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 لُکوٹوراں حقاٞں معایدہ

U N I T E D  N A T I O N S  C O N V E N T I O N  O N  R I G H T S  O F  C H I L D   

        

                       

 انسانی حقوق ا ں باٞرٞا مٔی پاکستاناں اجتماع                                

 اسلام ا باد   ۲۰۰۰اپریل  ۲۲، ۲۱                                   

 بنیادی انسانی حقوق رہ                                     

 ڑال اہم ثُبوتُچن                                        
 حج ٞاں ا خیراں خطبہ •

 انسانی حقوقاں عالمی منُشور •

 معایدہ ںا ں ختم ٞکروگاٞ  اِیسالاں خلاف ہار قسیماں فرق •

 لُکوٹُوراں حقاٞں معایدہ •

 قاہرہ ا ں اعلان •
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 لُکوٹوراں حقاٞں معایدہ                                       

حقاٞں معایدہ اقوام متحدہ ایں جنرل اسمبلی ) ُدنأے ایں جمح قومونہ ایں عام لُکوٹوراں 
تھی عملی ٞکار شروع کیر پاکستانہ  ۱۹۹۰ستمبر  ۲مٔی منظور ہو ۱۹۸۹اسمبلی( تھی نومبر 

تتھی ٞکال ٞامال کیر۔ ٞپرہ تانی ایں دفاع ا ں اظہار کیر اُوں معایدہ ا ں دفعہ اِیں تشریح اسلامی 
مٔی اٞ قومی ٞکمیشن لُکوٹوریں  ۱۹۸۰روایات تے اُوصولاں موافیق ہودہ۔ پاکستانیں ُحکوِمتہ 

اوں ٞاساں وجادہ مقصد مٔی کامیاب ہوگ،  حفاظاٞت تے ترقی  ا ں بارا مٔی چاٞگ ایں نیں کیر
مقرار پالیسی چاگ، ا گدی ٞسہ ٞگنڑال منصوبا، تریقی ایں پالیسی تے منصوبا رہ مٔوثر ٞامال را 
ٞامال ٞکا پاکستاناں ُجوڑ معزور لُکوٹوریں حفاظات ٞکر ُبگ تہ۔ معاہدہ ا ں رہنمأی ٞکروگ والہ تے 

روگ والہ ایں حیثیت ٞسہ متعلقہ قانونی کاروأی پورہ ٞکروگ ٞا باٞرٞایاٞں قانونی ُچنڑیل رہ دستخط کٞ 
ما باد پاکستانیں ُحکوِمتہ اٞپان رہ اوِطن ماٞکہ نافیز ٞکروگ تے تسیں نگرانی ٞکروِگیں زِمی ویری 
ِگین۔ قومی کمیشن ُموٹُو ایں بیتاٞں زِمی وار تُھوں اوں توم  ا ٔین تے اوِطناٞں قانون مٔی ضریلی تر 

اگ اِیں تجویز ٞکرگ اوں اوم اقوام متحدہ ا ں ایں معایدہ لُکوٹُوراں حق ٞسہ شریک میم تے ٞچٹٞر
 ٞکرگ تہ۔   

 

 

 

 

 

مٔی منظور  ۱۹۸۹اقوام متحدہ ایں جنرل اسمبلی اٞ نومبر  لُکوٹوراں حقاٞں متعلق اجتماع) سی ا ر سی(
مٔی نافیز ہوش۔ پاکستانہ ٞاسیں تصدیق تتھی ٞکال اِیں شرط دہ  ۱۹۹۰ستمبر  ۲ِکیش تے ایں اجتماع 
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مٔی پاکستانیں  ۱۹۸۰کیر اوں ٞاسیں دفعہ اِیں ترجیح اسلامی قانون تے اوصولاں ُموافیق ٞکرگ۔ دسمبر 
ع تے ترقی اِیں کیر قومی کمیشن چاش اوں معزور تے عام لُکوٹُوراں بارا مٔی حکوِمتہ لُکوٹوراں نف

منصوبا فأیدہ مند ترقی، خاص پالیسی چاگ، ایں بارا مٔی منصوبہ چاگ، ترقی تے تساں صحیح نافیز 
یقینی ٞکروگ۔ سی ا ر سی ا ں تصدیق تے ایچھٞلہ ٞا بین الاقوامی ُچنڑال ثبوتاں دستخط ٞکروگ دہ 

ہ ایچھلیں قانونی زِمی ویری ٞگٔی اوں تساں پورہ ٞکروگیں کیر پاکستانیں حکوِمتہ لُکوٹوریں پاکستان ر
بہتری، ترقی ا ں کمیشن )این سی سی ڈی( سی ا ر سی ا ں نافز ٞکروگ تے تساں نافز ٞکروگیں نگرانی 

