ضميمون ب ()B
قانون جي مدد سان ماحولياتي حقن الِء وڙهڻ

ڪيترن ملڪن ۾ قانونن رستي ،انساني حقن ۽ ورلي ماحولياتي حقن (صاف سٿري ۽ صحتمند ماحول) جو بچاچا
ڪيو وڃي ٿو .هن ڪتاب ۾ اهڙين ڪيترين ڳالهين جو ذڪر آهي ته ڪيئن نه ماڻهن گڏيل ڪچوشچ چن رسچتچي
نوان قانون ٺاهي پنهنجين وسندين جو باا ڪيو آهي يا اڳ ۾ موجود قانونن هيٺ بااَء جي گهر ڪئي آهي.
ڪتاب جي هن حوي ۾ اها مچ چلچومچاو ينچي ويچئچي آهچي تچه ڪچيچئچن ،مچاحچول تچي پچونچدڙ ا چرن جچي جچا چ ي وٺچچڻ
ال ِء (  )Environmental Impact Assessment/EIAيا قانون رستي تچوهچان مچاحچولچيچاتچي حچ مچاڻچچي
سههو ٿا .ساڳي وق اها ان به ي ي ويئي آهي تچه جچڏهچن مچقچامچي ۽ قچومچي ڪچور چون ۽ حچڪچومچتچون تچوهچانچجچچو
باا نٿيون ڪن ته بين الچقچوامچي مچدد ڪچيچئچن حچاچصچل ڪچجچي.
پنهنجي ماحول ۽ صح جي بااَء الِء جاکوڙيندڙ برادرين ۽ را ن کي عام طور تي ويين ڪمپنين يچا حچڪچومچتچن
سان جيڪي سندن قدرتي وسيال حاصل ڪرن يا ترقياتي رٿا ون هال ڻ چاهين ٿچيچون مچهچايي ا چڪچا چڻ سچ چ
مخالف ۽ ت دد سان منهن ييڻو پوي ٿو ،ان خيال جي پرواه نه ڪندي ته هو ان رستي ڪچيچتچرو نچه هچاڃچو رسچا چي
سههن ٿا .اهڙين رٿا ن س ماڻهو پنهنجين زمينن تان دربدر ٿي سههن ٿا ،ڀيانڪ غالظ پيدا ڪن ٿچا ،عچوامچي
صح ۽ سالمتي داَء تي لڳا ين ٿا يا اهڙا ته زهريال مادا پيدا ڪن ٿا جيڪي صح جا سنهين مسئال پيچدا ڪچن
ٿا .اهي سڀ انساني ۽ ماحولياتي حقن جون ڀڃڪڙيون ٿين ٿيون.
ورلي ،ويين ڪمپنين وٽ ايترو ته پئسو ۽ طاق ٿئي ٿي جو اهي حڪومتن کي به انهن قانونن جو احترام ڪرن يچا
نافذ ڪرن نٿيون يين ،جن کي توهانجو باا ڪرن گهرجي .جڏهن مقامي ۽ قومي قانون بي ا چر ٿچي وڃچن تچڏهچن
ڪجهه اهڙا بين االقوامي قانون موجود آهن جيڪي توهانکي ۽ توهانجي برادريَء کي تحفظ ي ي سههن ٿا.
اهو وياار ته ،ماڻهن کي بين القوامي ح حاصل آهن نس تاً ،قانون جو هڪ نئون پهلو آهي تنهنڪري انچهچن جچون
وصفون ۽ وضاحتون ته اهي ڪهڙا ح آهن ۽ اهي ڪيئن نافذ ٿين ٿا تن تي اڃان ڪم هلي رهيو آهي .انهن سچان
ماحولياتي حقن حاصل ڪرن جي هر قانوني ويڙهه ۽ جستجو تمام اهم ٿي وڃي ٿي.
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ِ
مپيڪٽ اسسمينٽ
انوا رنمينٽ ِا
جيئن ته ڪارخانن ،صن تن ۽ ترقياتي رٿا ن تمام گهڻي ماحولياتي ت اهي ڪئي آهي تچنچهچنچڪچري ڪچيچتچريچن
حڪومتن ،صن تن ۽ ترقياتي ادارن الِء قانونن پٽاندڙ ضروري ٿي پيو آهي ته اهي پنهنجين رٿچا چن شچرور ڪچرن
کان اڳ ۾ انهن جي ،ماحول تي پوندڙن ا رن جي ڇنڊڇان ڪن .اهڙيَء هڪ گڏيل فيوالسازيَء ۽ رٿا ي پئمچانچي/
ِ
مپيڪٽ اسسمينٽ يا ِاي آِء اَي سڏجي ٿو.
ڪسو يَء کي انوا رنمينٽ ِا
ِاي آِء اَي هيٺ واضح ڪيو وڃي ٿو ته ڪا به رٿا جهڙوڪ :ڪو روڊ ٺاهڻ ،کاڻيون کو ڻ ،هوا ي ايا ٺاهڻ يا ڪچنچهچن
صن تي ترقيَء جو ان عال قي جي انسانن ،جانورن ،زمين ،پاڻيَء ۽ هوا ي م يار تي ڪهڙو ا چر پچونچدو تچه سچمچاجچي
مسئلن جهڙوڪ :ماڻهن جي دربدر ٿيڻ ۽ قافتي وسيلن جي زيان ٿيڻ مثالً :پيٽ گذر جي رسمي ذري ن ،تاريخي يچا
مذه ي اهمي وارن ماڳن وغيره يانهن به ڌيان ڌرڻو پوندوِ .اي آِء اَي الِء اهو به ضروري ٿئي ٿو ته جچيچڪچڏهچن اهچڙي
رٿ جاري رکڻي آهي ته ان الِء گهٽ ۾ گهٽ هاڃيڪار طريقا ٻڌا ي جن سان اهڙو ڪم ڪري سههجي ٿو.
ماحول تي پوندڙن ا رن جي ڇنڊڇان جو ڪم ڪا ڪمپني پنهنجي ليکي ته برادرين ۽ سرڪاري آفيچسچرن سچان
گڏجي به ڪري سههي ٿي (انالِء ٻن برادرين ِاي آِء اَي ۾ ڪيئن بهرو ورتو انهن ڳالهين الِء يسچو  644 ..۽ .)145
جڏهن ته اهڙو فيولو ڪرن سرڪار جي ذميواري ٿئي ٿي جيڪڏهن اها رٿا شرور ڪرن چاهي ٿي.

