے کا مرحلہ قابل رسائی اور مشولیت کو ممکن بنانے والے انتخابات کے دن کو ممکن بنانا ہے۔ درج ذیل شعبے 

انتخابات کو متاثر کرتے ہیں تاہم ان کی تیاری پولنگ سے پہلے کر یل جائے۔

قانون انتخابی   •

•  ترجیحی بنیادوں پر ووٹنگ اور ووٹر کی 
اہلیت

پولنگ مرکز کا انتخاب  •

ملسی بیلٹ گائیڈ کا ڈیزائن  •

•  رسائی کو ممکن بنانے والے انتخابی 
َ ویل چیئر  مواد کا حصول و تقسیم مثال

استعمال کرنے والوں کے لیے قابل 
رسائی بوتھ یا حمدب عدسے وغریہ

•  ای امی بی، انتخابی عملے اور سکیورٹی 
سروس کی تربیت

•  مشاہدے کی رمسی منظوری اور چیک 
لسٹ

کہ وہ پیش ٓامدہ صورحتال سے متعلق پوچھ  انتخابی کارکنوں کو انتخابات کے روز مرکزی تکنیکی معاونت کی سہولت حاصل ہو تا
سکیں۔ ای امی بی لوگوں کو فون منرب بھی فراہم کریں جس پر افراد باہم معذوری یا دوسرے لوگ فون کر سکیں یا حتریری پیغام 

بھیج سکیں اور ناقابل رسائی پولنگ مقامات اور انتخابی عملے کی بدسلوکی کے خالف شکایات درج کروا سکیں ۔

نتائج کی ترسیل
گاہ ہوتے ہیں۔ اس  میڈیا کے ذرائع تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات افراد باہم معذوری نتائج سے سب سے ٓاخر میں ٓا
رحجان کو ختم کرنے کے لیے کینیا نیشنل ایسوسی ایشن ٓاف دی ڈیف )Kenya National Association of the Deaf( نے ایک 

2013 کے انتخابات کے نتائج اشاروں کی زبان میں نشر کیے47۔ یہ پہال موقع تھا کہ بہرے  مقامی ٹی وی چینل کے ساتھ مل کر 
گاہ ہو سکیں۔ افراد اور اوچنا سننے والے انتخابات کے نتائج سے فوری طور پر ٓا

انتخابی تنازعات کا حل
انتخابات کے حوالے سے شکایات اور تنازعات کو حل کرنا شکایات کے ازالے کے حوالے سے سات بنی االقوامی ، بنیادی معیارات 
کثر شکایات کی شنوائی اور ازالے کے نظام سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ افراد باہم معذوری  میں سے ہے48۔ افراد باہم معذوری کو ا

اس قابل ہوں کہ وہ انتخابی نتائج کے حوالیسے دعوٰی یا شکایت داخل کر سکیں اور انتخابات کے روز رویے کے خالف بھی 
شکایت کر سکیں۔ ای امی بیز کو ووٹروں کی تعلیم کے لیے مہم چالنے کی ضرورت ہے اور انہیں مسجھایا جائے کہ کس طرح ایک 

ایک شخص جنوبی سوڈان میں ہونے والے ریفرنڈم کی تیاری کر رہا ہے۔

Uhuru Kenyatta 47 کا چوتھے صدر کے انتخاب کا اعالن۔ YouTube۔ http://www.youtube.com/watch?v=IdMd1rbbbSQ۔ 
48 ویگری، چاڈ۔ ایڈیشن۔ Guidelines for Understanding, Adjudicating, and Resolving Disputes in Elections )GUARDE(۔ 

http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/Books/2011/GUARDE_final_ انٹرنیشنل فاونڈیشن فار الیکٹرول سسٹمز۔ 2011۔
publication.pdf۔ 
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قابل رسائی شکل کے ذریعے شکایت بھیجی جاتی ہے؛ ایک ایسے کیس مینجمنٹ سسٹم کی تیاری کس طرح کی جاتی ہے جیسا 
کہ ٓان الئن یا ٹیلی فون کے ذریعے ؛ اور تفتیش کنندگان اور ججوں کو حساس انداز میں تربیت کی فراہمی ۔ 

2012 کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی۔  مثال کے طور پر ایک خاتون باہم ذہنی معذوری کو میکسیکو کے 
شکایات کی شنوائی کا عمل قابل رسائی تھا ہلذا اس نے ای امی بی کے پاس اپنی شکایت دائر کی اور ای امی بی نے اس کے 

 Federal( دعوٰی کی تفتیش شروع کر دی۔ یہ طے ہوا کہ انتخابی افسران نے فیڈرل کوڈ ٓاف الیکٹرول انسٹی ٹیوشنز اور پروسیجر
Code of Electoral Institutions and Procedures( میں موجود امتیازی دفعات کی بنا پر مذکورہ خاتون کو ووٹ ڈالنے 

سے روک دیا۔ ان دفعات میں کہا گیا ہے کہ ذہنی صالحیتوں کے حوالے سے حمروم لوگ ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ تاہم انتخابات 
سے قبل ای امی بی نے اس دفعہ کے حوالیسے ترمیم جاری کر دی تھی جس کی بنا پر مذکورہ خاتون کو ووٹ ڈالنے اجازت دی 
جانی چاہیے تھی۔ بشرطیکہ پولنگ افسران اس ترمیم سے باخرب ہوتے۔ اس سے انتخابی عملے کی تربیت کی اہمیت کا پتہ چلتا 

ہے اوریہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شکایات درج کرانے کے حوالے قابل رسائی معلومات کس طرح شہری باہم معذوری کی فعال 
مشولیت کو ممکن بناتی ہیں49۔

http://www. 6جوالئی 2012: 13۔ ویب۔ 6 دمسرب 2013۔ “No dejaron votar a una discapacitada.” La Jornada 49 ڈیاز، ٓارین
jornada.unam.mx/2012/07/06/politica/013n3pol۔ 



 

نیپال میں ایک گلیوں کا پرفارمر ٓانے والے انتخابات کے متعلق 
معلومات ووٹرز تک پہنچا رہا ہے۔
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حصہ نمبر 4: انتخابات کے بعد کا دورانیہ

بعد از انتخابی دورانیہ شراکت داروں کے لئے انتخاب کے انعقاد کی جاچن پرکھ کرنے کا ایک موقع ہے۔درج ذیل اہم سرگرمیوں 
کا افراد باہم معذوری کی مشولیت کے نقطہ نظر سے جائزہ لیا جانا چاہئے:

پولنگ سٹیشن کی جاچن پرکھ  •

تربیتی اسباق کو مدنظر رکھتے ہوئے گزشتہ دو انتخابی ادوار کا جائزہ لینا   •

حکومتی اداروں کی رسائی کو بہرت کرنا  •

انتخابی عملہ، سی ایس او اور سیاسی مجاعتوں کی استعداد میں اضافہ کے لئے خمتلف سرگرمیوں کا انعقاد  •

قانونی و انتظامی اصالحات کا نفاذ اور ترویج   •

ضرورت پڑنے پر رائے دہندگان کا اندراج  •

•  ای امی بی کی طویل املدت منصوبہ بندی پر نظر 
ثانی

گاہی کے نصاب پر نظر ثانی مساجی ٓا  •

•  نئے کمشرنوں کے چناؤ کے معیار پر نظر ثانی

•  افراد باہم معذوری کے لئے اہم معامالت پر 
منتخب عہدیداران کی کارکردگی پر جوابدہی 

تیار کرنا  بنانے کا نگران منصوبہ  یقینی 

پولنگ سٹیشن کی جاچن پڑتال
قابل رسائی پولنگ سٹیشنوں کا قیام یقینی بنانے والے 

کثروبیشرتنفاذ کے باوجود سٹیشن کے لئے جگہ  قواننی کے ا
کے انتخاب میں ہمیشہ ان قواننی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ 
انتخاب کے روز پولنگ سٹیشنوں تک رسائی کے عمل کی 
نگرانی کرنے والے ایک سرکاری ادارے کا قیام ضروری 

ہے جو متعلقہ قواعد کی خالف ورزی کی صورت میں 

روکاوٹیں ممکنہ 
افراد باہم معذوری کا تربیتی عمل میں شامل نہ کیا جانا  •

گاہ نہ ہونا ڈی پی اوز کا انتخابی حقوق سے ٓا  •
گاہی کا افراد باہم معذوری کے حقوق کی وضاحت نہ کرنا یا قابل رسائی صورت میں  •  مساجی ٓا

فراہم نہ کیا جانا
•  انتخابی کمشرنوں کے چناؤ کے معیار میں افراد باہم معذوری سے متعلق ہدایات کا نہ ہونا
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کز رائے دہندگی تک رسائی کی جاچن  زمبابوے میں ایک شخص مرا
پڑتال کرتے ہوئے
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اچھا عمل
این ڈی ٓائی نے پاروکا نامی ذہنی افراد 
باہم معذوری کی منائندگی کرنے والے 

ایک مقدونیائی ڈی پی او کو سیاسی 
مجاعتوں کے لئے نئی حکومت کے قیام 

کے سوروز کے اندر سی ٓار پی ڈی کی 
توثیق کرنے پر ٓامادہ کرنے کے لئے ایک 

معاہدہ کی تشکیل میں مدد فراہم کی 
ہے۔ پاروکا نے دستخط شدہ معاہدہ کو 

سی ٓار پی دی کی توثیق کے لئے محایت 
حاصل کرنے کے لئے وسیع پیمانے 

پر پریس کوریج حاصل کرنے کے لئے 
استعمال کیا۔ اس مہم کے نتیجہ میں 

مقدونیہ کی جملس قانون ساز نے سی 
ٓار پی ڈی کی متفقہ توثیق کر دی۔ اس 
کامیاب مہم سے متعلقہ ڈی پی او کی 

بطور ایک سول سوسائٹی کارکن شہرت 
میں اضافہ ہوا اور افراد باہم معذوری 

کے خود خمتار شہری ہونے کا تصور 
عام ہوا۔

جرمانہ کرنے کا جماز ہو۔ مثًال ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں حمکمہ انصاف 
انتخاب کے روز قومی قواننی رسائی کی تعمیل کی نگرانی کرتا ہے اور ان قواننی 
کی خالف ورزی کی صورت میں مقامی حکومتوں کو خالف قانونی چارہ جوئی 

کرتا ہے۔ اس عمل سے قواننی پر عملدرامد یقینی بنایا جا سکتا ہے۔

تربیتی اسباق ذہن نشنی کرنا
ای امی بی، ڈی پی اوز اور مبصرین کی جانب سے ایک جائزہ کا اہتمام کیاجانا 

چاہئے۔ جائزہ کے دوران رسائی میں اضافہ کے لئے کئے جانے والے اقدامات کی 
جاچن پڑتال کی جانی چاہئے کہ کیا گزشتہ انتخاب کی نسبت کوئی بہرتی ٓائی؟ 

مستقبل میں افراد کی انتخاب میں زیادہ سے زیادہ مشولیت کے لئے شراکت دار 
کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ای امی بی صاحبان کو انتخابی دور کی ابتداء میں 

رائے دہندگان کے لئے جاری کی گئی ملسیہ/ چھو کر حمسوس کی جانے وایل پر 
چیوں کی افادیت کی جاچن پڑتال کرنی چاہئے۔سیاسی مجاعتوں کو اس عرصہ 

میں افراد باہم معذوری تک رسائی کی کوششوں کا جائزہ لینا چاہئے اور مستقبل 
کیلئے منصوبہ بندی کرنی چاہئے۔ سی ایس او صاحبان کو اپنے مشاہدہ اور افراد 

گاہی کے ضوابط  باہم معذوری کی زیادہ سے زیادہ مشولیت کے لئے مساجی ٓا
ہائے عمل میں بہرتی کی جاچن پڑتال کرنی چاہئے۔

ڈی پی او بعداز انتخابی دورانیہ کو مشکالت پرقابو پانے کے لئے حکمت عملی 
میں ٹھوس اصالحات جتویز کرنی چاہئیں۔ اس جائزہ میں قلیل مدتی اور طویل 

مدتی ہر دو طرح کی اصالحات کا جتزیہ بھی شامل کیا جانا چاہئے۔ڈی پی اوز 
کوبعد ازانتخاب انتخابی قواننی میں کی جانے وایل اصالحات کاحصہ بھی بنانا 

چاہئے۔ڈی پی اوز کو انتخابی مدت کے دوران سیاسی عناصر سے بننے والے 
گر ڈی پی اوز انتخابی رسائی کا مشاہدہ کریں تو بعدازانتخاب دورانیہ  تعلقات کو بھی بھرپور طریقے سے استوار رکھنا چاہئے۔ ا

گر ڈی پی اوز سیاسی مجاعتوں سے سیاسی مشولیت کی  میں وہ اپنینتائج کی روشنی میں ای امی بی سفارشات بھجواسکتے ہیں۔ ا
حکمت عملی سے متعلق ترویج کے عمل کا حصہ رہے ہیں اور کسی معاہدہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو بعدازانتخاب ڈی 