قومی قانون ایں اضافی زِمی ویری پا حولہ کیر۔ موٹو ا ٔی ایں ٞکمیشن ایں زِمی ویری اوں ٞسہ ا ٔین تے 
مٔی ٞکاں ٞکاں باٞ ضرولاٞت ہی تے اقوام متحدہ ا ں لُکو ٹوراں حقاٞں اجتماع تھی ٞشریک ہو گیں کیر 

 بٞدلی تے اضافی تجویز ٞگرگ۔

 ا ں فریق اوِطنایں معاہدہ 

اقوام متحدہ ا ں منشور مٔی ایلان ٞکرال اوصولاں مطابق انسانی  اِیں بات نظر مٔی سیتی اوں ❖
بران ا ں پیدأیشی ایتھیک باݭ ٞاچھلاں تے نہ ٞبٞدلاگ والہ حاق تسلیم خاندان ا ں تمام مم

 ٞکروگ ُدنأے ماٞکہ ٞازیدی، انصاف تے امن ایں بنیاد تھی۔
ایں جولاگ زہین مٔی تھا اوں منبشور مٔی اقوام متحدہ ا ں ُرُکن اوِطن بنیادی انسانی حقوق  ❖

یق ٞکرنت تے ایں بیتاں مکمل تے انسانی زات ا ں وقار تے قدر، قیِمت رہ یقین سیتی تصد
 ارادہ ٞکرنت اوں مکمل ازیدی مٔی خلک ایں تریقی تے رین اُمراں معیار ٞکہ ترجیح ٞدگ۔

تسلیم ٞکا تٔی اوں اقوام متحدہ، انسانی حقوق ا ں عالمی منشور تے انسانی حقوق ا ں باٞرا  ❖
س مٔی موجود ٞازیدی مٔی باٞری قومونہ ا ں معایدا تساں مطابق متفقہ طور دہ ایلان ِکیر اوں ا  

تے حاٞق بغیر ٞکٔی فٞرٞقہ ہار نسل، رٞانگ، ِجب، مزٞاہب تے سیاسی اداراٞ قومی تے خلک ایں 
 ہسب ٞنساب جأیداد تے پیدأیش یا دی ٞکہ حیثیاتاٞ سؤے اِیں کیر براباٞر تُھو۔

م متحدہ ٞا ایں جولاٞگ زہین واٞتلی اوں ُدنأے رہ بٞسر جال انسانی حقوق ا ں حوالاٞ مٔی اقوا ❖
 ایں اعلان کیر اوں لُکوٹور خصوصی ُحباں تے اِمداداں حقدار تُھو۔
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ایں یقین ٞکا تٔی اوں خانداٞن معاشراٞ مٔی بنیادی ُگروپ تے تساں تمام ممبران خصوصا ًٰ  ❖
لُکوٹوراں ٞگان ہوگ تے حفاِظتیں کیر قدرتی ماحول ایں حیثیات ا شیں ٞکہ ضرولی مدٞاد 

 وں اوم معاشرٞا مٔی تانی زِمی ویری پورہ ٞکرُبگ تہ۔تے خیال ساتوگ ٞپٞکار ا
تسلیم ٞکا تٔی اوں مانوݭ ایں مکمل تے براباٞر ترقی ایں کیر لُکوٹوراں خاندان ا ں ماحول  ❖

 مٔی خو شیلی، محاباٞت تے زہینی سکون مٔی پروراش ہوگ ٞپٞکار۔
ہ اُمر لنگاگیں کیر مکمل ایں بات نِظر مٔی ساتوگ ٞپٞکار اوں لُکوٹور ٞکہ معاشرٞا مٔی ٞاپانسٞ  ❖

طور دہ تیار ہوگ ٞپٞکار تے تاسیں پروراش ٞامی سوچاٞ جزباٞٞسہ ہوگ ٞپٞکار کاٞں اقوام متحدہ 
ا ں منشور مٔی بیان ِکیت تے خاص طوردہ ا من تے معاف تے بگیشوگ، برداشت، 

 ازیدی، مساوات تے اتفیقاں اوصولاٞں مطابق۔
ا ں  ۱۹۲۴حتیات ٞکروگیں ضرولِتاں اظہار  زہین مٔی ساتی اوں لُکوٹوریں کیر خصوصی ❖

 ۲۰لُکوٹوراں حقوقاں جنیواں اجتماع تے لُکوٹوراں حقوقاں قرارداد تاس جنرل اسمبلی ٞا 
مٔی منظور کیش تٔی انسانی حقوقاں عالمی قرار داد خلکاٞں تے سیاسی ۱۹۵۹نومبر 