ِاي آِء اَي ڪيئن ڪم ڪري ٿي
اَي آِء اَي جون بنيادي طور تي ٻه سرگرميون هجڻ گهرجن:
 .1رٿا ن جي پيدا ٿيندڙ ا رن ۽ تا يرن جو اڀياس ڪرن ۽ اهي لک ۾ واضچح ڪچرن .عچام طچور تچي اهچا رٿچا
سنڀاليندڙ ڪمپنيَء جي ذميواري ٿئي ٿي جنهن الِء چاهي يا نه چاهي ته برادريَء کي شامل ڪري سههي ٿي.
 .2عوامي گڏجاڻيون ڪري متا ر ٿيل برادرين کي ،اهڙي رٿا شرور ٿيڻ کان اڳ ۾ انهن جي تڪ تور ڪرن.
ِاي آِء اَي تڏهن ي بهتر ڪم ڪري سههي ٿي جڏهن اها احتياطي اصول جي روشني ۾ ڪچئچي وڃچي (يسچو ..
 .)23جيڪڏهن ِاي آِء اَي ،ان رٿا مان هاڃو ظاهر ڪري ٿي ته اهڙي رٿا بند يا ت ديل ڪرن گهرجي .جڏهن تچه عچام
طور تي ِاي آِء اَي رستي ان کي هاڃيڪار نه هوندڙ طور پيش ڪيو وڃي ٿو جڏهن ته ان مان ماڻهن ۽ ماحول کچي نچه
رڳو موجوده وق ۾ پر آ يندي الِء به ڳنڀير هاڃو رسي ٿو .ورلي ،برادرين الِء ڪنهن يونيورسٽيَء يا ڪنهن تچنچمچيچم
کي ڪرايل ِاي آِء اَي ۽ ان جي پيدا ٿيندڙن ا رن جي وضاح ڪري ٻڌا ڻ سان به مدد ٿئي ٿي.
ڪيتريون ڪمپنيون ،برادرين کي شامل ڪرن کانسواِء ي اي آِء اَي رپورٽ لکي ڇڏين ٿيون .ورلي ،ڪمچپچنچيچون،
اي آِء اَي باب ٿيندڙ گڏجاڻين جي ت هير ي نٿيون ڪن يا اهڙي طرح ڪن ٿيون جو ماڻهن الِء شامل ٿچيچڻ يکچيچو
ٿي پوي ٿو .جڏهن ڪنهن ڪمپنيَء يا حڪوم پاران اهڙي اي آِء اَي نامناس طريقي سان هڙ دنچ چڙ ۾ ڪچرا چي
وڃي ٿي تڏهن عام طور تي هڪ پاسي کان ڪمپني اهڙو ڪم شرور ڪرا ي ڇڏي ٿي ته ٻئي پاسي کان برادريچون
ان کي بند ڪرا ڻ الِء مهم شرور ڪن ٿيون .بهرحال ،هر
حال ۾ برادرين ۽ حڪوم الِء ِاي آِء اَي ڪرا چڻ هچڪ
اهم ڪسو ي ٿئي ٿي ،جنهن رستي ترقياتي رٿچا چن جچي
ڇنڊ ڇان ڪري منجهن واڌارا سڌارا ڪري سههجن ٿا.

اسانجو ماحول  -اسانجي صح
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برادريون ۽ راڄ ِاي آِء اَي تي ڪيئن ا رانداز ٿي سههن ٿا
مختلف وسيلن ۽ طريقن سان وڌ ۾ وڌ م لومچاو حچاصچل
ڪرن (رڳو الڳاپيل ڪمپنيَء کان نه) ۽ ايترو وقچ
ڪڍي سڀني پيدا ٿيندڙن امچڪچانچي ا چرن بچابچ
مختلف پهلو ن کان سوچڻ ۽ سمجچهچڻ اهچڙا اهچم
نڪتا آهن جن هيٺ توهان پنهنجو ح است چمچال
ڪندي ِاي آِء اَي ميٽنگ ۾ شامل ٿچي سچهچهچو ٿچا.
جڏهن ته عام طور تي ڪيچتچرا فچيچوچال اڳ ۾ چي
ڪيا وڃن ٿا جنهن س وڌ ۾ وڌ متا ر ماڻچهچن جچي
ڳالهه ي ٻڌي نه ٿي وڃي.
ِاي آِء اَي جي ڪنهن عمل ۾ شامل ٿيڻ سان توهان
پنهنجيَء برادريَء کي اهو سيکاري ۽ منمم ڪري سههو
ٿا ته اها پنهنجي صح ۽ وسيلن جو هڪ ڊگهي مدي الِء
ڪيئن تحفظ ڪري سههي ٿي .جيتوڻيڪ سدا ين
ڪرا ي سههجي جڏهن ته ِاي آِء اَي جي پسمنمر ۾
ممڪن ٿي نٿو سههي ته ڪنهن هاڃيڪار رٿا کي بند
ماڻهن کي ت ليم ي ي ۽ منمم ڪري پنهنجي وسندي باا ي سههو ٿا.

شامل ٿيڻ الِء چون
ِ
برادريون چاهين ته ،اي آِء اَي ۾ پنهنجي راِء ييڻ /ڳالهه ڪرن جي گُهر ڪچري سچهچهچن ٿچيچون .ورلچي ،ڪچا ڪچورٽ،
حڪوم يا ترقياتي ادارو برادريَء جي ڪنهن نما ندي کي ِاي آِء اَي جي عمل ۾ شچامچل ٿچيچڻ جچي اجچازو ي چي ٿچو.
برادريَء جا ماڻهو اي آِء اَي ۾ شامل ٿي سههن ٿا يا پنهنجي رفي تنميم جهڙوڪ ڪنهن اين جي او يچا وڪچيچل کچي
پنهنجي نما ندي طور شريڪ ٿيڻ الِء چئي سههن ٿا .جيڪڏهن برادريَء جا نما ندا ِاي آِء اَي جي عمل ۾ حوو وٺن ته
موٽ ۾ اهي ڪمپنيَء جي فيولن ۽ ڪمن کان برادرين کي گڏجاڻين رستي آگاهه ڪري سههن ٿا .شمولي ڪچرن
سان برادريَء جي حقن ۽ ذميوارين کي سمجهڻ ۾ مدد ملي ٿي ،رٿا س پيدا ٿيندڙ هاڃن کان باڻ جا رسچتچا لچهچي
سههجن ٿا يا مورڳو اهڙي رٿا کي ي روڪرا ي سههجي ٿو.
ِاي آِء اَي جي مڪمل رپورٽ حاصل ڪرن
برادرين کي ،اي آِء اَي جي ممڪل رپورٽ /دستاوي يسڻ ۽ پڙهڻ جو ح حاصل ٿئي ٿو ۽ نه ڪي ان جي ت  /اختوار
يا رڳو ڪنهن حوي يسڻ جو .ڪنهن به اي آِء اَي رپورٽ جا عام طور تي ،سالمچتچيَء کچي خچ چرا )،)security risks
سماجي خ را ) ،)social risksصحتي خ را ( )health risks۽ صفا يَء تي ايندڙ خرچ ( )clean up costان جچا
حوا ٿين ٿا .جن ۾ انهن مسئلن جو ذڪر ٿئي ٿو جيڪي ڪمپني خا .طور تي عوامي گچڏجچاڻچيچن ۾ ٻچڌا چڻ نچٿچي
چاهي .،برادريون اي آِء اي ۾ اهڙن کٽل مسئلن ۽ م املن جي ن اندهي ڪري سههن ٿيون.
جن مسئلن جو اي آِء اَي ۾ ذڪر ڪيل آهي يا جنکي اي آِء اَي پاران نمرانداز ڪيو ويو آهچي ،تچن بچابچ مچيچڊيچا،
سرڪاري آفيسرن ۽ عام ماڻهن کي آگاه ڪري ،هاڃيڪار رٿا ن الِء هڪ وسيع م احم پيدا ڪچري سچهچهچجچي
ٿي .اهي قومي ۽ بين االقوامي ادارن جهڙوڪِ :
اقوام متحده سان به ونڊي سههجن ٿا جيڪي موٽ ۾ ڪچمچپچنچيچن ۽
حڪومتن تي ماڻهن جي پري انين ختم ڪرن الِء دٻا وجهي سههن ٿا.
اسانجو ماحول  -اسانجي صح
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راڄ ،کاڻين کو ڻ الِء م احم ڪن ٿا