پی اوز کامیاب امیدواران پر ان حکمت ہائے عملی کا اطالق یقینی بنانے کے لئے دباو ڈال سکتے ہیں۔ 

حکومتی اداروں کو قابل رساء بنانا
گر متام روکاوٹوں پر قابو پانے کے بعد کوئی فرد باہم معذوری عالقائی یا قومی منائدہ منتخب ہوجائے یا اسے ای امی اہلکار کے  ا

طور پر مالزمت دینے کے باوجود ممکن ہے کہ مشکالت اپنی جگہ قائم رہیں۔ سیاستدانوں اور سول مالزمنی کے کام کرنے کی 
کثررسائی ممکن نہیں ہوتی۔ حکومت کی سطح پر زیر  عمارتیں اور ان عمارتوں تک پہنچنے کے لئے درکار ذرائع ٓامدورفت تک ا

حبث قواننی اور حکمت عملی سے متعلق معلومات ممکن ہے کہ قابل رسائی وضع میں دستیاب نہ ہوں۔ معذوری کا شکار منتخب 
عہدیداران کی اقتدار میں موجودگی سے رسائی کے اس فرق کو منایاں کیا جا سکتا ہے۔ وہ حکومتی حکمت ہائے عملی اور 

فنڈنگ پر اثرانداز ہونے وایل تروجیی سرگرمیوں میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں۔

ڈی پی اوزکی استعداد میں اضافہ
کثرکم ہوتی ہے۔اس کی خمتلف وجوہ ہو سکتی ہیں،  جیسا کہ نوٹ کیا جا چکا ہے کہ ڈی پی او زکی استعداد سی ایس او ز سے ا
تاہم زیادہ تر اس کی وجہ سکولوں اور وسائل تک رسائی نہ ہونے کے باعث کم تر تعلیمی قابلیت ہے۔ اس مقصد کے لئے منصوبہ 
کو چالنے اور جبٹ بنانے کی تربیت کے لئے اضافی معاونت درکار ہو گی۔ ڈی پی اوز کی شریک کار اطالق کی ذمہ دار تنظیمیوں 
کو اضافی وسائل اور عملہ کی دستیابی کے لئے منصوبہ سازی کرنی چاہئے۔ انتخابی چکر کے کسی بھی مرحلہ پر تربیت کا انعقاد 

کیا جا سکتا ہے تاہم بہرت یہ ہے کہ تربیت انتخاب سے قبل مکمل کر یل جائے۔
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منصوبہ چالنے کی بنیادی مہارتوں کے عالوہ ڈی پی اوز میں انتخاب اور 
معذوری اور سیاسی عمل کے اتصال کی استعداد کی بھی کمی ہوتی ہے۔ اس 

سلسلہ میں ایک استثنائی مثال انڈونیشیا ہے جہاں کے افراد باہم معذوری 
کے لئے انتخابی رسائی کے مرکز ، جو کہ ایک ڈی پی او ہے، افراد باہم 

معذوری کے سیاسی اور انتخابی حقوق کا محایتی ہے۔ اس ڈی پی او کا قیام 
ٓامریت کے خامتہ کے بعد کیا گیا تھا کیوں کہ افراد باہم معذوری مجہوریت 

کے لئے نئی روش سے باہر نہیں رہنا چاہتے تھے۔ بیشرت ڈی پی اوز کو 
مجہوریت اور حکمرانی کے موثر نفاذ اور موثر محایتی بننے کے لئے انتخابی 

عمل، سی ٓار پی ڈی اور مقامی قواننی کی تربیت درکار ہوتی ہے۔

ڈی پی اوز کو حقوق پر مبنی محایت کرنے کی تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بیشرت ڈی پی او صرف خدمات کی اجنام دہی 
تک حمدود رہتے ہیں جنہیں حقوق کی محایت کی تربیت سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ ای امی بی سے براہ راست رابطہ، جملس شورٰی 
اور ای امی بی کی سرگرمیوں کی نگران قانون ساز کمیٹیوں کے ارکان سے مرکوز محایت سے بھی موجودہ ضوابط کے نفاذ کو یقینی 

بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس سے نہ صرف حقوق کی محایت کے لئے وسیع میدان ہاتھ ٓا سکتا ہے بلکہ ای امی بی سے 
حاصل ہونے والے فوائد کی راہ میں قانون ساز اداروں کو مزاحم ہونے سے بھی روکتا ہے۔ اس سے افراد باہم معذوری کو در پیش 

کثر ترقی پذیر ممالک میں قانون سازی کے غری موزوں طریق  مسائل سے واقف فیصلہ سازوں کے روابط میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ ا
ہائے کار اپنی ابتدائی شکل میں ہونے کی وجہ سے ڈی پی او کے لئے ایک مثبت مثال قائم کرنے کا ایک موقع ہے۔ تروجیی عمل 

کے ٓاغاز کے لئے معاون پروگراموں کے ذریعے ڈی پی اوز میں ای امی بی، قانون ساز اور قومی انسانی حقوق کے اداروں سے رابطہ 
کاری کی استعداد بڑھائی جا سکتی ہے۔

انتخابی کمشرن کے چناؤ کا معیار
ممکنہ انتخابی کمشرنوں کے لئے چناؤ کے معیارات پر پورا اترنا ضروری 

ہے تاہم افراد باہم معذوری کی مشولیت کی حکمت ہائے عملی اور 
طریقہ کاروں سے واقفیت کی جاچن خال خال ہی کی جاتی ہے۔ چند ایک 
ای امی بی جیسے فلپائنی کمیشن برائے انتخاب )COMELEC( افراد باہم 
معذوری کے حقوق کے لئے ایک خمصوص کمشرن مقرر کرتے ہیں۔ تاہم ان 
خمصوص کمشرنوں کا افراد باہم معذوری کے حقوق سے متعلق پس منظر 

کم ہی ہوتا ہے۔

گاہی مشولیت کو ممکن بنانے وایل مساجی آ
گاہی کا اہتمام ہونا چاہئے،  انتخابی چکر کے متام عرصہ میں مساجی ٓا
تاہم اس رہنما کتاچبہ کے بعد از انتخابی سیکشن کے مطابق یہ دورانیہ 

گہی میں پائے جانے والے  حالیہ انتخاب اور رائے دہندگان کے شعور و ٓا
خالء سے پر سوچ چبار کے لئے کارٓامد وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ مساجی 

گہی شہریت کے حقوق و فرائض پر روشنی ڈالتی ہے۔ حکومت،  ٓا
گاہی فرد کو معاشرتی تشکیل  شہریوں اور متعلقہ قواننی کے کرادر سے ٓا

میں فعال کردار ادا کرنے کے قابل بناتی ہے۔

جارجیا میں ایک ٓائی ایف ای ایس کا یونیورسٹی کی سطح کا تشکیل کردہ 
شہریتی نصاب متا شہریوں بشمول افراد باہم معذوری کے حقوق کی 

نشاندہی کرتا ہے۔ نصاب کے جائزہ کے دوران ایک طالب علم کا کہنا تھا،“ ہم معذوریوں کے حامل افراد کو نہیں دیکھتے۔ اس 
سے قبل ہم نے ان افراد بارے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن اب ہم مسجھتے ہیں کہ یہ افراد بھی مساوی مساجی حقوق، تعلیم اور 

انتخابی عمل کے حق دار ہیں۔ ہمیں تفریق پر مبنی مساج نہیں چاہئے۔“

گہی کی کتاب  یونیورسٹی طلبہ جارجیا میں مساجی ٓا
سی ڈی پر ریکارڈ کر رہے ہیں۔

اچھا عمل 
گاہی کی کالس کے  جارجیا میں مساجی ٓا

طلبہ نے مجہوریت اور شہریت کی نصابی 
کتب کی صوتی ریکارڈنگ کی۔ یہ طلبہ 

بصری معذوری کا شکار طلبہ کے لیے 
گہی کی تعلیم کے محایتی بنے اور  مساجی ٓا
بصارت سے حمروم نوجوانوں میں انہوں نے 

کتب کی سی ڈی بھی تقسیم کی۔



 

انڈونیشیا کی ایک خاتون ووٹ ڈالنے کے بعد اپنی انگلی پر ان مٹ 
سیاہی کا نشان دکھاتے ہوئے۔
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حصہ نمبر 5: مشکالت

افراد باہم معذوری کی مشولیت پر مبنی مجہوریت اور حکمرانی کے نفاذ 
میں متعدد مشکالت حائل ہیں۔ ان میں سے چند مشکالت پر قابو پانے کے 
لئے کسی قسم کا اتفاِق رائے موجود نہیں اور صورت حال خمتلف ممالک 

میں خمتلف ہے۔

اعدادومشار کی عدم دستیابی
خمتلف ممالک میں شراکت داروں کے لیے افراد باہم معذوری کے حامل 

افراد سے متعلق مفصل اور قابل بھروسہ اعدودومشار دستیاب نہیں۔ 
معذوروں کو مردم مشاری میں گننے وایل ریاستیں معذوری کی خمتلف 
تعریف کرتی ہیں اور عاملی ادارہ صحت)WHO( کے عاملی ٓابادی کے 

پندرہ فیصد افراد باہم معذوری کے اندازہ سے بہت کم ختمینہ لگاتے ہیں۔ 
جس کے باعث مقامی حکام اور بنی االقوامی عطیہ دہندگان کو افراد باہم 
معذوری کی مشولیت پرترجیحًا رقم خرچ کرنے پر ٓامادہ کرنا مزید مشکل ہو 

سکتا ہے۔ خمتلف ممالک میں معذوری کی خمتلف تعریفوں کی وجہ سے 
بھی متعلقہ پروگراموں کی جاچن پڑتال اور نگرانی کے لیے ایک کم از کم 

سطح کا تعنی مشکل ہوسکتا ہے۔

امتیازی سلوک
حکومتی اہلکار حتٰی کہ گھر کے افراد بھی افراد باہم معذوری کی 

صالحیتوں سے متعلق غلط مفروضہ قائم کرتے ہیں۔ ہنوئی کے ٓازادانہ 
زندگی مرکز نے چپاس خاندانوں سے انٹرویو کے بعد نصف خاندانوں کو 

کیونکہ ”انہیں سیاسی معامالت کے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔“50  افراد باہم معذوری کے ووٹ کے حق کا خمالف پایا
عام لوگ معذور یوں کے حامل شہری امیدوار یا انتخابی کارکن نہیں بن سکتے اور یہ کہ انہیں سیاسی معامالت میں دچلسپی 

ہوتی ہے اور نہ ہی وہ ان کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ معذور یوں کے حامل افراد کے پاس شناختی کارڈ اور پیدائشی سرٹیفیکیٹ 
نہ ہونے کی عام وجہ یہ ہے کہ ان کے گھر والے ان دستاویزات کو ضروری نہیں مسجھتے۔ گھر کے افراد بھی بسا اوقات معذور 

یوں کے حامل افراد کو اپنے ہمراہ پولنگ سٹیشن لے جانے سے گریز کرتے ہیں یا پھر ان کے لئے قابل رسائی ذرائع ٓامد و رفت میسر 
نہیں ہوتے۔ افراد باہم معذوری کے حقوق سے متعلق ووٹروں کی تعلیم کے ذریعہ عوام کو ایسے فرسودہ تصورات سے جنات دالئی 

جا سکتی ہے۔
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 میں ووٹ اس لئے نہیں ڈال پائی کیوں کہ مریے گھر والوں نے جمھے وہاں
 نہیں جانے دیا اسلیے کہ وہاں گولیاں چل رہی تھیں اور ایسے میں مساعت

” “سے حمروم فرد زیادہ خطرے میں ہو سکتا ہے۔
جیرنیز، مجہوری ڈومینیکن کی ایک نوجوان خاتون باہم معذوری

تصاویر کا یہ جمموعہ مجہوریہ کانگو میں عوام کو 
رائے دہندگی کے عمل کی تعلیم دینے کے سلسلہ کا 

حصہ تھیں۔

Election Access for Persons with Disabilities in Vietnam 50. ہنوئی انڈیپنڈنٹ لیونگ سنٹر۔ AGENDA. 2013۔ 
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عملی ماحول
بعض ممالک میں سیاسی حقوق کے لئے ٓاواز اٹھانے پر حکومت کی جانب سے انتقامی کارروائی کا حقیقی خطرہ موجود ہوتا ہے۔ 
گو ہوتا ہے۔  اس مسئلہ کا تعلق صرف افراد باہم معذوری کے حقوق سے ہی نہیں بلکہ سیاسی حقوق کے وسیع تر تناظر پر بھی ال

افراد باہم معذوری کے حقوق کا معاملہ غری جانبدار تصور کیا جا تا ہے، لیکن بنی االقوامی عطیہ دہندگان اور اطالق کرنے وایل 
تنظیموں کو ان ممالک میں جہاں انسانی حقوق کی حبث زیادہ مشکالت کا شکار ہے ، میں ساتھی اداروں کے انتخاب کے لئے 