جڏهن هڪ جپاني ڪمپني اتي اچي عال قي جي کو ا ي شرور ڪئي ته جونن جي ماڻهن اهو ي سمجهيو ته،
کاڻين جي کو ا يَء سان غالظ جو دور شرور ٿيندو .پر کان کو يندڙ ڪمپنيَء ساڻن واعدو ڪيو تچه هچو اتچي
روڊ ٺاهيندا ،اسپتالون کوليندا ۽ اسڪول هال يندا .جنهن تي جونن جي ماڻهن کچيچن مچ چدنچيچاو کچو چڻ جچي
اجازو يني .گهڻو وق نه گذريو ته ڪمپنيَء کي اتي امي جا ويي ۾ ويا زخيرا هٿ آيا ۽ ست چي پچوِء جچونچن
جي رهواسين يٺو ته ،کاڻين جي گند ڪاري س سندن پاڻي غليظ ٿي ويو آهي .ماڻهن ۾ جچلچد چي چچمچڙيَء
جي بيمارين سمي صح جا اڪياار مسئال پيدا ٿي پيا.
برادريَء ،کان ڪمپنيَء کي غالظ روڪڻ الِء چيو پر هنن اها بند نه ڪئي ته جونن پنهنجچو ڪچم ييچکچاريچو.
جڏهن کاڻيا موڪل تي ويل هئا ته ه ارين ڳوٺاڻن کان ڪئمپن ۾ داخل ٿي سندن اوزار ،فرنيار ۽ ڪيترو چي
قيمتي سامان کڻي وڃي سرڪار وٽ جمع ڪرايو .پوِء هنن سڄيَء ڪئمپ کي تچيچلچي ييچئچي ڇچڏي .جچڏهچن
ڪمپنيَء کي اها خ ر پئي ته اها ڪئمپ ڇڏي ويئي ۽ ڪجهه وق کچانچپچوِء ڪچئچمچپ ڪچئچنچاڊا جچي هچڪ
ڪمپنيَء کي وڪڻي ڇڏي.
ڪئناڊا جي ڪمپنيَء چاالڪي ڪچري بچرادريَء ۾
ڦوٽ وجهي ڇڏي .هنن جونن جي ماڻهن کچي زمچيچن
وڪڻڻ الِء تمام گهڻا پئسا آڇيا .ڪن ماڻهچن زمچيچن
وڪڻي ڇڏي ته ڪيترن انڪار ڪيچو .ڪچمچپچنچيَء
کي اها ان هئي ته ايئن ڪرن سان هو پان ۾ وڙهچنچدا.
ساڳي وق ڪمپنيَء هڪ ڊاڪٽر به رکيو ته جيئن بچيچمچارن
جو عالج ڪري سههجي .پر اهو به رڳو انچهچن الِء جچن دسچتچاويچ تچي
صحيح ڪئي ته هو کان کو جڻ جي ح ۾ آهن .جڏهن اڪو يڊر کان ٻچاهچر ان
بيداد جي خ ر پهتي ته بين االقوامي سها تڪن پنهنجا هيلٿ ورڪر روانا ڪيا ته جيئچن هچر بچيچمچار ٿچيچنچدڙ
ماڻهوَء جو عالج به ٿي سههي.
جيئن ته اڪو يڊر جي قانون م اب اتي ڪنهن به رٿا شرور ڪرن کان اڳ ۾ اي آِء اَي ڪچرا چڻچي آهچي ان
ُجونن جي رهواسين ،پنهنجي زمين باا ڻ الِء ِاي آِء اَي کي پنهنجيَء رٿا جو هڪ حوو بڻچايچو .ڳچوٺچاڻچن
س
کي اها به خ ر هئي ته جيڪڏهن اي آِء اَي ايمانداريَء سان نٿي ڪئي وڃي ته سرڪار بچه کچان جچي کچو چا چي
ڪرن نه ييندي .ڇاڪان ته ،ايمانداريَء سان ڪيل ِاي آِء اَي مان ظاهر ٿي پوندو ته امي جچي کچو چا چي سچ چ
ماڻهن کي لڏن الِء مج ور ٿيڻو پوندو ،هوا جي غالظ ٿيندي ،زمين جي کاڌ ٿيندي ۽ واهڙن ۾ لچٽ گچڏ ٿچيچنچدو،
گندين ڪسين ،ڳورن ڌاتن ۽ زهريلي غالظتن س پاڻي ڪنو ٿي ويندو (هلندڙ).
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(پو ين صفحي کان هلندڙ)
جونن جي رهواسين کي قانون رستي پنهنجا فا دا حاصل ڪرن جي ان هئي .ڪمپنچيَء
جي دعويٰ کانپوِء ته هن ِاي آِء اَي مڪمل ڪئي آهي سچرڪچار ان کچي اڻچپچورو چچئچي رد
ڪري ڇڏيو.
جونن جي ماڻهن ان سلسلي ۾ ڪي سڌا قدم بچه کچنچيچا جچهچڙوڪ روڊ رسچتچا بچنچد ڪچري
ڪمپنيَء کي عال قي ۾ گهڙن نه ينو .را ن ۽ برادرين سڄيَء ميوسپچالچٽچيَء کچي کچاڻچيچون نچه
کو جندڙ حد قرار ينو .ايئن جونن جي رهواسين مختلف طريقا است مال ڪچري پچنچهچنچجچن
گهرن ،ماالمال ٻيلن ۽ پاڻيَء جي ذري ن کي امي جي کاڻين جي زهر ۽ ت اهيَء کان باايو.

برادرين جي بنياد تي ٿيندڙ ِاي آِء اَي
برادرين جي بنياد تي ٿيندڙ ِاي آِء اَي ڳوٺن ،وستين ،شهرن يا عال قي جي ماڻهن ۾ قدرتي وسچيچلچن جچهچڙوڪ :هچوا،
کاڌي ،پاڻي ،جانورن ،ٻيلن جي مال ،جڙين ٻو ين ،مقدس ماڳن وغيره جي است مال ۽ بااَء الِء گڏيل طريقچا اخچتچيچار
ڪرن الِء منجهن گڏيل سوچ پيدا ڪري سههي ٿي .ايئن ڪرن سان برادرين ۾ وسچيچلچن جچي اسچتچ چمچال بچابچ ،
جهيڙن جهٽن ن يرن ۽ غلط فهميون دور ڪرن جو هڪ ماحول پيدا ٿئي ٿو ته منجهن ٻڌي به پيدا ٿئي ٿچي جچيچڪچا
ڪمپنين ۽ حڪومتن کي اين الِء گهربل ٿئي ٿي .ساڳي وق ماڻهن کي متحرڪ ڪرن ۾ مدد ملي سههي ٿي تچه
جيئن انهن صن تن جي مخالف ڪري سههجي جيڪي ماڻهن کي ويڙها ڻ جو فا دو وٺندي سندن پاڻي ،عمارتي
ڪاٺ ،زمين ۽ اهڙن ٻين وسيلن جو فا دو حاصل ڪن ٿيون.
برادريَء جي بنياد تي ٿيندڙ ِاي آِء اَي ننڍڙن ،سادن ڪمن ۽ ڳالهين تي بحث ڪري سههي ٿي ته راڄ ڪهڙي قسچم
جا وسيال است مال ڪري ٿو ۽ ان جي بهترين طرح سان بااَء ڪرن الِء ٺاهه ڪري ان کي ناجا است مال ٿيڻ کان
باا ي سههي ٿي .جڏهن ته وين ۽ پيايده ڪمن الِء تفويلي نق ا ٺاهڻ ،سروي /پچئچمچا چون ڪچرن ،ويچجچهچيچن
برادرين ۽ سها تا ڪندڙ تنميمن سان الڳاپا قا م ڪرن ٿي سههن ٿا.
برادرين جي بنياد تي ٿيندڙ ِاي آِء اَي ،ڪمپنين ۽ حڪومتن پاران ڪرا يندڙ اي آِء اي کان مختلف ٿين ٿيون .جو
ضروري نٿو ٿئي ته اهي “سرڪاري” ِاي آِء اَي جون قانوني گهرجون پوريون ڪندڙ هجن .ڇو ته ،انهچن جچي وڌيچڪ
ترجيح قدرتي وسيلن بجاِء را ن جي سوچ ،ماڻهن جي صح ۽ قاف سان ٿئي ٿي .برادرين جي بنياد تي هلچنچدڙ
ِاي آِء اَي اهو به سمجهي ٿي تهِ ،اي آِء اَي ۾ ينل خاڪو ۽ “سا نسي” ٻولي نه رڳو ڪيچتچرن مچاڻچهچن الِء سچمچجچهچڻ ۾
منجها يندڙ آهي پر اڻي واڻي اهڙي لکي ويئي آهي ته جيئن گهڻا ماڻهو اها سمجهي ي نه سهچهچن .بچرادريَء جچي
بنيادن تي ٿيندڙ ِاي آِء اَي ،جو هڪ طريقو اهو به آهي ته“ ،ماحول جو ڪنهن ٻئي طريقي سان تج يو ڪري سهچهچڻ
ممڪن آهي”.
هن ڪتاب ۾ ينل اهڙيون ڪيتريون م قون جهڙوڪ نق ا ڪڍن ( ،)51 ..سماجچي نچا چڪ ڪچرن ()51 ..
صح باب سروي ڪرن (يسو  ،)155 ..تراين جي بااَء ڪرن جون سرگرميون ( ،)546 ..گند ڪاچري وارا
هنڌ گهمي يسڻ ( )295 ..يا اهڙيون ٻيون برادريَء پاران تيار ڪيل سرگرميون برادريَء جي بنياد تي ٿيندڙ ِاي آِء
اَي جو هڪ حوو ٿي سههن ٿيون.
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قانوني دعوا ون
ماحولياتي حقن ۽ انواف حاصچل ڪچرن جچو هچڪ طچريچقچو،
اهڙين ڪمپنين خالف جيڪي قومي يا بين االقوامچي قچانچونچن
جي ڀڃڪڙي ڪن ٿيون ڪورٽ ۾ دعويٰ داخل ڪرن ٿئي ٿچي.
اهڙيَء ڪامياب دعويٰ رستي نه رڳو غالظ ڪندڙ ڪمپنيَء يا
ڪارخاني کان سنئون سڌو متا ر ٿيندڙ ماڻهن ته ٻين هنڌن جي
ماڻهن ۽ ايندڙ نسلن کي به باا ي سههجي ٿو.