اضافی وقت دینا ہوگا۔

الزمی رائے دہندگی
بعض ممالک میں شہریوں کے لئے الزمی رائے دہندگی کے قواننی موجود ہیں۔ناقابل رسائی ذرائع ٓامدورفت ، پولنگ مقامات اور 
معلومات کے باعث بعض اوقات الزمی رائے دہندگی کے ممالک افراد باہم معذوری و عمر رسیدگی کو اس شرط سے استثنٰی دے 

دیتے ہیں۔ 

2011 میں پریو کے ای امی بی نے ذہنی معذوری کا شکار 2000 افراد کے نام ووٹر فہرست سے اس خیال سے خارج کر دیا کہ 
یہ لوگ معذوری کے باعث ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ ای امی بی اسے ایک مددگار قدم تصور کرتا ہے کیوں کہ ووٹر فہرست سے 

اخراج کے بعد ان افراد کو ووٹ نہ دینے پر جرمانہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ تاہم یہ قدم افراد باہم ذہنی معذوری سے مشاورت کے 
بغری اٹھایا گیا اور نہ ہی اس کی تشہری کی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکال کہ ووٹر انتخاب کے روز ووٹ ڈالنے ٓائے لیکن انہیں بتایا گیا 

کہ وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے کیوں کہ ان کا نام فہرست سے خارج کیا جا چکا ہے۔ 

ایسے ای امی بیز جو اپنے سی ٓار پی ڈی فرائض کی اجنام دہی سے قاصر ہوں، کو چاہیے کہ افراد باہم معذوری و عمر رسیدگی 
کو پولنگ اسٹیشن تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے الزمی ووٹنگ اور اس کی سزا سے مستثنٰی قرار دے دیں۔ تاہم جرمانے سے 

استثنٰی کی حکمت عملی کو انتخابی عمل قابل رسائی بنانے کا متبادل نہیں مسجھنا چاہئے ۔ ڈی پی اوز اور دیگر سول سوسائٹی 
کاروں کو ای امی بی کی جانب سے انتخآبی عمل تک رسائی یقینی بنانے کے لئے کئے جانے والے اقدامات کی نگرانی اور  کے ادا

متام شہریوں کی مشولیت کی محایت کرنی چاہئے۔ 

قیادت
افراد باہم معذوری کو صرف امدادی 

پروگراموں کا وصول کنندہ ہی نہیں 
،حکومتوں میں فعال شریک کنندہ اور 
قائد بھی ہونا چاہئے۔ ای امی بی، غری 
تنظیموں اور سیاسی مجاعتوں  سرکاری 

کو اس بات پر قائل کرنا مشکل ہے 
کہ وہ افراد باہم معذوری کو بھرتی 

گرچے افراد باہم معذوری  کریں۔ ا
۔ ۔ ۔ باخلصوص خواتنی ۔ ۔ ۔ تالش 

کرنا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا 
ہے جن میں قائدانہ عہدے کے مطابق 

قابلیت اور اعتماد پایا جاتا ہو۔ بلڈنگ 
اینڈ  ریسورسز ان ڈمیوکریسی، گورمننٹ 
BRIDGES(51( جیسے معاون  الیکشنز 

پروگراموں کے ذریعہ ان مشکالت پر قابو 
پانے اور معذورافراد کی مضبوط قیادت 

کی تشکیل میں مدد مل سکتی ہے۔

کمبوڈیا میں قیادت کی تربیت میں خواتنی باہم معذوری و غری معذوری کی شرکت

51 مجہوریت، گورننس اور انتخابات کے دوران وسائل سازی۔ http://bridge-project.org۔ 
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اشاریوں کی مثالیں
یو ایس ایڈ کو افراد باہم معذوری کی مدد 

کرنے والے پروگرام کے نصب العنی کے 
حصول کے لئے مقاصد، نتائج اوراشاریوں 

درکار ہوتے ہیں۔ یو ایس ایڈ کے اپنے 
اشاریوں کو ”سٹینڈرڈ فارن اسسٹنس 

یا ”ایف انڈیکیٹر“ کہا جا  انڈیکیٹرز“ 
تا ہے۔ لیبیا کے ایک ٓائی ایف ای ایس 

منصوبہ کی مثال نیچے دی گئی ہے:

مقصد: حمروم اور کم منائندگی پانے 
والے طبقات میں لیبیا میں ٓانے وایل 

سیاسی تبدیلیوں کے بارے میں عوامی 
سوجھ بوجھ میں اضافہ کے باعث شہری 

مشولیت میں اضافہ ہوا ہے۔

وسط مدتی نتیجہ: اہم معامالت پر 
افراد باہم معذوری کی انتخابی عمل 
تک رسائی کے لئے درکار ضروریات 

اوردرپیش مشکالت سے متعلق ای امی بی 
گاہی کا ہونا اور شراکت داروں میں بہرت ٓا

نتائج کا اشاریہ)ٓائی ایف ای ایس –
کسٹم(: افراد باہم معذوری کی ضروریات 

کے مطابق ووٹنگ کے طریقہ کار کو 
ڈھالنے کے لیے ای امی بی اور انتخابی 

شراکت داروں کو جتاویز دینا۔

نتائج کا اشاریہ )ایف انڈیکیٹر(: محایتی 
مداخلت میں یو ایس جی معاونت پانے 
والے سی ایس او صاحبان کی مشولیت

قابل رساء ٹیکنالوجی
انتخابی ٹیکنالوجی جیسے ووٹ بذریعہ مشنی افراد باہم معذوری کے لئے ووٹنگ کا عمل زیادہ قابل رساء بنانے کا باعث بن سکتی 
ہے۔ تاہم ای امی بی کوواضح تکنیکی حل اپنانے کی صالحیت نہ رکھنے والے ممالک میں جدیدٹیکنالوجی کی محایت کرنے سے 

پہلے متام تکنیکی اور انتظامی حتفظات کو مدنظر رکھنا چاہئے۔ ایسی صورت حال میں سادہ تکنیکی صورتیں اس عمل کو کم 
خدشات کے ساتھ زیادہ رسائی کے قابل بنا سکتی ہے۔ مثًال ٓاسٹریا میں بصارت سے حمروم ووٹرز کو ٹیلی فون کے ذریعہ ووٹ 

ڈالنے کی اجازت ہے۔

انتخابی عمل کو افراد باہم معذوری کے لیے زیادہ قابل رسائی بنانے کی غرض سے ٓان الئن ووٹنگ کی جتویز بھی دی گئی ہے۔ 
چند یورپی ممالک جیسے ایسٹونیا میں ٓان الئن ووٹنگ کی اجازت ہے اور وہ اسے زیادہ قابل رسائی قرار دیتے ہیں۔ تاہم ٓان الئن 

ووٹنگ کے لئے نظام پر بھروسہ اور جدید تکنیکی وسائل کا میسر ہونا ضروری ہے جو ممکن ہے دیگر ممالک میں دستیاب نہ ہو۔ 

نگرانی اور جاچن پڑتال
کسی پروگرام کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یا پیشکش طلب کرتے ہوئے عطیہ 

دہندہ کو واضح کرنا چاہیے کہ اس پروگرام کے اشاریوں کو معذوری کی نوعیت 
کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے۔ افراد باہم معذوری کی مشولیت کے کیفیتی 

کٹھے کئے جانے چاہئیں۔  اعدودومشار بھی ا

افراد باہم معذوری کی مشولیت کے پروگراموں کی نگرانی اور جاچن پڑتال ایک 
مشکل امر ہے۔ جیسا کے پہلے بھی بیان کیا گیا ہے، معذوری کی تعریف خمتلف 

ممالک میں خمتلف ہے۔ چار خمتلف طرح کی تعریفیں استعمال کی جاسکتی 
ہیں؛ متعلقہ ملک کی تعریف، اطالق میں شریک ملک کی تعریف، عطیہ دینے 

والے ملک کی تعریف یا عاملی ادارہ صحت کی تعریف۔ معلومات کے تقابل کے 
دوران عاملی قبولیت رکھنے وایل تعریف نہ ہونے سے متناقض/غری مربوط نتائج 

ہیں۔ ٓاسکتے  سامنے 

کثر معذوری سے خمصوص اشاریہ موجود نہیں ہوتا  عطیہ دہندہ ممالک کے ہاں ا
جس کے باعث اطالق میں شریک ملک اپنے اشاریہ وضع کرتے ہیں۔ اس سے 

گرچہ سے منصوبہ کے کارٓامد ہونے میں معاونت ملتی ہے، لیکن اس سے عطیہ  ا
کرنے اوراطالق میں شریک تنظیموں کو پروگراموں کے اثرات کا تعنی کرنے میں 

مشکل پیش ٓا سکتی ہے۔

بنیادی نگرانی اور جاچن پڑتال کے عالوہ ، عطیہ دینے والوں کو موِئژ ہونے کی 
جاچن کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہئے۔ یہ جاچن پڑتال افراد باہم معذوری 

پر ان پروگرام کے اثرات کا تعنی کرتی ہیں ۔ اس سے یہ تعنی کرنے میں بھی مدد 
ملیت ہے کہ ٓایا معذوروں کے لیے مشولیتی پروگراموں کے معاشرے پر بھی وسیع 
اثرات ہو رہے ہیں یا نہیں جیسا کہ مساجی رویوں میں تبدیلی، حکومتی ایوانوں 
میں افراد باہم معذوری کی زیادہ قبولیت یا سیاسی عمل کا زیادہ جامع ہو جانا۔ 
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سیکھے گئے اسباق کا تبادلہ
سی ٓار پی ڈی کی شق 32 معلومات اور مثبت جتربات بانٹنے کے ذریعے عاملی تعاون کی دعوت دیتی ہے۔ اس میں عاملی معاون 

پروگراموں تک افراد باہم معذوری کی رسائی ، مشولیت اور اس عمل سے حاصل ہونے والے اسباق کو حمفوظ کرنا اور پھیالنا 
شامل ہیں۔ افراد باہم معذوری کی مشولیت سے ہونیو الے انتخابات اور سیاسی عمل کے پروگرام دنیا بھر میں منعقد کئے جا 

رہے ہیں، لیکن ڈی پی اور اور حکومتیں اب بھی صفر سے شروع کرتی ہیں۔ اس خالء کو ُپر کرنے کے لئے ٓائی ایف ای ایس کی 
electionaccess.org ویب سائٹ52 دنیا بھر کے افراد باہم معذوری کے لئے تعلیم اور محایت کے ایک ذریعہ کی حیثیت رکھتی 

ہے۔ اس ویب سائٹ پر افراد باہم معذوری کی سیاسی شرکت کے متعلقہ عاملی اور قومی قواننی ، ووٹر وں کے لئے تعلیمی مواد 
اور ملسی بیلٹ پرچیوں جیسے معاون ٓالہ جات موجود ہیں۔ 

www.ElectionAccess.org 52۔ انٹرنیشنل فاونڈیشن فار الیکٹرول سسٹمز۔ http://www.electionaccess.org۔ 



 

مجہوریہ ڈومینیکن میں ایک طالب علم کے انتخابی مبصر کی 
تربیت میں شریک ہے



 

ایک ووٹرکی مجہوریہ ڈومینیکن میں اپنی اندراجی معلومات کی 
جتدید کی تصویر
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حصہ نمبر 6: ڈومینکن ری پبلک کا واقعاتی جائزہ

کلیدی شراکت دار:
افراد باہم معذوری کی تنظیمیں  •

انتخابات کا انتظام کرنے وایل باڈیز  •
ٓائی ایف ای ایس  •

قومی سطح پر انتخابات کی نگرانی کرنے والے گروپ  •
سیاسی مجاعتیں اور امیدوار  •

افراد باہم معذوری کے لیے بنائی گئی نیشنل کونسل  •

جائزہ
105 ملنی سے زائد ڈومینکن ری پبلک کے شہری باہم معذور ہیں۔ ان شہریوں کو شاذوناذر  عاملی ادارہ صحت کے مطابق 

 La Red Iberoamericana de ہی انتخابات اور سیاسی عمل میں حصہ لینے دیا جاتا ہے۔ سرکردہ ڈی پی او شراکت دار
)Entidades de Personas con Discapacidad Física )La Red کے ساتھ مل کر ٓائی ایف ای ایس نے ڈومینکن ری 

گہی میں اضافے کے لیے کام کیا۔ یہ پروگرام جس میں شراکت داروں  پبلک کے شہری باہم معذوری کے حقوق کے بارے میں ٓا
کے ایک حلقے کو مرکز نگاہ بنایا گیا تھا )جس میں معذور کمیونٹی، ای امی بی، سیاسی مجاعتیں اور امیدوار شامل تھے( مسائل 

گر کیا گیا تھا جو ڈومینکن ری پبلک نے  کے حل کے تالش کے بارے میں تھا اور اس کے عالوہ اس میں ان اقرار ناموں کو بھی اجا
2009 میں سی ٓار پی ڈی کی توثیق کے وقت کیے تھے۔

کہ   ٓائی ای ایف ایس اور الریڈ نے مئی 2012 کے صدارتی انتخابات سے قبل اور بعد میں دو سالہ طویل پراجیکٹ پر کام کیا تا
ووٹنگ کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور معذوروں کی سیاسی زندگی میں مشولیت کے عمل کو گریائی خبشی جا سکے۔ یہ کیس 

سٹڈی سول سوسائٹی، حکومت اور سیاسی مجاعتوں کے مابنی تعاون سے مرتب ہونے والے مثبت اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔

اس پراجیکٹ نے افراد باہم معذوری کو انتخابات اور سیاسی عمل میں کس طرح شریک کیا؟
انتظامیہ ۔ ٓائی ایف ای ایس نے اس پراجیکٹ کا انتظام چالنے کے لیے ایک خاتون باہم معذوری کی خدمات حاصل کیں اور 

ایک مقامی ڈی پی او کو اس پراجیکٹ کی قیادت کے لیے خواتنی پر مشتمل ٹیم بنانے کا کام سونپا گیا۔ متام سرگرمیاں اسی ٹیم 
کے تعاون سے تشکیل دی گئیں۔

مفاہمت کی یاد داشت ۔ ٓائی ایف ای ایس نے جنٹا سینٹرل الیکٹرول )JCE( اور 18 مقامی ڈی پی اوز کے مابنی مفاہمت کی 
یادداشت پر دستخط کروانے میں معاونت کی۔ یہ معاہدہ جو کہ جے سی ای کی جانب سے ڈی پی اوز کے ساتھ کیا گیا، افراد 

باہم معذوری کی مشولیت اور انتخابات میں رسائی کے انداز کو بہرت بنانے کے لیے ان گروپوں کے مابنی تعاون کو فروغ دینے کے 
حوالے سے مددگار ثابت ہوا۔
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جمھے یقنی ہے کہ میں افراد باہم معذوری کو بطور امیدوار شریک ہوتے دیکھوں گی 
اور اس کے ساتھ ساتھ ووٹر باہم معذوری کی تعداد میں اضافے کو بھی۔ کیونکہ یہ 

ہمارے ملک کا سیاسی مقدر ہے۔ مریا خیال ہے کہ ہم اس وقت جو کام کر رہے ہیں وہ 
 “متام لوگوں کے لیے انتخابی عمل میں شرکت کے لیے راہ ہموار کرے گا۔

”
فرانسنس  کرسٹینا 
Circle of Women with Disabilities Dominican Republic ،بانی
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سیاسی حقوق کی تربیت۔ ٓائی ایف ای ایس اور الریڈ نے مشرتکہ طور پر عالقائی اور میونسپل سطح پر انتخابی عمل اور ووٹ کی 
2279 تک جا پہنچی۔ مزید  اہمیت پر ورکشاپس منعقد کیں۔ ان ورکشاپس میں شرکت کرنے والے افراد باہم معذوری کی تعداد 

گہی میں اضافہ کیا گیا۔ 1000 پوسٹرز اور بروشرز کی تقسیم کے ذریعے ٓا براں 

سیاسی پلیٹ فارم اور فورم ۔ مقامی ڈی پی اوز نے اہم معامالت کے مسائل قابل رسائی انفراسٹرکچر اور مشولیت کے حوالے سے 
تعلیم کی خاطر سیاسی پلیٹ فارم کی تیاری کے لیے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا۔ یہ پلیٹ فارم ایک فورم میں، جس میں چار 
مجاعتیں شریک ہوئیں، صدارتی امیدواروں کو پیش کیا گیا۔ ہر امیدوار نے اس پلیٹ فارم پر دستخط کیے اور عہد کیا کہ منتخب 

ہونے کی صورت اس کی دفعات پر عمل کیا جائے گا۔ فتح یاب ہونے والے امیدوار کی حکومت نے اس دستاویز کی سفارشات 
گو کیا۔ اس میں نیشنل ڈس ایبلیٹی ال )National Disability Law(، پیدل چلنے والوں کے لیے اطرافی راستوں کے ساتھ  کو ال

ڈھلوانوں کی تعمری اور ملک میں خواندگی کے لیے ایکشن پالن کی تیاری شامل تھے۔

ووٹروں کی رجسٹریشن ۔ ٓائی ایف ای ایس اور الریڈ 
نے جے سی ای کے ساتھ مل کر ایک مشرتکہ کاوش 

کے طور پر چھ خواتنی کو جے سی ای کی تصدیق شدہ 
حتریک میں قائدانہ کردار دیا جس میں لوگوں سے 
اپنی ووٹر رجسٹریشن کی تصدیق اور پولنگ سٹیشن 
کی تصدیق کروانے کو کہا گیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ 

افراد باہم معذوری سے رابطہ کرنے کے لیے ٓائی ایف 
ای ایس نے ڈومینکن ایسوسی ایشن فار ری ہیبلیٹیشن 

 )Dominican Association for Rehabilitation(
کہ یہ تصدیق حتریک  جیسی تنظیموں کا انتخاب کیا تا

کی سرگرمیوں میں مرکزی کردار ادا کر سکیں۔ اس 
1000 سے زائد افراد اپنی  حکمت عملی کے نتیجے میں 
رجسٹریشن کی تفصیالت کی تصدیق کروانے میں کامیاب 

ہوئے۔

انتخابی عملے کی تربیت ۔ جسے سی ای نے الریڈ اور 
 154 نیشنل کونسل ٓاف ڈس ایبلیٹی کے ساتھ مل کر 

ٓافیشلز کے لیے تربیت دینے والوں کی تربیت کا اہتمام 
کیا۔ جس کا مقصد افراد باہم معذوری کے ووٹ ڈالنے 

کے عمل کو منظم کرنا تھا۔ اس میں کئی طرح کو 
تکنیکوں کو کور کیا گیا۔ جس میں بنیادی اشاروں کی 

زبان کا بھی ایک یونٹ شامل تھا۔ بعد ازاں تربیت دینے 
والوں نے معلومات میونسپل سطح پر منتقل کرنے کے لیے 
انتخابی عملے کو تربیت دی۔ انتخابات کے روز استعمال 
کے لیے انتخابی عملے کے لیے ایک حوالہ جاتی بروشر 

بھی تیار کیا گیا۔

 میں اس جدوجہد میں شرکت کے لیے بے تاب تھی کیونکہ اس میں ان رکاوٹوں کا
” “مشاہدہ الزمی تھا جن کا جمھ جیسے افراد باہم معذوری کو سامنا ہے۔

 ماریہ ڈیل گوریرو جرمن، ایک 23 سالہ طالبہ جسے انتخابی مشاہدہ
کار کے طور پر تربیت دی گئی، ڈومینکن ری پبلک

ووٹنگ کے حوالے سے پورے ملک میں پوسٹرز اور بروشرز تقسیم کیے 
کز اور کمیونٹی سنٹر شامل تھے۔ گئے۔ ان میں یونیورسٹیاں، حبایل مرا
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کوں کی تیاری میں  ووٹروں کی تعلیم ۔ ٓائی ایف ای سی نے جے سی ای کی جانب سے معذور کمیونٹی کے لیے تیار کیے ٹی وی خا
اس کی مدد کی53۔ اس ویڈیو میں افراد باہم معذوری کو کمیونٹی کے معامالت میں شرکت کرتے دکھایا گیا۔ پہلی مرتبہ الیکشن 

کوں کو  کی انتظامی باڈی نے ویڈیو کا پیغام پہنچانے کے لیے اشاروں کی زبان استعمال کی۔ ووٹرز کی تعلیم کے حوالے سے ان خا
بڑے پیمانے پر نشر کیا گیا یعنی ٓاٹھ ٹی وی چینلز پر اور جے سی ای، نیشنل کونسل ٓان ڈس ایبلیٹی اور ایک صدارتی امیدوار کی 
ویب سائٹ پر بھی اس کی تشہری کی گئی۔ انتخابات سے ایک روز قبل جے سی ای کی ویب سائٹ پر یہ سب سے زیادہ دیکھی 
جانے وایل ویڈیو تھی۔ جے سی ای متام ٓافیشل ویڈیوز اور ٹی وی پر نشر کیے جانے والے پروگراموں کے ساتھ اشاروں کی زبان 

بھی شامل کی۔ یہ بھی ایک ایسا عمل تھا جسے پہلی مرتبہ کیا گیا۔

انتخابات کے مشاہدے کا مرکزی دھارا ۔ٓائی ایف ای سی نے افراد باہم معذوری کی پہنچ سے متعلق سات سواالت کی مسودہ 
سازی کے ذریعے معذوری کے معامالت کو مرکزی دھارے میں شامل یا۔ ٓائی ایف ای سی نے نیشنل الیکشن ٓابزرویشن کے گروپ 
)Participación Ciudadana )PC کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ سواالت ان کی چیک لسٹ میں شامل کیے کیونکہ اس گروپ 

3000 مشاہدہ کار تعینات کیے تھے۔ نے ملک بھر میں 

کثریت نوجوان خواتنی  انتخابات میں رسائی کا مشاہدہ ۔ٓائی ایف ای سی نے 22 افراد باہم معذوری کو تربیت دی جن میں سے ا
کی تھی۔ ان ک کام انتخابات میں رسائی کر مشاہدہ کرنا تھا۔ ان مبصرین نے خصوصی طور پر تیار کی گئی چیک لسٹ کے 

استعمال کی تربیت حاصل کی۔ اس کا بنیادی مقصد رسائی کے معامالت پر غور کرنا تھا۔ انتخابات کے دن رسائی کا مشاہدہ کرنے 
والے مبصرین کو ملک کے طول و عرض میں پھیلے پولنگ سٹیشنوں میں تعینات کیا گیا۔

جے سی ای کو پیش کی جانے وایل سفارشات ۔ان رکاوٹوں کی بنیاد پر جو انتخابات میں رسائی کے حوالے سے کیے جانے والے 
مشاہدات کی رپورٹس میں سامنے ٓائیں، ٓائی ایف ای ایس اور الریڈ نے جے سی ای کی خدمت میں سفارشات پیش کیں یعنی 

مستقبل میں منعقد ہونے والے انتخابات کو کس طرح زیادہ قابل رسائی بنایا جا سکتا ہے۔ جے سی ای نے جوش و جذبے کے ساتھ 
ڈی پی اوز اور نیشنل کونسل ٓان ڈی ایبلیٹی سے اس عمل کو بہرت بنانے کے سلسلے میں جتاویز طلب کیں۔

ووٹرز انتخابات کے روز ایک بیس بال سٹیڈمی میں داخل ہوتے وقت، جسے پولنگ سٹیشن کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔

http://www.youtube.com/watch?feature=player_ ۔ جنٹا سنٹرل الیکٹرول، 12 مئی 2012۔YouTube ۔!Tu derecho a elegir 53
embedded&v=ZojfAqP8K_U۔ 
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ای امی بی کی تربیت ۔جے سی ای نے ملک بھر سے اپنے 
عملے کے 155 ارکان کو ٓائی ایف ای ایس اور الریڈ کی 

جانب سے منعقدہ ایک روزہ تربیتی کورس میں شرکت کے 
لیے بھیجا جو کہ انتخابات میں مشولیت کے حوالے سے 

تھا۔ ہر ایک عالقائی دفرت کے ارکان نے حاصل کردہ تربیت 
عملی جامہ پہنانے کے لیے ایکشن پالن تیار کیا۔

نوجوان باہم معذوری کی تربیت ۔معذور نوجوان ڈی پی اوز 
میں یا اپنی کمیونٹیز میں سرگرمی سے حصہ نہیں لیتے۔ ان 
نوجوانوں میں مستقبل کا قائد بننے کے لیے صالحیتیں پیدا 

کرنے کی غرض سے ٓائی ایف ای ایس اور الریڈ نے قائدانہ 
صالحیتیں پیدا کرنے کے حوالے سے دو روزہ تربیت کا 

انتظام کیا جس میں ڈی پی او کے 16 ابھرتے ہوئے ارکان 
کو منتخب کیا گیا جو کہ ملک بھر کے خمتلف صوبوں سے 

تعلق رکھتے تھے۔ یہ پہال موقع تھا کہ شرکا کو ایسی تربیت 
سے متعارف کروایا گیا جس کا مقصد قائدانہ صالحیتیں 

اور کمیونیکیشن کی صالحیتیں پیدا کرنا تھا۔ اس تربیت کے 
نتیجے میں ٓاٹھ غری معمویل شرکا کو ذرائع ابالغ کے حربوں 
کہ یہ  کے حوالے سے اضافی کوچنگ اور تربیت کی گئی تا

لوگ اپنی کمیونٹی میں افراد باہم معذوری کے حقوق کے بارے میں بول سکیں اور معذوری کے حوالے سے نئے قومی قانون کی 
وضاحت کر سکیں۔

سیکھے گئے سبق شیئر کرنا ۔الریڈ نے حکومت اور سول سوسائٹی کے شراکت داروں کے ساتھ تعامل کے دوران سیکھے گئے سبق 
کے حوالے سے ایک کتاچبہ شائع کیا ۔ پھر انہوں ںے اس پراڈکٹ کو پورے خطے میں موجود ڈی پی اوز اور ای امی بیز کو دکھایا۔ 