پر قانون تي
عمل ۽ حقن الِء
جدوجهد ڪرن
ضروري آهي

ڇا ڪيس داخل ڪرن سان توهانجي راڄ کي فا دو پهاي سههي ٿو؟
اهڙين ڪيترن ڪوش ن ۾ قانوني دعوا ن رستي ماحولچيچاتچي انوچاف حچاصچل
ڪيو ويو آهي .جڏهن ته اهڙيون دعوا ون گهڻيون مهانهيون ۽ عام طور تچي انچهچن
جي اڪال ڻ ۾ ڪيترا ي سال لڳي وڃن ٿا .جيچڪچڏهچن اهچڙي دعچويٰ ڪچنچهچن
اهڙيَء ڪمپنيَء خالف آهي جيڪا توهانجي ملڪ کان ٻاهر جي آهي تچه ڪچي بچيچن
القوامي تنميمون رضاڪار وڪيلن ڳولهڻ ۾ توهانجي مدد ڪري سههن ٿيون (يسو ذري ا).
ڪنهن ملڪ وٽ صح ۽ ماحول جي بااَء جا قانون هوندي به ڪنهن ڪورٽ ۾اهڙو ڪيس کٽڻ گچهچڻچو يکچيچو ٿچي
سههي ٿو .جيڪڏهن اهڙن قانونن جو عام طور تي است مال نه ڪ و رهجي ته ججن ۽ وڪيلن کي به انهچن جچي چان
پئجي نه ٿي سههي .ان کانسواِء گهڻن اهڙن ملڪن ۾ جتي خا .طور تي وييون ڪمپنيون گهڻيون طاقتور ٿين ٿچيچون
اتي ججن ۽ سياستدانن جي بدعنوان هجڻ س غري را ن کي پنهنجا ح حاصل ڪرن ۾ گهڻي تڪليچف ٿچئچي
ٿي .بدقسمتيَء سان ،اهڙين ناڪام دعوا ن جو انگ ڪامياب ٿيندڙ دعوا ن جي ڀيٽ ۾ گهڻو وڌيڪ آهي.
ڪنهن به ڪمپني ،اداري ،صن يا سرڪار خالف اهڙي قانوني ڪاروا ي شرور ڪرن کان اڳ ۾ هيٺين نچقچ چن
تي وياارن گهرجي ته اها ڳالهه توهانجي برادريَء جي وسيلن الِء بهتر ٿي سههي ٿي:
پنهنجي مقودن باب سوچيو
توهان الِء چٽيَء طرح سان اهو اڻڻ ضروري ٿئي ٿو ته اهڙي قانوني دعويٰ رستي توهان ڇا حاصل ڪرن چاهيو ٿچا.
پوِء سوچي يسو ته ،ڇا اهڙي مقود ماڻڻ الِء ڪيس ڪرن بهتر طريقو ٿي سههي ٿو .ڇا توهان چاهيو ٿا ته ڪمپنچي
يا سرڪار:
 هاريل تيل يا اهڙي ڪنهن ٻيَء زهريلي غالظ جي صفا ي ڪري؟
 ماڻهن جي صح  ،زمين يا وسيلن کي پهتل نقوان جو هرجاڻو ڀري ي ي؟
 پنهنجو ڪم بند ڪري اهو عال قو يا ملڪ ڇڏي وڃي؟
 توهان چاهيو ٿا ته شرور ۾ ي غالظ پيدا نه ٿئي؟
قانوني جنگ رستي برادريَء کي م لوماو ييئي متحرڪ ڪري سههجي ٿو .جڏهن ته با يڪا ن ،ڌرڻن ،هڙتالن يا
عوامي سجاڳيَء جي مهمن رستي ڳالهيون ٻولهيون ڪري يا سياسي ٺاهه رستي اهچڙا مسچئچال جچلچد حچل ڪچرا چي
سههجن ٿا بجاِء ڊگهي قانوني جنگ وڙهڻ جي .انالِء سوچي يسو ته توهانجي راڄ الِء قانون بجاِء ٻيو ڪچهچڙي قسچم
جو قدم کڻڻ سولو ۽ وڌيڪ ا را تو ٿي سههندو .ساڳي وق ان ڳالهه تي به ويااري يسو ته ڇا قچانچونچي ۽ سچنچئچيچن
سڌي قدم کڻڻ سان اهي توهانجي برادريَء جي سوڀ حاصل ڪرن ۾ مددگار ٿي سههندا.
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ڇا ڪيس داخل ڪرن ڪارا تو ٿيندو پوِء ڀلي ته اهو کٽي به نه سههجي؟
ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته توهان پنهنجو ڪيس کٽڻ چاهيو ٿا .پر جي توهانکي يقين ناهي ته اهو توهان کٽي سچهچهچنچدا
تڏهن ان ڳالهه تي سوچ وياار ڪريو ته ڇا نه کٽڻ جي صورو ۾ اهو توهانجي مقود الِء چڱو يا مٺو اب ٿي سههندو.
ڪيس نه کٽڻ سان به عام ماڻهن جو برادريَء جي مسئلن يانهن ڌيان ڇڪجي ٿو ۽ ماحولياتي مسچئچلچن الِء مچخچتچلچف
گروپ مڙي مٺ ٿين ٿا .جيڪڏهن ماحولياتي ت اهي ۽ انساني حقن جو ڪيس توهانجي ملڪي ڪور ن ۾ کٽي نچٿچو
سههجي ته اهو ڪنهن بين االقوامي اداري جهڙوڪ  :انٽرچ اميريڪن هيومن را يٽس ڪمي ن يا ِ
اقوام متچحچده (يسچو
 )145..تا ين پهاا ي سههجي ٿو .اهو به ممڪن ٿي سههي ٿو ته اهڙو ادارو به توهانجو مسئلو حل نه ڪري سههچي.
جڏهن ته ،ان سان توهانجي مسئلن يانهن وڌيڪ ڌيان ڇڪجي ٿو ۽ انالِء وڌيڪ وق ۽ وسيال گهربل ٿين ٿا.

ورلي ،ڪنهن ڪيس ۾ ڪامياب نه ٿيڻ سان مسئال وڌيڪ ابتر ٿي وڃن ٿا .جنهن س جج ۽ وڪيل سوچين ٿچا
ته مستق ل ۾ به اهڙن ڪيسن کي نه کٽڻ گهرجي .ناڪاري ت هير س ماڻهو سوچين ٿا ته ،برادري ناجا طور تچي
پئسا يا فا دا حاصل ڪرن چاهي ٿي ۽ ڪنهن به ناڪام تنميمي ڪوشش جيان ڪيس نچه کچٽچڻ سچ چ بچرادري
نراس ٿي ورها جي وڃي ٿي.
ڪورٽ ۾ ڪير ڪيس /دعويٰ داخل ڪري سههي ٿو؟
اهڙو متا ر ٿيندڙ پوِء چاهي اهو ڪو فرد هجي يا فرد جو ڪٽن يا سڄي برادري ،تن الِء ضروري ٿئي ٿو ته اهڙي ڪچم ڪچرن
الِء راضي ۽ ڪيسن جي جوکي کڻڻ الِء تيار هجن .عام طور تي ڪا تنميم ڪنهن به ٻئي پاران جنهن کي اهڙو ڇيهو ته رسچيچو
هجي پر ڪيس جو حوو ٿيڻ نه چاهيندي هجي ڪنهن ڪمپنيَء خالف ڪيس ڪري نٿي سههي.

ڇا اهڙي پهتل نقوان /ڇيهي جو ڪو وو موجود آهي؟
ڪنهن ڪيس کٽڻ الِء توهان الِء اهو اب ڪرن ضروري ٿئي ٿو ته:
 اهڙي متا ر فرد کي جسماني يا م اشي هاڃو رسيو هجي
 اهڙو هاڃو ڪمپنيَء س پهتو هجي يا اها ان هاڃي جي ذميوار هجي.
جيڪڏهن اهڙي ڳالهه اب ڪري سههڻ جي م قول ابتي /شاهدي موجود ناهي ته اهڙين حالتن ۾ ڪيس کچٽچڻ
بجاِء وڌيڪ ڇيهو رسي سههي ٿو .اهڙين حالتن ۾ جڏهن اهو پٽ پڌرو به هجي ته ان ڪمپنيَء قانون جي ڀڃڪڙي
ڪئي آهي ،تنهن هوندي به اهڙي وو نه هجڻ س ته اهڙو هاڃو رسيو آهي توهانکي ڪچورٽ ۾ اهچڙو ڪچيچس
داخل ڪرن نه ينو ويندو پر جي داخل ٿيندو به ته توهان کٽي نه سههندا.