مشکالت اور سیکھے گئے سبق
معذور کمیونٹی کو دو طرح سے تقسیم کیا گیا ہے: خمتلف قسم کی افراد باہم معذوری منائندہ گروہ اور سول سوسائٹی اور نیشنل 
کٹھا کرنے کا عمل کمیونٹی کو خود  کونسل ٓان ڈس ایبلیٹی میں۔ سیاسی پلیٹ فارم کی مسودہ سازی کی خاطر معذور کمیونٹی کو ا
سے متعلق اہم مسائل کے گرد متحد کرنے کے حوالے سے اور ان مسائل کو حکومتی سیاسی اجینڈے میں شامل کرنے کے حوالے 
سے مددگار ثابت ہوا۔ اس کے نتیجے میں ڈی پی او کمیونٹی نے نیشنل ڈس ایبلیٰٹ ال منظور ہوتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ 
سوشل پروٹیکشن ٓاف ڈس ایبلڈ پرسنز )Social Protection of Disabled Persons( کا پروگرام متعارف ہوتے دیکھا۔ جس 

میں افراد باہم معذوری کی زندگی اور مساجی حالت میں بہرتی کے لیے خصوصی اقدامات شامل کیے گئے تھے۔ 

انتخابات اور سیاسی عمل سے متعلق سرگرمیوں کے اطالق کے لیے ماہر ڈی پی او کی تعداد حمدود تھی۔  •

کثر اس بات سے بے خرب رہتے کہ سی ٓار پی ڈی کس طرح ان کے کام پر اثر انداز  •  ای امی بیز اور دیگر حکومت عہدیدار ا
ہوتا ہے۔

•  سیاسی مجاعتیں افراد باہم معذوری تک رسائی کے لیے تیار تھیں تاہم پارٹی قائدین یا امیدواروں کے طور پر شامل کرنے 
تھیں۔ سے ہچکچاتی 

تربیت کے اختتام پر جے سی ای کے عہدیداروں نے ملک میں موجود 
اپنے عالقے میں انتخابی عمل کو مزید قابل رسائی بنانے کے انداز کے 

حوالے سے الئحہ عمل پیش کر رہے ہیں۔

54 پراجیکٹ: ”Right Seat to Choose” Manual for Best Practices and Lessons Learned۔ انٹرنیشنل فاونڈیشن فار الیکٹرول 
 La Red Ibero-American Network of Organizations of People with Disabilities in the Dominican Republic، 12 سسٹمز۔

مئی 2012http://www.ifes.org/~/media/FBD32B2B184542CDA3D753431C4331C3.pdf۔
http:// ۔ اقلیتوں کے حقوق کا عاملی گروپ۔World Directory of Minorities and Indigenous Peoples 55 ڈومینکن ری پبلک کا جائزہ۔

www.minorityrights.org/2565/dominican-republic/dominican-republic-overview.html۔ 
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•  حکومت اور ڈومینکن ری پبلک55 میں ہیٹی کی کمیونٹی 
َ ووٹر  کے مابنی تناو نے منصوبوں کے بعض پہلووں، مثال
رجسٹریشن کو سیاسی حوالے سے حساس مسئلہ بنا دیا۔

اثرات
•  ڈی پی اوز اور جے سی ای کے مابنی طے پانے وایل 

مفاہمت کی یادداشت نے فورم کی اس مست میں رہنمائی 
کی جہاں رسائی کے مسائل پر بات چیت ہو سکتی تھی۔

•  پہلی مرتبہ ڈومینکن ری پبلک کے قوت مساعت سے حمروم 
شہری جے سی ای کے روزانہ پروگرام کے ذریعے انتخابی 

عمل کو مسجھنے میں کامیاب ہوئے کیونکہ اس نشریات میں 
اشاروں کی زبان کے ذریعے سے انہیں مسجھایا جاتا۔

•  معذوری کے حوالے سے خمصوص مسائل پورے ملک میں 
استعمال ہونے وایل قومی مشاہدہ کاروں کی فہرست میں 

شامل کیے گئے۔

2013 میں نیشنل ڈس ایبلیٹی ال منظور ہوا۔اس  •  فروری 
پراجیکٹ کے حوالے سے تیار کیے اور طے پائے گئے سیاسی 

پلیٹ فارم اور فورم اس کی منظوری میں اہم عوامل کے 
طور پر کارفرماتھے۔ نیا قانون ڈومینکن ری پبلک کی سی ٓار 

پی ڈی کے حوالے سے اقرار ناموں کی تصدیق کرتا ہے اور 
عالقائی اور صوبائی دفاتر کے قیام کے ذریعے نیشنل کونسل 

ٓان ڈی ایبلیٹی کو مضبوط بناتا ہے۔

•  اس وقت جے سی ای کے پاس معذوری کی مشولیت کے 
حوالے سے خمصوص شخص موجود ہے، یعنی دی ڈپٹی ٓاف 

الیکشن۔

سفارشات
منصوبے کے اطالق کنندگان ان سرگرمیوں کی کامیابی کے لیے درج ذیل پہلووں کو کلیدی اہمیت کا حامل پایا۔

منصوبے کے ڈیزائن اور اطالق میں خمتلف قسم کی افراد باہم معذوری کو شامل کرنا  •

•  افراد باہم معذوری کو قائدانہ پوزیشنز پر تعینات کرنا جیسے کہ پراجیکٹ مینیجر، انتخابی مبصرین، جز وقتی ای امی بی 
سٹاف اور تربیت دہندگان

•  ڈی پی اوز، ای امی بیز، سیاسی مجاعتوں اور انتخابی مشاہدہ کاروں کے گروہوں کے مابنی شراکت داری قائم کرنا

•  حکومتی عہدیداروں کو اور سول سوسائٹی کی اس حوالے سے رہنمائی کرنا کہ وہ کس طرح زیادہ سے زیادہ مشولیت 
پسند ہو سکتے ہیں۔

•  ای امی بی کے اندر ایک ایسے پریوی کرنے والے کی شناخت کرنا جس کے اندر معذوری کی مشولیت اور رسائی کے 
حوالے سے کام کرنے کا جذبہ اور سیاسی اثرورسوخ اور دبدبہ موجود ہو۔

رائے دہی کے لیے پالنٹیال استعمال کرنے کے بعد ایک شخص 
اپنا ووٹ ڈال رہا ہے۔



 

فلپائن کا ایک ووٹر انتخابات کے دن۔
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ضمیمہ: انتخابات تک رسائی کے سنگ میل

ذیل میں افراد باہم معذوری کو سیاسی عمل میں شامل کرنے کے لیے بنی االقوامی اور عالقائی سطح پر حاصل ہونے والے سنگ 
میل کے اقتباسات دئیے جا رہے ہیں۔ مکمل منت کے لیے ، براہ مہربانی لنک مالحظہ فرمائیں۔

 دمسرب 1948 ۔ عاملی اعالن برائے انسانی حقوق Universal Declaration on Human Rights(56(۔ 
شق منرب 21

1.  ہر کسی کو اپنے ملک کی حکومت میں شامل ہونے کا حق ہے، یہ مشولیت براہ راست ہو یا ٓازادانہ طریقے سے منتخب کردہ 
منائندوں کی شکل میں۔

2.  ہر کسی کو اپنے ملک میں سرکاری عہدہ حاصل کرنے کا مساوی حق حاصل ہے۔

کمیت کی بنیاد ہو گی ؛ اس منشا کا اظہار باقاعدگی سے ہونے والے شفاف  3.  عوام کی منشا ملک میں حکومت کی حا
انتخابات کے ذریعے ہو گا جس میں ہر کسی ووٹ ڈالنے کا مساوی اور یکساں حق ہو گااور رائے دہندگی کا یہ عمل خفیہ 

رائے دہی یا مساوی ٓازاد طریقہ کار کے حتت ہو گا۔

 International Covenant on Civil(57 مارچ 1976 ۔ بنی االقوامی معاہدہ برائے شہری و سیاسی حقوق
and Political Rights( ۔ شق منرب 25

ہر شہری کو ، شق منرب 2 میں مذکور امتیاز اور کسی بھی غری معقول پابندیوں کے بغری، حق اور موقع دیا جائے گا کہ:

سرکاری معامالت کو چالنے میں حصہ لے، براہ راست یا ٓازادانہ طور پر منتخب منائندے کے طور پر أ . 

ب .  باقاعدگی سے ہونے والے حقیقی انتخابات ، جو کہ جامع اور مساوی حق ، خفیہ حق رائے دہی کے حتت ہوں گے اور ووٹ 
ڈالنے والوں کی منشا کے عکاس ہوں گے، میں ووٹ ڈالے اور ان میں )حبیثیت عہدیدار (منتخب ہو

ت .  اسے مساوات کے عمومی معنوں میں ، اپنے ملک میں سرکاری عہدے تک رسائی حاصل ہو۔
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.>/http://www.un.org/en/documents/udhr< اقوام متحدہ۔ “.The Universal Declaration of Human Rights” 56
International Covenant on Civil and Political Rights.” >http://www.ohchr.org/en/” 57 اقوام متحدہ انسانی حقوق۔

.>professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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ستمرب 2001 ۔ بنی االمریکی افراد باہم معذوری کے خالف ہر قسم کے امتیازی سلوک کے خامتے کا 
کنونشن58 ۔ شق منرب 3

اس کنونشن کے اہداف حاصل کرنے کے لیے، ریاستی فریقنی نے مندرجہ ذیل پر اتفاق کیا:

1. افراد باہم معذوری کے خالف امتیازی سلوک ختم کرنے اور معاشرے میں ان کی مکمل مشولیت کی ترویج کرنے کے لیے 
قانونی، مساجی، تعلیمی، روزگار سے متعلق یا دیگر مطلوبہ اقدامات اٹھانا۔ یہ مشولیت مندرجہ ذیل پہلووں سے ہو گی تاہم ان 

ہی تک حمدود نہیں ہو گی:

أ  .  امتیازی سلوک کے بتدریج خامتے کے لیے اقدامات کرنا اور سرکاری حکام اور/یا غری سرکاری اداروں کی طرف سے 
اشیا، خدمات، سہولیات، پروگراموں اور سرگرمیوں جیسا کہ روزگار، نقل و محل، ابالغ، رہائش، تفریح، تعلیم، کھیل، 

قانون کے نفاذ اور انصاف کی فراہمی اور سیاسی و انتظامی سرگرمیوں کے ذریعے مشولیت کی ترویج کرنا۔

مئی 2008 ۔ کنونشن برائے حقوق معذوراں59 ۔ شق منرب 29
سیاسی فریقنی افراد باہم معذوری کو ان حقوق کی فراہمی اور اس بات کی ضمانت دیں گے کہ وہ ان حقوق سے عام لوگوں کی 

طرح مساوی بنیادوں پر لطف اندوز ہو سکیں اور اتفاق کریں گے:

أ . یہ یقینی بنانے پر افراد باہم معذوری بھی عام لوگوں کی طرح سیاسی اور سرکاری عمل میں موثر اور مکمل انداز میں کردار 
ادا کر سکتے ہیں، چاہے براہ راست ہو یا منتخب منائندوں کی شکل میں، اور افراد باہم معذوری کے اس حق کو یقینی بنا کر 

کہ وہ ووٹ دے اور منتخب ہو سکیں:

I. یہ یقینی بنا کر کہ رائے دہی کے طریقہ کار، سہولیات اور مواد موزوں اور مسجھنے و استعمال کرنے میں ٓاسان ہیں؛

II. انتخابات اور عوامی ریفرنڈم میں کسی دباو کے بغری افراد باہم معذوری کے خفیہ رائے دہی کے ذریعے ووٹ دینے، 
انتخابات میں بطور امیدوار شامل ہونے، حکومت کی متام سطحوں پر عہدے لینے اور سرکاری ذمہ داریاں ادا کرنے، 

جہاں کہیں مناسب ہو معاونتی اور نئی ٹیکنالوجیز کے استعمال کو سہل بنانے کے حق کا حتفظ کر کے؛

III. بطور ووٹر افراد باہم معذوری کو اپنی رائے کے اظہار کی ضمانت دے کر اور جہاں ضروری ہو، ان کی درخواست 
پر اور ان کی من پسند فرد کو اجازت دینا کہ وہ ووٹنگ کے مرحلے میں ان کی معاونت کرے؛

ب . فعال انداز میں ایسے ماحول کی ترویج کرنا جس میں افراد باہم معذوری کسی امتیاز کے بغری دوسرے لوگوں کے ساتھ 
مساوی بنیادوں پر موثر اور مکمل انداز میں سرکاری معامالت کو چالنے میں شریک ہوں اور سرکاری معامالت میں ان کی 

مشولیت کی حوصلہ افزائی کی جائے، بشمول:

I. ملک کے سرکاری اور سیاسی معامالت سے سروکار رکھنے وایل غری سرکاری تنظیموں اور ایسوسی ایشنز اور سیاسی 
مجاعتوں کی سرگرمیوں اور انتظامیہ میں شرکت؛

کہ افراد باہم معذوری کی بنی االقوامی، قومی،  II. افراد باہم معذوری کی تنظیمیں بنانا اور ان کی رکنیت حاصل کرنا تا
عالقائی اور مقامی سطح پر منائندگی ہو سکے۔ 

 Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities.”” 58
.>Organization of American States. >http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-65.html

The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol 59۔ انٹرنیشنل فاونڈیشن فار الیکٹرول 
سسٹمز، ۔ ۔ http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/Books/2012/CRPD Final.pdf۔ 2012
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مئی 2010 ۔ یورپی عدالت برائے انسانی حقوق ۔ کس مبقابلہ ہنگری60
)ii( تناسب 

39. عدالت نے قرار دیا کہ مذکورہ پابندی ان افراد میں متیز نہیں کرتی جو ُکلی سرپرستی میں ہیں یا جزوی سرپرستی میں )اوپر 
11 دیکھیں(، اور سرپرستی ختم ہونے کے ساتھ ہی اس کا بھی وجود نہیں رہے گا )دیکھیے حکومت کا جواب  گراف منرب  پریا

گراف منرب 29  گراف منرب 27، مدعی نے اس کی خمالفت نہیں کی(۔ تاہم، عدالت نے قرار دیا مذکورہ باال پریا اوپر دئیے گئے پریا
%0.75 ٓابادی اس بنیاد پر  میں مدعی کے بیان، جسے حکومت نے مسرتد نہیں کیا، کہ ووٹنگ کی عمر کو پہنچی ہنگری کی 

ووٹ کے حق سے حمروم کیے پر متفکر ہے کہ وہ اس طرز پر زیر سرپرستی ہے جو عدم امتیاز پر مبنی ہے۔ عدالت مسجھتی ہے کہ 
یہ قابل غور عدد ہے اور اس حوالے سے یہ دعوٰی نہیں کیا جا سکتا کہ اس پابندی کے اثرات معمویل ہوں گے۔

Margin of Appreciation .40 کی بنیاد پر حکومت نے استدالل کیا کہ قانون ساز ادارے کو ایسے قواننی بنانے کی اجازت ہے 
جن سے یہ یقینی بنایا جا سکے کہ صرف وہی لوگ حکومتی معامالت میں شریک ہوں جو اپنے فیصلوں کے ممکنہ نتائج کو پرکھ 

سکیں اور شعوری اور حمتاط فیصلے کرنے اہلیت رکھتے ہوں۔

41. عدالت تسلیم کرتی ہے کہ یہ وسیع margin of appreciation میں ایسا عالقہ ہے جہاں قومی قانون ساز ادارے کو یہ 
گر دیا جا سکتا  چھوٹ دی جا سکتی ہے کہ ٓایا جدید دور میں ووٹ ڈالنے کے حق پر روک کا جواز دیا جا سکتا ہے یا نہیں اور ا

ہے تو اس میں توازن کیسے برقرار رکھا جائے گا۔ باخلصوص یہ فیصلہ کرنا قانون ساز کی ذمہ داری ہے کہ افراد باہم معذوری 
کے ووٹ ڈالنے کی اہلیت کو جاچننے کون سا طریقہ کار وضع کیا جائے۔ عدالت نے قرار دیا کہ ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں کہ 

ہنگری کے قانون ساز ادارے نے مسابقتی مفادات یا اس پابندی کی تناسبیت کو جاچننے کی کوشش کی ہو۔

42. تاہم، عدالت یہ تسلیم نہیں کر سکتی کہ جزوی طور پر زیر سرپرستی کسی بھی فرد کے ووٹ دینے کے حق پر روک لگانا، 
گرچے عدالت اس بات کا  قطع نظر اس کی حقیقی اہلیتوں کے، قابل قبول margin of appreciation کی حد میں ٓاتا ہے۔ ا

اعادہ کرتی ہے کہ margin of appreciation وسیع ہے لیکن یہ حمیط ُکل نہیں )ہرسٹ مبقابلہ برطانیہ )منرب GC[ )2[، حوالہ 
گر معاشرے کے کسی ایک گروپ کے بنیادی حقوق پر پابندی لگائی گئی ہے جو پہلے کمزور تھا اور ماضی  82(۔ مزید براں، ا  §

میں اس کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا گیا، جیسا کہ ذہنی طور پر افراد باہم معذوری، تو ایسی صورت میں ریاست کے لیے 
margin of appreciation کافی کم ہو جاتا ہے اور تب مذکورہ پابندیوں کے حق میں اس کے پاس نہایت پرزور دالئل ہونے 

چاہییں )مقابل حوالہ۔ ایسے لوگوں کی مثالیں جو اپنی صنف کی بنیاد پر خمتلف اقسام کے معاجلوں سے گزر رہے ہیں ۔ عبدالعزیز، 
کابالیس اور بلکاندیل مبقابلہ برطانیہ، 28 مئی 1985، § 78، سرییز A منرب 94، ریس ۔ D.H. اور دیگر مبقابلہ مجوریہ چیک 
]GC[، منرب ECHR 2007 ،182 § ،57325/00۔ ۔ ۔ ۔، یا جنسی رحجان۔ E.B. مبقابلہ فرانس ]GC[، منرب 43546/02، § 

ECHR 2008 ،94۔ ۔ ۔ (۔ اس نقطہ نظر، جو چند خمصوص تقسیمات پر سوال اٹھاتی ہے، کا سبب یہ ہے کہ ایسے گروہ ماضی 
میں دیرپا اثرات کے حامل تعصبات کا نشانہ رہے ہیں جس کا نتیجہ ان کی مساجی علیحدگی کی صورت میں نکال۔ ایسے تعصبات 
قانون سازی کے عمل میں ان گھسے پٹے تصورات کی طرف لے جاتے ہیں جو ان کی صالحیتوں اور ضروریات کو انفرادی سطح پر 

جاچننے سے مانع ہوتے ہیں )حوالہ شوکاٹوروف مبقابلہ روس، منرب 44009/05، § 95، 27 مارچ 2008(۔

43. موجودہ مقدمے میں درخواست گزار جزوی طور پر زیر سرپرستی افراد پر ایک خود کار، جامع پابندی کے نفاذ کی وجہ سے 
ووٹ ڈالنے کے حق حمروم ہو گیا۔ ہلذا وہ خود کو اس قدم کا متاثرہ فرد قرار دے سکتا ہے۔ تاہم، عدالت یہ تعنی نہیں کر سکتی 

گر پروٹوکول منرب 1 کی شق منرب 3 کی پریوی کرتے ہوئے ذہنی طور پر افراد باہم معذوری کو اس پابندی کے حتت الیا جاتا،  ہے کہ ا
اس صورت میں بھی درخواست اپنے حق سے حمروم ہوتا یا نہیں )صرف مطلوبہ معلومات ہی تبدیل مسجھی جائیں ہرسٹ مبقابلہ 

برطانیہ )منرب 2(، حوالہ §§ 48 تا 52(۔

44. عدالت نے مزید قرار دیا کہ افراد باہم نفسیاتی یا ذہنی معذوری کو ایک ہی ٹوکری میں ڈال دینے کو نامناسب تقسیم دیا 
جا سکتا ہے، ہلذا ان کے حقوق میں کمی کی بھی زیادہ سختی کے ساتھ جاچن پڑتال ہونی چاہیے۔ یہ سوچ بنی االقوامی قانون 
17-14(۔ ہلذا عدالت اس نتیجے پر  گراف منرب  کی دیگر دستاویزات میں بھی اپنائی گئی ہے، جن کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے )پریا

60 ٓاالوس مبقابلہ ہنگری۔ یورپی عدالت برائے انسانی حقوق۔ 20 مئی 2010. ٓاالوس کس اور ہنگری مقابلہ۔ یورپی کونسل برائے انسانی حقوق۔ 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-98800۔
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پہنچی ہے کہ حمض ذہنی معذوری، جس کے نتیجے میں جزوی طور پر سرپرستی کی ضرورت ہو، اور انفرادی عدالتی جاچن کے 
بغری )افراد باہم معذوری کو( بالامتیاز ووٹ دینے کے حق سے حمروم کر دینا ووٹ ڈالنے سے روکنے کی جائز بنیادوں کے مطابق 

مشار نہیں کیا جا سکتا۔
اس طرح کنونشن کے پروٹوکول 1 کی شق منرب 3 کی خالف ورزی کی گئی ہے۔

نومرب 2011 ۔ آسیان ممالک میں افراد باہم معذوری کے کردار اور شرکت میں اضافے پر اعالِن بایل61 
ہم، تنظیم برائے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک )ASEAN( کی رکن ریاستیں، جن کی منائندگی حکومت برونائی دارالسالم، 

فلپائن، مجہوریہ سنگاپور، سلطنت  انڈونیشیا، عوامی مجوریہ الو، مالئیشیا، متحدہ میامنر، مجہوریہ  سلطنت کمبوڈیا، مجہوریہ 
تھائی لینڈ اور سوشلسٹ مجہوریہ ویتنام کے سربراہان مملکت کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں کہ:

7۔ ترقی کے ہر پہلو میں افراد باہم معذوری کو شامل کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، بشمول مقامی اور قومی سطح پر 
کنی پارلیمنٹ کے انتخاب میں انہیں مساوی سیاسی حقوق دیتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں کی مشولیت کو  رہنماوں اور ارا

بڑھا کر۔

نومرب 2011 ۔ یورپی کونسل کی سفارشات (CM/Rec )2011-14 سیاسی اور سرکاری معامالت میں افراد 
باہم معذوری کی مشولیت پررکن ریاستوں کے وزرا کی کمیٹی62

2.4 ووٹنگ کا طریقہ کار، بیلٹ اور سہولیات

رکن ریاستوں کو چاہیے کہ انتخابات سے قبل اور بعد میں ہر سطح پر قواعد و ضوابط اور طریقہ ہائے کار کی اہمیت پر مطلوبہ توجہ 
دیں اور اس کے بعد بھی جب شہریوں کو سرکاری معامالت چالنے میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے۔ ووٹنگ کے وقت قابل 

دسرتس بیلٹ پیرپ اور سہولیات دستیاب ہونی چاہییں۔ ووٹ ڈالنے ، بیلٹ اور دیگر سہولیات کے قابل دسرتس ہونے کے بارے 
کہ سیاسی اور سرکاری سرگرمیوں میں  معلومات پیشگی طور پر پڑھنے میں ٓاسان انداز سے وسیع پیمانے پر پھیالئی جانی چاہییں تا

شہریوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے۔

کہ کے اصول سے یہ یقینی بنانے میں مدد یل جانی چاہیے کہ طبعی ماحول، اشیا اور خدمات ، معلومات اور ابالغ،  عاملگری خا
باخلصوص رائے دہی کے طریقہ کار اور بیلٹ کی راہ میں رکاوٹیں ختم کر دی گئی ہیں اور یہ کہ اس عمل میں کوئی نئی رکاوٹ 

7 میں  پیدا نہیں ہوئی۔ مذکورہ باال کلی دسرتس کے ہدف کے حصول میں ایکشن الئن منرب میں مذکور ‘تعمریاتی ماحول’، منرب 
مذکورہ ‘نقل و محل’، منرب 3 میں ‘معلومات اور ابالغ’ اور UNCRPD کی متعلقہ شقوں کی ضروریات یعنی منرب 9 کی ‘رسائی’، 

منرب 21 کی ‘ٓازادی اظہار، رائے اور معلومات تک رسائی’ اور منرب 13کی ‘انصاف تک رسائی’ کے اصولوں میں متعنی کردہ 
اہداف اور اقدامات کو رہنما کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے۔

3۔ قانونی حق کے استعمال میں عدم امتیاز

کونسل ٓاف یورپ ڈس ایبیلیٹی ایکشن پالن 2015-2006 کو ایکشن الئن منرب 12 اور ، جیسا موزوں ہے،UNCRPD کی شق منرب 
12 ‘قانون کی نظر برابری’ کی شرائط مدنظر رکھتے ہوئے رکن ممالک کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کی قانون سازی جمموعی طور 
پر سیاسی اور سرکاری سرگرمیوں میں افراد باہم معذوری سے امتیازی سلوک نہ کرے۔ ایسے افراد کے لیے معاونت کا بندوبست 

کیا جائے جنہیں اپنے زندگی کے خمتلف پہلووں میں اپنے قانونی حق استعمال کرنے میں مدد کی ضرورت ہو، باخلصوص اپنے حق 
رائے دہی میں، جو UNCRPD کی شق منرب 29، اور دیگر بنی االقوامی قانونی دستاویزات ، جن میں رکن ممالک فریق ہیں، کے 

Participation of Persons with Disabilities in the ASEAN Community 61۔ ٓاسیان ممالک میں افراد باہم معذوری کے کردار اور 
 شرکت میں اضافے پر اعالِن بایل۔ ایسوسی ایشن برائے جنوبی مشرقی ایشیائی ممالک۔

 http://www.asean.org/archive/documents/19th summit/Bali_Declaration_on_Disabled_Person.pdf۔ 
62 یورپی کونسل کی سفارشات CM/Rec )2011(-14 سیاسی اور سرکاری معامالت میں افراد باہم معذوری کی مشولیت پررکن ریاستوں کے وزرا 