ڇا اهڙي ابتي موجود آهي؟
ڪورٽ ۾ رڳو اهڙو وو پيش ڪري سههجي ٿو ،جيڪو ڪورٽ الِء ڪارا تو اب ٿي سههي .جيڪي مچاڻچهچو
ان س ڪيس ڪن ٿا ته کين ڇيهو رسيو آهي تن الِء ضروري ٿئي ٿو ته اهي ڪورٽ ۾ ڳالها ي سههن ،و ن اهچڙا
شاهد هجن جيڪي پڻ ڪورٽ ۾ ڳالها ڻ الِء تيار هجن .و ن الڳاپيل فو و ،اڀياس ،تحقي  ،ط ي رڪچارڊ يچا اهچڙو
ڪو ٻيو وو هجي جنهن مان اب ٿي سههي ته اهڙو هاڃو ۽ ڇيهو ان ڪمپنيَء رسايو آهي جنهچن تچي ڪچيچس
داخل ڪيو ويو آهي .ڪنهن پهتل ڇيهي کي اب ڪرن تمام يکيو ٿي سههي ٿو .مچثچال طچورڪ هچڪ ڪچمچپچنچي
ڪنهن ڊاڪٽر کي في ي ي کانئس اهو چورا ي سههي ٿي ته اهي ،اُهي ڪيميا ي مادا نه هيا جن س پچورهچيچتچن
کي ڪينسر ٿي آهي پر ان بجاِء پورهيتن جون پنهنجون بدعادتون هيون ،جهڙوڪ :تماڪ ڇڪچڻ ،غچيچر صچحچ
بخش کاڌا کا ڻ يا بدقسمتي جنهن س کين اهڙو ڇيهو رسيو آهي .قانوني طور تچي “ڪچارن ۽ ا چر” کچي چابچ
ڪرن تمام يکيو ٿئي ٿو .جيتوڻيڪ اها هڪ سنئين سڌي عام عقل جي ڳالهه سمجهي وڃي ٿي.
اسانجو ماحول  -اسانجي صح
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ڪهڙو يا ڪنهن اهڙو ڇيهو رسايو؟
ماحولياتي ت اهيَء خالف قانوني ڪاروا ي ماڻهن ۽ ڪمپنين سمي دنيا جي گهڻن ملڪن ۾ حڪومتن خالف بچه
داخل ڪري سههجي ٿي.
ڇا اهڙو ڪيس ڪنهن بين االقوامي ڪمپنيَء خالف آهي؟
بين االقوامي ڪمپنين جون گهڻي ڀاڱي ڪيترن ملڪن ۾ آفيسون ٿين ٿيون .ڪنهن بين االقوامچي ڪچمچپچنچيَء تچي
ي داخل ڪرن ۾ ڪاميابي حاصل ڪرن الِء ضروري ٿئي ٿو ته اهڙو ڪيس ٻنهي ملڪن ۾ ي ني جتي اهڙو هاڃيو
دعو ٰ
رسايو ويو آهي ۽ جتان جي اها ڪمپني آهي داخل ڪجي .اهو ڪم جيتوڻيڪ مهانهو ۽ يکيو ٿئي ٿچو پچر ا چرا چتچو
اب ٿئي ٿو (انالِء  696 ..۽  133تي ينل ڳالهيون پڙهي يسو).
بين االقوامي ڪمپنين جون انهن مچلچڪچن ۾ بچه بچرانچ
آفيسون ٿين ٿيون ،جتي اهي ڪم ڪنديون رهن ٿچيچون.
اهڙين حالتن ۾ ڌار ي ملڪ جي ڪمچپچنچي ،مچالچڪ تچي
ڪيس داخل ڪرن بجاِء ان ڪمپنيَء جي بران آفچيچس
تي دعويٰ داخل ڪرن سولي ٿئي ٿي .مثال طچورڪ جچڏهچن
اميريڪا جي هڪ تيل ڪمپنيَء شيوران ،نچا چيچجچيچريچا
جي ،نا يجر ڊيلٽا ۾ غالظ پکيڙي ته اتچان جچي مچقچامچي
سرگرم ڪارڪنن اميريڪن ڪچمچپچنچيَء تچي ڪچيچس
ڪرن بجاِء شيوران جي نا يجچريچا ۾ آفچيچس تچي دعچويٰ
داخل ڪئي .ساڳي وق بين االقچوامچي ڪچارڪچنچن بچه
هڪ مهم رستي سڄيَء دنيا جي ماڻهن کي شيوران پاران
ٿيندڙ انساني حقن جي ڀڃڪڙين کان آگاهه ڪري مٿچن
پنهنجين سرگرمين ت ديل ڪرن الِء دٻا وڌو.
سوچڻ جوڳا ٻيا نق ا
 ڇا اهڙو ڇيهو يا ناجا ڪم ويجهڙ ۾ پهاايو ويو آهي؟ اهو به ضروري ٿئي ٿو ته اهڙي ڇيهي يا نچاجچا چ ڪچم
جو ڪيس چند سالن اندر (عام طور تي يهن سالن اندر) داخل ڪيو وڃي .هوند بيمارين باب اهچڙو ڪچيچس
کٽڻ يکيو ٿي پوي ٿو جن کي ظاهر ٿيڻ ۾ گهڻا سال لڳي وڃن ٿا .جهڙوڪ ڪينسر جيتوڻيڪ اهي گچهچڻچيچون
سنهين بيماريون ٿين ٿيون.
 ڇا ماڻهو اهڙي ڪيس ڪرن الِء ،انهن جا شاهد آڻڻ ۽ انهن جا وڪيل پنهنجي سالمتيَء جو جچوکچو کچڻچڻ الِء
تيار ٿين ٿا؟ گهڻيون حڪومتون ۽ ڪمپنيون پنهنجا اختيار قا م رکڻ الِء ڪجهه به ڪچري سچهچهچن ٿچيچون.
جنهن ۾ جسماني ت دد ۽ قتل غارو به ٿي سههي ٿي .جيڪي اهڙين اختيارين کي للڪارين ٿا سي پنهنجچي
جان جوکي ۾ وجهي سههن ٿا.
 ڇا ڪيس تي ايندڙ خرچ /في ڀري سههجي ٿي؟ ڪورٽ جي في ،وڪيل جي في ،ملڪ کان ٻاهچر سچفچر جچو
خرچ ،فون جو بل ،شاهديون گڏ ڪرن ۽ اهڙو ٻيو خرچ هڪدم وڌي وڃي ٿو.
 ڇا توهان ان حال ۾آهيو ته ،ڪيترن سالن تا ين ڪيس وڙهي سههو؟ جو ممڪن ٿي سههي ٿو تچه ڪچيچس
کي پوري ٿيڻ ۾  2کان  55سال يا اڃان به وڌيڪ وق لڳي وڃي .ورلي ،اهڙي ڪيس جي فيولي ملڻ کان اڳ
۾ ي متا ر ماڻهو دنيا ڇڏي وڃن ٿا.
اسانجو ماحول  -اسانجي صح
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بين االقوامي قانوني سرشتو است مال ڪرن
جڏهن قومي قانون ،صح ۽ چڱڀال يَء جو باا ڪري نه سههن
تڏهن ڪا برادري ,بين االقوامي قانونن ۽ ٺاهن جي روشنيَء ۾
جن جو هن حوي ۾ ذڪر ڪيو ويو آهي پنهنجين
حڪومتن تي دٻا وجهي پنهنجيَء جدوجهد يانهن ڌيان
ڇڪا ي يا قانوني دعويٰ کي مض وط ڪري سههجي ٿو.
ڪيترا ٺاهه جن تي حڪومتن جون صحيون ٿيل آهن
اقوام متحده جا ميم ر آهن (دنيا جو ا ڪل هر ملڪ)
اهي سڀني ماڻهن جي انساني حقن جو ته انهن مان ڪيترا
ماحول جو پڻ باا ڪندڙ آهن .مثال طور ،صفحي  645تي
ينل ڪن زهريلن مادن باب ٺاهه پڙهي يسو.
مچچخچچتچچلچچف مچچلچچڪچچن وچ ۾ ٿچچيچچل اهچچڙن ٺچچاهچچن کچچي ورلچچي،
‘ڪنوين ن’ ( ‘ ،)conventionsريٽي ’ ( )treatiesيا ‘ڪوويننٽس’ ( )covenantsجي نالن سان به سڏجي ٿچو
۽ انهن سڀني لفمن جي ساڳي م نيٰ آهي .جڏهن ته اهي ٺاهه رڳو حڪومتن تي ي الڳو ڪرا ي سههجن ٿا پچر نچه
ڪي بين االقوامي ڪمپنين تي.
ڪيترن ملڪن ۾ بين القوامي ٺاهه رڳو اتان جي قومي ڪور ن ۾ هلي سههن ٿا جچيچتچوڻچيچڪ انچهچن جچون ڪچي
بندشون به ٿين ٿيون .بين االقوامي ٺاهه اسانجي قومي مهمن جي سها تا ڪندڙ ۽ اتساهيندڙ ٿچي سچهچهچن ٿچا جچن
رستي انساني حقن ۽ ماحول جو به باا ڪري سههجي ٿو.