کی کمیٹی۔ کونسل ٓاف یورپ۔ https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1871285&Site=CM۔ 
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مطابق ایک عاملی طور پر تسلیم کردہ حق ہے۔ رکن ممالک کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کی قانونی سازی ہر سطح پر ان شقوں سے 
پاک ہے جو افراد باہم معذوری کو حق رائے دہی یا انتخابات میں بطور امیدوار شامل ہونے سے روکیں۔

متام افراد باہم معذوری، جنہیں جسمانی ، حواسی یا ذہنی نقص ہے یا کوئی پرانا مرض، کو دیگر شہریوں کے برابر ہی ووٹ 
ڈالنے کا حق ہے اور انہیں کسی قانون، کسی عدالتی یا دیگر فیصلے یا ان کی معذوری، حواسی افعال یا ظاہری صالحیت کی بنیاد 

پر کسی دوسرے قدم کے ذریعے انہیں اس حق سے حمروم نہیں کیا جا سکتا۔ متام افراد باہم معذوری دیگر شہریوں کی طرح 
برابری کی سطح پر سرکاری عہدوں کے لیے بطور امیدوار شامل ہو سکتے ہیں اور انہیں کسی بھی قانون، عدالتی فیصلے یا ان 

کی معذوری، حواسی افعال یا ظاہری صالحیت کی بنیاد پر یا کسی بھی دوسرے اقدام کے ذریعے اس حق سے حمروم نہیں کیا جا 
سکتا۔

رکن ممالک کو یقینی بنانا چاہیے کہ معذوری کی بنیاد پر سیاسی اور سرکاری سرگرمیوں ، یعنی جہاں کہیں بھی رائے دہی، 
انتخابات میں امیدوار بننے، ذمہ داریاں ادا کرنے اور/یا سیاسی مجاعتوں یا غری سرکاری تنظیموں میں فعال کردار ادا کرنے یا 
سرکاری ذمہ داریاں ادا کرنے کی بات ہو، میں امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جائے۔ تعصب پر مبنی ان افعال میں افراد باہم 

کہ وہ اپنے سیاسی حقوق سے  معذوری کے لیے معقول گنجائش )‘دسرتس’ سے اوپر شق منرب2 دیکھیں (پیدا کرنے کی ذمہ داری ، تا
کامی بھی شامل ہے۔ لطف اندوز ہو سکیں، سے عہدہ براہ ہونے میں نا

دمسرب 2011 ۔ وینس کمیشن کا افراد باہم معذوری کی مشولیت کے متعلق انتخابی معامالت کے لیے اچھے 
ضابطہ اخالق کا نظر ثانی شدہ ترمجانی اعالمیہ63

I. یورپی کمیشن برائے مجہوریت بذریعہ قانون )European Commission for Democracy through Law( )وینس کمیشن( 
2002 میں اپنایا ہوا انتخابی معامالت میں اچھا ضابطہ اخالق، کہتا ہے کہ ”یورپ کو ورثے میں ملنے وایل انتخابی  کتوبر  کا ا

ثقافت کے پاچن بنیادی عوامل ہیں : عاملگری، مساوی، ٓازاد، خفیہ اور براہ راست حق رائے دہی“ )ٓائٹم 1(۔ ضابطہ ٓائٹم I.1.1 میں 
مزید کہتا ہے کہ ”عاملگری حق رائے دہی کا مطلب ہے کہ متام انسانوں کو ووٹ ڈالنے اور انتخابات میں بطور امیدوار شامل ہونے 

کا حق ہے۔“

1. ہلذا افراد باہم معذوری کو پورا حق ہے کہ وہ دیگر شہریوں کی طرح مساوی بنیادوں پر ووٹ ڈالیں اور عوام کے منتخب 
منائندے کے طور پر سیاسی اور سرکاری سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ سیاسی ، سرکاری معامالت اور مجہوری عمل میں متام شہریوں 

گزیر ہوتی ہے۔ کی شرکت مجہوری معاشروں کی ترقی کے لیے نا

II۔ مندرجہ ذیل نکات ضابطہ اخالق میں مذکور اصولوں کو مکمل کرتے ہیں

1۔ عاملگری حق رائے دہی

2۔ عاملگری حق رائے دہی یورپی کی انتخابی ثقافت کے ورثے کا اساسی اصول ہے۔ اقوام متحدہ کے کنونشن برائے حقوق معذوراں 
کی شق منرب 25 اور یورپی عدالت برائے انسانی حقوق کے مقدمے کے مطابق افراد باہم معذوری کے ساتھ اس حوالے سے کسی 

بھی قسم کا امتیاز نہیں برتا جا سکتا۔65

63 کونسل برائے یورپ و وینس کمیشن۔ وینس کمیشن کا افراد باہم معذوری کی مشولیت کے متعلق انتخابی معامالت کے لیے اچھے ضابطہ اخالق 
کا نظر ثانی شدہ ترمجانی اعالمیہ۔ 

64 افراد باہم معذوری کے حقوق کا کنونشن اقوام متحدہ نے نیویارک میں 13 دمسرب 2006 کو اپنایا۔
گراف منرب  65 یورپی عدالت انسانی حقوق۔ کس مبقابلہ ہنگری کا مقدمہ۔ درخواست منرب 38832/06۔ فیصلہ 20 مئی 2010۔ باخلصوص پریا

44-43 دیکھیں اقوام متحدہ کے کنونشن کی شق 15 کا حوالہ دیا ہوا۔ 
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کہ وہ اپنی مجہوری حقوق  3۔ ووٹ ڈالنے کے طریقہ ہائے کار اور سہولیات افراد باہم معذوری کی رسائی میں ہونے چاہییں تا
کو استعمال کریں اور جہاں کہیں ضروری ہو انہیں حق رائے دہی استعمال کرنے میں معاونت حاصل کرنے کی اجازت دی جائے، 

تاہم اس اصول کو مد نظر رکھا جائے کہ ووٹ ڈالنا ایک جنی معاملہ ہے )ضابطہ اخالق ٓائٹم I.4.b(۔

4۔ عاملگری خاکے کے اصولوں66 کا اطالق اور ڈیزائن کے مرحلے میں صارف کو بالواسطہ اور/یا بالواسطہ شریک کرنا ووٹ ڈالنے 
اور انتخابات کے متعلق معلومات کے حصول کی غرض سے پولنگ سٹیشن اور انتخابی طریقہ ہائے کاروں کی رسائی کو بہرت بنانے 

کا موثر ذریعہ ہے۔

2۔ مساوی حق رائے دہی

5۔ ‘مساوی مواقع کا اصول مجاعتوں اور امیدوار دونوں کے لیے یقینی بنایا جائے’ )ضابطہ اخالق، ٓائٹم I.2.3.a(۔ اس اصول کا 
اطالق انتخابات میں حصہ لینے والے افراد باہم معذوری کے لیے مساوی مواقع پر بھی ہونا چاہیے۔

3۔ آزادانہ حق رائے دہی

6۔ ”ووٹروں کو فہرستیں اور انتخابات میں شامل امیدواروں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے“ کی ذمہ داری )ضابطہ اخالق، 
I.3.1.b.ii( سے عہدہ براہ ہوتے ہوئے سرکاری حکام کو الزمی یقینی بنانا چاہیے کہ یہ معلومات ہر ممکن حد تک وسیع  ٓائٹم 

پیمانے پر دستیاب ہوں اور معاشرے کے ہر طبقے کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مقداری، قانونی قواعد و ضوابط اور 
حقیقت پسندی کے حتت متام ضروری متبادل شکلوں میں پیش کیا جائے۔ فراہم کردہ معلومات پڑھنے اور مسجھنے میں ٓاسان 

چاہییں۔ ہونی 

4۔ خفیہ حق رائے دہی

7۔ ”افراد باہم معذوری کے بطور رائے دہندہ ٓازادی اظہار کے حق کی ضمانت دے کر، اور جہاں ضروری ہوا، ان کی درخواست 
پر معاونتی ٹیکنالوجی فراہم کر کے اور/یا ووٹنگ کے عمل میں اپنی مرضی کے فرد سے مدد لینے کی اجازت دے کر“، ایسے 

ماحول میں جہاں وہ منتخب فرد ان پر غری ضروری اثر و رسوخ استعمال نہ کرے، خفیہ بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے افراد باہم 
معذوری کے حق کا حتفظ کیا جائے۔

66 سفارش CM/Rec)2009(8 رکن ریاستوں کے وزرا کی کمیٹی برائے حصول شرکت بذریعہ عاملگری خاکہ: عاملگری خاکہ ایک حکمت عملی ہے 
جس کا مقصد خمتلف ماحول، مصنوعات، ابالغ، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور خدمات کو ان کے فطری ماحول میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں 

کی مسجھ بوجھ کے دائرے میں النا اور ان کے لیے قابل استعمال بنانا ہے اور ترجیحی طور پر اس میں کسی قسم کی تبدیلی یا موافقت کی ضرورت 
نہ پڑے۔ اصطالحات ”ڈیزائن سب کے لیے“، ”الزمی رسائیت“، ”قابل رسائی ڈیزائن“، ”مشولیتی ڈیزائن“، ”رکاوٹوں سے پاک ڈیزائن“، ”ٹرانس 

جرنیشنل ڈیزائن“ اور ”رسائی سب کے لیے“سب ایک ہی نقطے پر مرتکز ہو رہی ہیں اور وہ ہے ”عاملگری خاکہ“ جو اس تصنیف میں استعمال کی 
گئی ہے۔ 

67 شق منرب 2 ۔ اقوام متحدہ کے کنونشن برائے حقوق معذوراں کی اصطالح ”معقول گنجائش“ کا مطلب ہے ضروری اور موزوں تبدیلیاں کرنا جس 
سے تناسب نہ بگڑے یا غری ضروری بوجھ نہ پڑے، تاکہ افراد باہم معذوری کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ بھی دوسرے عام شہریوں کی طرح 

انسانی حقوق اور بنیادی ٓازادی کے حقوق کی پاسداری کریں۔ 
68 اقوام متحدہ کے کنونشن برائے حقوق معذوراں کی شق منرب iii( 29(؛ پار حوالہ ٓائٹم 11.2۔ اور ضابطہ، ٓائٹم b.1.4۔ 
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دمسرب 2011 ۔ اقوام متحدہ کا اقتصادی و مساجی کمیشن برائے ایشیا و پیسفک ۔ ایشیا و پیسفک دہائی 
برائے معذوراں، 2012-2003 پر عمل درآمد کے حتمی جائزے کی غرض سے اعلٰی سطحی بنی الریاستی 

اجالس برائے عالقائی سٹیک ہولڈر مشاورت (دوسرا دور(69
2: سیاسی عمل اور فیصلہ سازی میں شرکت کی ترویج کرنا۔ ہدف منرب 

غور و فکر کے لیے مندرجہ ذیل جتاویز پیش کی گئیں:

أ .  ”قومی، عالقائی اور مقامی محایتی تنظیموں میں خود امدادی تنظیموں اور خاندانی محایتی گروپوں کی 
شرکت میں اضافے“ کا نیا ہدف۔

ب .  ”معذوریوں کے حامل نوجوانوں“؛ ”ذہنی افراد باہم معذوری“؛ اور ”نفسیاتی افراد باہم معذوری“ کی 
کہ  مشولیت؛ ”متنوع افراد باہم معذوری کے لیے معقول سطح پر گنجائش پیدا کرنا اور ان کی صالحیت سازی تا

وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں“؛ اور ”افراد باہم معذوری کی منائندہ تنظیموں اور ان کے اہل خانہ“ 
کی مشولیت۔

ت .  ”مقامی قانون سازی اداروں اور عدالتی عمل میں افراد باہم معذوری کی مشولیت“؛ ”دیگر ترقیاتی شعبوں 
میں فیصلہ ساز اداروں“ پر غور کرنا؛ ”متنوع معذوریوں والے گروپوں کی نہ صرف قومی سطح کے رابطہ کام 

نظام بلکہ عالقائی سطح )صوبائی/ریاستی؛ اور مقامی( کے رابطہ کاری نظام“ میں مشولیت

ث .  انتخابات سے متعلقہ معلوماتی مواد اور طریقہ ہائے کار متنوع افراد باہم معذوری کی دسرتس میں رکھنے اور 
افراد باہم معذوری کی بطور رائے دہندہ رجسٹریشن کرنے کی ضرورت کا حوالہ شامل کرنا

ج .  ‘افراد باہم معذوری اور ان کی تنظیموں کی قومی الیکشن کمیشن یا مساوی ادارے میں مشولیت’ کو بھی 
بنانا۔ حصہ 

69 ایشیا و پیسفک میں عشرہ معذوراں 12-2003پر عملدرٓامد کے جائزے کی غرض سے اعلٰی سطحی بنی االحکومتی مالقات کے لیے عالقائی 
 The Social Development Division of the United Nations Economic سٹیک ہولڈرز کی مشاورت۔ ایشیا و پیسفک میں مساجی ترقی۔

and Social Commission for Asia and the Pacific۔ http://www.unescapsdd.org/disability/event/regional۔ 
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دمسرب 2011 ۔ اقوام متحدہ کے دفرت سے ہائی کمشرن برائے انسانی حقوق کی جانب سے افراد باہم معذوری 
کی سیاسی اور عوامی زندگی میں مشولیت کا موضوعی مطالعہ۔70

 )The Convention on the Rights of Persons with Disabilities( 68۔ افراد باہم معذوری کے حقوق سے متعلق کنونشن
افراد باہم معذوری کی سیاسی امور میں مشولیت کے حوالے سے ایک نئے دور کا پیام بر ہے۔ شق منرب 29 ریاستی مجاعتوں سے 

افراد باہم معذوری کے حقوق کی ضمانت کا تقاضہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس بات کا بھی کہ وہ دیگر شہریوں کی طرح 
برابری کی بنیاد پر ان سے مستفید ہو سکیں۔ بظاہر اس ضابطے کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی یہ 

12 بھی جو کہ اس امر کو تسلیم کرتی ہے کہ افراد باہم معذوری دیگر افراد  کسی استثنا کی گنجائش باقی رہنے دیتا ہے۔ شق منرب 
کی مانند زندگی کے ہر شعبے میں قانونی حق رکھتے ہیں، اس اصول کے حوالے سے کسی استثنا کو تسلیم نہیں کرتا اور ریاسی 

مجاعتوں سے صرف یہ تقاضہ کرتی ہے کہ وہ افراد باہم معذوری کو قانون میں دی جانے وایل گنجائش سے استفادہ کرنے کے لیے 
ممکنہ تعاون فراہم کریں جو ان کی رسائی کو ممکن بناتی ہو۔

69۔ ہلذا یہ نتیجہ نکاال جا سکتا ہے کہ کنونشن کے مطابق، معذوری کی بنا پر افراد باہم معذوری کے سیاسی حقوق کا اخراج یا 
ان میں رکاوٹ شق منرب 2 کے مفہوم کے حوالے سے معذوری کی بنیاد پر امتیازی سلوک کے زمرے میں مشار کی جا سکتی ہے 

جو کہ کنونشن کے متصادم ہے۔

70۔ او ایچ سی ایچ ٓار کے سوالنامے کا جواب دینے والے زیادہ تر ممالک میں افراد باہم ذہنی و نفسیاتی معذوری ووٹ ڈالنے 
یا ٓائینی اور قانونی دفعات کی بنیاد پر جو ان کے حقوق سے بدستور حمروم تھے۔ ی پابندیاں ان اقرار ناموں سے ہم ٓاہنگ نہیں 

29 کے حتت عہد کیا اور انہیں کنونشن کے ٓارٹیکل  12 اور   ،2 تھیں جن کی پاسداری کا ریاستی مجاعتوں نے کنونشن کے ٓارٹیکل 
گراف a( 1( اور )b( کے حتت ترجیحی بنیادوں پر ختم کیا جانا چاہیے۔ ذہنی اور نفسیاتی افراد باہم معذوری کے ووٹ  4، پریا

گراف 3 اور a( )iii( 29( کے مطابق  ڈالنے کے حق کو دیگر افراد کی طرح یقینی بنانے کے لیے ریاستی مجاعتوں کو ٓارٹیکل 12 پریا
کہ انہیں درکار مدد اور تعاون فراہم کیے جا سکیں۔ بشمول اپنی مرضی کے شخص کے انتخاب  مناسب اقدامات کرنے چاہییں تا

کے جو سیاسی حقوق کے استحصال میں ان کی مدد کر سکے۔ 

71۔ انٹرنیشنل کووی ننٹ ٓان سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس )International Convenant on Civil and Potential Rights( کی 
تصریح اس انداز میں کی جائے اور اس کا اطالق اس طرح سے کیا جائے کہ افراد باہم معذوری کے انسانی حقوق کے حوالے سے 
ہونے وایل پیش رفت مدنظر رہے۔ اس حوالے سے ہونے وایل پیش رفتوں کی روشنی میں ہیومن رائٹس کمیٹی کو اپنے جرنل کمنٹ 
کہ اس شعبے میں انسانی حقوق کے ارتقا  25 )1996( حبوالہ عوامی خدمات تک مساویانہ رسائی پر نظرثانی کرنی چاہیے تا منرب 

کے حوالے سے ترقی پسندانہ ارتقا دکھائی دے سکے۔

72۔ سوالنامے  میں دئیے گئے جوابات ان کوششوں کے چند مثبت منونے پیش کرتے ہیں جو رہاستیں یہ یقینی بنانے کے لیے کر رہی 
ہیں کہ افراد باہم معذوری عام شہریوں کے ساتھ برابری کی سطح پر ووٹ ڈالنے کے حق کو استعمال کر سکیں۔ تاہم ان سے یہ 

بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ممالک میں افراد باہم معذوری کو خمتلف طبعی و ابالغی رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ ان رکاوٹوں میں  
کز سے لے کر قابل رسا شکلوں میں معلومات کے فقدان جیسے مسائل شامل ہیں جن کے سبب سرکاری  ناقابل رسائی پولنگ مرا

امور میں ان لوگوں کی مشولیت حمدود یا سرے سے موجود ہی نہیں۔ ہلذا یہ یقینی بنانے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت 
ہے کہ معذوریوں کے حامل متام افراد مساوی اور موثر بنیادوں پر اپنے سیاسی حقوق سے لطف اندوز ہوں۔

73۔ ٓارٹیکل a( )iii( 29( ریاستی مجاعتوں سے ایسے اقدامات کا مطالبہ کرتا ہے جن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ افراد باہم 
معذوری حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں جو از خود یہ کام سراجنام نہیں دے سکتے اور انہیں اپنی مرضی کے مددگار شخص 

کا چناؤ کی اجازت ہو۔ اپنے جواب میں ریاستوں نے کئی مثالیں پیش کیں جن کے مطابق معذور اپنے حق رائے دہی کو استعمال 
کرنے کے لیے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے خصوصی طور پر متبادل طریقے اختیار کرنے کی فہرست پیش کی جن ٰمں ڈاک 

70 اقوام متحدہ کا دفرت ہائی کمشرن برائے انسانی حقوق۔ اقوام متحدہ کے دفرت سے ہائی کمشرن برائے انسانی حقوق کی جانب سے افراد باہم 
http://www.ohchr.org/ معذوری کی سیاسی اور عوامی زندگی میں مشولیت کا موضوعی مطالعہ۔ اقوام متحدہ۔ 21 دمسرب 2011۔

 Documents/Issues/Disability/SubmissionThematicStudy/A.HRC.19.36_en.doc
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کے ذریعے ووٹ ڈالنا، اور خصوصی طور پر تیار کیے گئے پولنگ سٹیشن پر ووٹ ڈالنا شامل تھا۔ یہ پولنگ سٹیشن افراد باہم 
معذوری کی سیاسی مشولیت کے لیے تیار کیے گئے اور قابل استعمال بنائے گئے۔

74۔ ان اقدامات کی درستگی کا جائزہ اس عمومی ذمہ داری سے موازنہ کرتے ہوئے لیا جائے جس کا افراد باہم معذوری کو 
مساج کے ہر شعبے میں شامل کرنا ان کی ٓازادی اور خود خمتاری اور عزت نفس کو فروغ دینا ہے۔ ووٹنگ کے متبادل انداز صرف 
اس صورت میں اختیار کیے جائیں جب افراد باہم معذوری کے لیے دیگر افراد کی طرح پولنگ سٹیشن میں حق رائے دہی استعمال 
کہ  کرنا یا تو ناممکن ہو یا انتہائی مشکل ہو۔ ووٹنگ کے لیے سہارے پر احنصار یا متبادل ووٹنگ کے انداز کا عمومی استعمال تا
 4 افراد باہم معذوری کی سیاسی عمل میں مشولیت کو ممکن بنایا جا سکے۔ ریاستی مجاعتوں کی جانب سے کنونشن کے ٓارٹیکل 

اور 29 کے عہدناموں سے ہم ٓاہنگ نہیں ہو گا۔ 

نومرب 2012 ۔ انتخابات میں یکساں رسائی کے حوالے سے عہد بایل71
ہم انتخابی انتظامیہ کی باڈیز کے ارکان، افراد باہم معذوری اور سول سوسائٹی کی تنظیمیں، بنی االقوامی تنظیمیں اور ادارے اور 
کثر اپنے ملکوں کی سیاسی زندگی سے اور  عملی درسگاہوں کے منائندگان، اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ افراد باہم معذوری کو ا

کثر دور رکھا جاتا ہے۔ انتخابات میں مشولیت اور رسائی کے عمل سے ا

ہم عاملی اعالن برائے انسانی حقوق، انیٹرنیشنل کوی یننٹ ٓان سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس اور یو این کنونشن ٓان دی رائٹس ٓاف 
پرسنز ود ڈس ایبلیٹی کی جانب سے اعالن کردہ حقوق اور اصولوں کی توثیق کرتے ہیں۔ ہم ٓازادانہ، منصفانہ اور قابل رسائی 

انتخابات میں خفیہ رائے دہی کے حق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس حق کا اطالق متام شہریوں پر ہوتا ہے بشمول جسمانی، حسیاتی، 
ذہنی یا نفسیاتی طور پر افراد باہم معذوری پر بھی۔

ہم اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ جنوب مشرقی ایشیا میں ہر ملک کو خمصوص رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ ہم ٓاسیان کی رکن ریاستوں 
 7 کی جانب سے ٓاسیان کمیونٹی میں افراد باہم معذوری کی مشولیت میں اضافے کے حوالے سے جاری کردہ اعالمیے کے ٓارٹیکل 

میں کیے گئے عزم کو دہراتے ہیں۔

ہم سب عہد کرتے ہیں کہ افراد باہم معذوری کی مکمل سیاسی مشولیت کو یقینی بنانے کے لیے ہر طرح کے امتیاز کا خامتہ کریں 
گے۔ ان ذمہ داریوں اور پابندیوں کی توثیق کرتے ہوئے ہم اس امر کو یقینی بنانے کے لیے ہم افراد باہم معذوری کو ذیل میں دئیے 

گئے مواقع حاصل ہوں، ہم مل جل کر کام کرنے کا عہد کرتے ہیں۔

حمفوظ قومی شناختی کارڈ اور ووٹ کی رجسٹریشن  .1

انتخابی قانون میں برابری کی بنیاد پر شناخت  .2

گہی اور قابل رسائی شکل میں سیاسی پلیٹ فارمز کا حصول مثال اشاروں کی زبان، بریل، ٓاڈیو، بڑی  3.  سوک اور ووٹروں کی ٓا
چھپائی، تصاویر اور ٓاسانی سے پڑھی جانے وایل حتریر۔ 

َ پولنگ بوتھ میں مدد، ملسی بیلٹ گائیڈ، نیچے بنائے ووٹنگ بوتھ، حمدب عدسے اور موٹی گرفت والے  4.  موزوں سہولیات مثال
پنی۔

َ ڈھلوانی راستے اور عمارتوں کی تعمری جو مددگار ٓاالت و اشیا استعمال کرنے والوں کے لیے  5.  قابل رسائی انفراسٹرکچر مثال
کارٓامد ہوں۔

قابل رسائی شکل میں انتخابی نتائج کی گنتی اور اعالن  .6

http://www.ifes.org/Content/. 71 انتخابات میں یکساں رسائی کے حوالے سے عہد بایل۔ انٹرنیشنل فاونڈیشن فار الیکٹرول سسٹمز۔
 Publications/Articles/2012/~/media/Files/Publications/International Standards/2012/Bali Commitments on Equal

 Access to Elections_Nov 2012.pdf



 

84  انٹرنیشنل فاونڈیشن فار الیکٹرول سسٹمز اور نیشنل ڈمیوکریٹک انسٹی ٹیوٹ

شکایت درج کروانا، تنازعات کے حل کے عمل میں مشولیت  .7

َ امیدواروں کے طور پر، انتخابی انتظامیہ کی باڈی کے عہدیداروں کے طور پر بطور انتخابی عملہ اور  8.  قائدانہ کردار ادا کرنا مثال
کرنا مبصرین کام 

ہم اپنے ممالک کو لوٹنے کے بعد اس کانفرنس کے حوالے سے اپنے جتربات اور نتائج اپنی حکومتوں، افراد باہم معذوری کی 
تنظیمیں سول سوسائٹی، میڈیا اور دیگر متعلقہ افراد اور اداروں سے تبادلہ کریں گے۔

ہم دوبارہ اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ حاصل شدہ جتربات اور سیکھے گئے سبق کے حوالے سے 
تعاون کریں گے اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں گے۔

*شرکا رجسٹریشن عمل کے دوران معذوری کی نوعیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے سلسلے میں ای امی بیز کی حوصلہ 
افزائی کرتے ہیں۔



 