اسانجو ماحول  -اسانجي صح
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اقوام متحده جي انساني حقن جا ٺاهه
انساني حقن جي عالمي ٺاه م اب  ،انساني ح  ،هر انسان سان الڳو ٿين ٿا جن کان ڪير به آجو ٿي نٿو سههي .اهڙا
 9عالمي انساني ٺاهه آهن جيڪي انساني حقن جو تحفظ ڪن ٿا جن ۾ انساني صح ۽ وقچار جچو حچ بچه آهچي.
انهن ٺاهن جي تفويل الِء ته اهي ڪچيچئچن اسچتچ چمچال ڪچري سچهچهچجچن ٿچا اقچوام مچتچحچده جچي ويچ چسچا چيچٽ
 www.ohchr.orgکولي “هيون را يٽس باڊي ” ( )Human rights bodiesتي ِ
ڪلڪ ڪريو.
 انٽرنئ نل ڪوويننٽ آن سول اينڊ پوليٽيڪل را يٽس ()CCPR
 انٽرنئ نل ڪوويننٽ آن اڪانامڪس ،سوشل اينڊ ڪلارل را يٽس ()CESCR

 انٽرنئ نل ڪنوين ن آن دي اليميني ن آف آل فارمس آف ري يئل ڊسڪريميني ن ()CERD
 ڪنوين ن آن د اليميني ن آف آل فارمس آف ڊسڪريميني ن اگينسٽ وومين ()CEDAW
 ڪنوين ن اگينسٽ ارچر ايند اڌر ڪريو ل ،انهيومن آر ڊيهريڊنگ ريٽمينٽ آر پن مينٽ ()CAT
 ڪنوين ن آن د را يٽس آف د چا يلڊ ()CRC
 انٽرنئ نل ڪنوين ن آن د پرو يڪ ن آف د را يٽس آف آل ما هرنٽ ورڪرس اينڊ ميم چرس آف ديچئچر
فيملي ()CMW
 ڪنوين ن آن د را يٽس آف پرسنس وٿ ڊسئ لٽي ()CRPD

 انٽرنئ نل ڪنوين ن فار د پرو يڪ ن آف آل پرسنس فرام انفورسڊ ڊسئپيئرنس ()CED
تازو ،جنهن انساني حقن جي ٺاهه ۾ ماحول جو ذڪر ڪيو ويو آهي اهو ڪنوين ن آن د را يٽس آف د چچا چيچلچڊ
)  )CRCآهي جنهن ۾ چيو ويو آهي ته سڀ ٻار محفوظ ۽ صحتمند ماحول هجڻ جا حقدار آهن( .ان م اهچدي تچي
سڀني حڪومتن سواِء اميريڪا ۽ سوماليا صحيون ڪيون آهن).
سال  3555۾ اقوام متحده اهو به اعالن ڪيو ته ،پيئڻ الِء سٺي ۽ صاف پاڻي هجڻ سمي صح صفا ي جو هجچڻ
انساني ح آهي .اهو م اهدو ماحول جي بااَء الِء انتها ي اهمي وارو ٿي سههي ٿو .جيتوڻچيچڪ مچاحچولچيچاو کچي
بذاو خود ڪي ح ڪونهن پر جڏهن حڪومتون انسانن جي پاڻي ۽ صح صفا يَء جي حقن جچي لچتچاڙ ڪچن
ٿيون ته اهڙيَء حال ۾ انهن جو احتساب ڪري سههون ٿا.
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جڏهن ڪو ملڪ ڪنهن م اهدي جي ڀڃڪڙي ڪري ٿو
جڏهن ڪو ملڪ ڪنهن م اهدي جي ڀڃڪڙي ڪري ٿو ته اهڙو ڪو ٻيو ملڪ جنهن اهڙي م اهدي تچي صچحچي
ڪئي آهي ان ملڪ خالف “انٽرنئ نل ڪورٽ آف جسٽس” ۾ ڪيس داخل ڪري سههي ٿو .جچڏهچن تچه ايچئچن
ورلي ڪو ٿئي ٿو .ان جو ٻيو حل هي ٿي سههي ٿو ته ڪو به فرد يا فردن جي ولي لک ۾ اهچڙي شچڪچايچ اقچوام
متحده جي ڪميٽي کي ڪري سههي ٿي ته ان ملڪ ڪنهن مخوو .انساني حقچن جچهچڙوڪ :مچ ڀچيچد بچنچا
زندگي گذارن يا ت دد ڪرن ۽ اظهار جي آزادي نه ييڻ جي ڀڃڪڙي ڪئي آهي .ساڳي وق اهچا ڳچالچهچه بچه پچڪ
ڪرن جوڳي ٿئي ٿي ته اهڙو ملڪ پنهنجن ماڻهن کي ڪهڙين حالتن ۾ لک ۾ شڪاي ڪرن جي اجازو ي چي
ٿو .ان باب وڌيڪ م لومچاو حچاصچل ڪچرن الِء اقچوام مچتچحچده جچي انسچانچي حچقچن جچي ويچ چسچا چيچٽ يسچو:
www3.ohchr.org/English/bodies/petitions/index.htm.

م اهدي تي صحي ڪندڙن حڪومتن الِء الزمي ٿئي ٿو ته اهي وق به وق پنهنجي ملڪ جي انساني حچقچن جچي
صورتحال باب اقوام متحده جي ڪميٽيَء کي آگاه ڪنديون رهن .جڏهن ته حڪومتون پنچهچنچجچيچن رپچور چن ۾
ڪڏهن به انساني حقن جي زيادتين جو ذڪر نه ٿيون ڪن .ان بجاِء رڳو ايترو ٻڌا ين ٿيون ته“ ،جيچتچوڻچيچڪ اهچڙا
مسئال موجود آهن پر اهي بهتر ٿي رهيا آهن ”.تنهنڪري ڪميٽين ۽ اين جي او الِء ضروري ٿچئچي ٿچو تچه اهچي بچه
پنهنجين شيڊو رپور ن ( )Shadow Reportsرستي اصل صورتحال کان آگاهي يينديون رهن .هچر چچئچن سچالچن
کانپوِء اين.جي.او پنهنجيون رپور ون پيش ڪري سههن ٿيون جيڪي انهن جي ملڪ جچي اقچوام مچتچحچده جچي
“يونيورسل پيرياڊڪ رويو” ( )Universal Periodic Reviewجو هڪ حوو هجن ٿيون.
اقوام متحده جي ڪميٽي الِء اهي رپور ون ي اهڙو ذري و آهن جن رستي ٿيندڙ زيچادتچيچن جچي سچڃچاڻچپ ڪچري
سههن ٿيون جيڪڏهن اهڙيون رپور ون شايع ڪرا جن ته ان سان سڄي دنيا جو ڌيان ڇچڪچا چي سچهچهچجچي ٿچو.
ڪميٽي ،اين.جي.او جي رپور ن يانهن ڪيترو ڌيان ي ي ٿي ان جو عام طور تي مدار ڪميٽيَء جي اناارج فچرد ۽
عوامي واويال تي ٿئي ٿو.

اقوام متحده جا ٻيا اعالن
اقوام متحده جا ٻيا فيوال جيتوڻيڪ سرڪاري م اهدا نٿا ٿين تنهن هوندي به اهي ،دنيا جي سڀچنچي مچلچڪچن الِء
اخالقي ذميواريون سمجهيو وڃن ٿيون .ڪيترن ملڪن ۾ انهن کي اهمي نٿي يني وڃي پر ورلي انهن جي ڳچالچهچه
ڪرن سان اسانجون ڪوش ون سههاريون ٿي وڃن ٿيون ۽ پنهنجن حقن جي بااَء ڪرن ۾ مددگار ٿين ٿيون.
 يونا ٽيڊ نئ نس ڊڪلري ن آن د را چيچٽچس آف انچڊيچجچيچنچيچس پچيچپچل ) http:/www.ohchr.org/EN/Issues/
)IPeoples/Pages/decleration.aspx
 ڊڪلري چن آن د را چيچٽچس ٽ ڊولچپچمچيچنچٽ ) http:/www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/
)DevelopmentIndex.aspx
 ڊڪلري ن آن د سوشل پروگريس ا نڊ ڊولپمينٽ ) )http:/www3.ohchr.org/English/law/progress.htmn
 ڊبلن اسٽيٽمينٽ آن وا ر ا نڊ سسٽينئ ل ڊولپمينٽ ) http:/www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/
)English/icwedece.html
 جوهانس رگ ڊڪلري ن آن سسٽينئ ل ڊولپمينٽ )http:/www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD-
)POI-PD/English/POI-PD.htm

اسانجو ماحول  -اسانجي صح

ضميمون ب :قانون جي مدد سان ماحولياتي حقن الِء وڙهڻ

568

خا .طريقا
اقوام متحده انساني حقن جي حل الِء “مخوو .طريقا” به مقرر ڪيا آهن .جنکي است مچال ڪچنچدي فچردي يچا
اجتما ي انساني حقن جي ماهرن جنکي “اسپي ل ر پور يئر” ) )Special Rapporteursسڏجي ٿو ،لهه وچڙ ۾
اچي مخوو .طريقا است مال ڪري سههجن ٿا .اسپي ل ر پور يئر پنهنجن عال قن ۾ ٿيندڙ انساني حقن جي
زيادتين جي جاچ پڙتال ڪن ٿا (جنهنکي “فرمان” سڏجي ٿو) جهڙوڪ :کاڌ خوراڪ حچاصچل ڪچرن جچو حچ ،
صح جو ح ۽ زهريلو گند ڪارو اڇال ڻ وغيره.
اسپي ل ر پور يئرن کي رڳو خط لکي ،شايع ٿيل خ رن يا ڪنهن به لکيل م لوماو سمي ان مسچئچلچي الِء مچلچي
سهھجي ٿو .ر پور يئر اهڙا مسئال اقوام متحده کي پنهنجين سفارشن سان پهاا ين ٿا .ڪميٽين تا ين پچهچاچڻ
کانپوِء ڪيتري ڪاميابي ٿئي ٿي ان جو مدار عام طور تي رپور رس جي دلاسپيَء تي ٿئي ٿو.
ورلي ،ر پور يئر چاهي ته اهڙي وسنديَء جو دورو ڪري پان يسي سههي ٿو ته ميڊيا جو به ان پاسي ڌيان ڇڪا چي
۽ برادريَء جي ضرورتن جي تا يد به ڪري سههي ٿو .جيڪڏهن توهان سچمچجچهچو ٿچا اهچڙي دوري ڪچرن سچان
توهانجي انساني حقن الِء ڪوشش ساڀيان ٿي سههي ٿي ته توهانکي ر پور يئر سان راب و ڪري کيس زيچادتچي
ٿيندڙ هنڌ جي تڪڙي دوري ڪرن جي دعوو ييڻ گهرجي.
ر پور يئرن جا ناال ،انهن جا اختيار ،راب ي باب م لوماو اقوام متحده جي انساني حقن جچي ويچ چسچا چيچٽ تچان
“هيومن را يٽس باِء اشوز” ( )Human Rights by Issuesتان حاصل ڪري سههجي ٿي.
اهڙا ٻيا عال قا ي قانوني ادارا به هجن ٿا جهڙوڪ‘ :انٽر اميريڪن را يٽس ڪمي ن’ ۽ ‘د افيريڪن ڪچمچيچ چن
آن هيومن ا نڊ پيپلس’ جن وٽ پنهنجي طرز جي انساني حقن جا م اهدا ۽ طريقا موجود ٿين ٿا جچيچڪچي ورلچي،
اتان جي ماڻهن ۽ برادرين جي است مال ڪرن ۾ سوال ٿين ٿا.

ماحولياتي ت اهي عورتن کي
هاڃو رسا ي ٿي.

اسانجو ماحول  -اسانجي صح