ں تے خلکاٞں تے ( معاشرا۲۴تے  ۲۳حقوقاٞں باری ُدنایاں اقرار نامہ ) خصوصاًٰ ا رٹیکل 
(باری ُدنایاں تنظیمونہ ا ں قانونی ۱۰ثقافِتاں حقاٞں باری ُدنایاں اقرار نامہ)خصوصاًٰ ا رٹیکل
 ضابطا تے خصوصی لُکوٹوراں متعلق ُچنڑال ثبوت۔

ایں زہین مٔی تھا اوں کھیکی لُکوٹوراں حقوق ا ں اقرار ناما مٔی ُچنڑال تُھو اوں لُکوٹوریں  ❖
لی ا ں وجا تھی اوم ٞکہ خصوصی حفاضات تے احتیاتیں زہینی تے جسمانی ٞکٞچہ وا

 ضرولاٞت تھی ٞسہ پیدا ہوگ ما پِھر مال تے پیدا ہوگ ما بعد موزون قانونی حفاظات۔
لُکوٹوریں حفاظات تے بہتری ا ں متعلق معاشرہ ا ں تے قانونی اُوصولاٞں اقرار نامہ ا ں دفأ  ❖

تے خانداناں طور دہ اقوام متحدہ  نِظر مٔی سیتی خاص طوردہ لُکوٹور تانی ٞکروگ، قومی
ا ں زواناناٞں بارا مٔی انصاف ا ں انتظام ایں کیر کم از کم قانون) بیجنگ ا ں قانون(تے ایمر 
جنسی تے اوصیلہ سمان فساد ایں صوریت مٔی لُکوٹور تے اِیسالیں حفاِظتاں باٞراٞ مٔی قرار 

 داد۔
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اٞں لُکوٹور موجود تُھو توم باٞر لیݪ حالات ایں تسلیم ٞکا تٔی اوں ُدنأیں تمام اوِطن مٔی ایچھل ❖
 مٔی اُمر ٞگڑنت تے ٞامی چھلاٞں لُکوٹور ٞکہ خصوصی مدٞاد ٞکروگیں ضرولات تھی۔

تے  معاشرہ ایں   لُکوٹوریں حفاظات تے اٞ چھلیں ترقی ایں کیر ہار قسمیں خٞلکاں طریقہ ❖
 قدر ایں اہمیات نِظر مٔی سیتی۔

قی یافتہ ُملکونہ مٔی لُکوٹوراں ایتھیک باݭ اِیں حالاٞت رٞاین ُدنایاں تمام ملکونہ خصوساًٰ تر ❖
ٞکروگیں کیر باری ُدنایاں تعاون اِیں ضرولِتیں اہمیات تسلیم ٞکا تُواٞ ُچنڑال جولاٞگ رہ اتفاق 

 تُھو۔
 اوالاٞں حصہ                             

 اولاں دفعہ؛

o  ِٞکال ما ٞکم اُمراں تمام انسان تُھو ٞاس چھیری یں مقصد لُکوٹور ما ُمراد اٞڄا موجودہ اجتماع ا
 ٞسہ لُکوٹوراں قانوناں مطابق ٞاس ما پِھرمال بالغتوپیں اُمر ٞکہ پھاش تہ۔

 ۲دفعہ 

لُکوٹور یا ٞتسوں ییو بوب یا قانونی زمہ وار ایں نسل، رٞانگ، اِیس ِمیش، ِجب،  ۔فریق اوِطن۱
ایں حیثیت، جأیداد، معزوری، پیدأیشی یا دی  سیاسی یا ٞکہ رایہ، قومی نٞٞسلیں یا بھی معاشرہ

ایچھلاں حدود ا ں خیال سیتی با کٔی قِسمأ فرقہ معأیدہ ا ں مطابق لُکوٹوراں حقاں احترام تے تن 
 امال ٞکراگ ۔ رہ

ایچھلاں مناسیب قدام ِگینگ اوں لُکوٹوراں ہار ٞقسیماں فرق یا سزا ایں حفاظات  (فریق اوِطن۲)
لُکوٹوریں یٔی بوب یا قانونی زمی وار یا خاندان ا ں ممبراناں مقام تے مرتبہ، کار ٞکرگ تسیں بنیاد 

 گزاری اخکارہ کیش رایہ یا یقین رہ ا ش۔

 ۳دفعہ 
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لُکوٹوراں متعلق تمام قدام گنوگ مٔی خواہ ٞسہ سرکیری یا پراویٹ معاشرہ ایں بہتری  (فریق اوِطن۱)
أ یا قانون چاگ والہ ادارا ایں پیݭ تھی رٞات ٞکرال لُکوٹور ا ں ادارا، قانونی ٞادالِتونہ، انتظام ا ں محکم

 ایں بہترین مفاد ٞکہ سؤی ما زیات اہمیت ٞدگ۔

یا لیکیٹیراں رینیریں کیر حفاظات تے تساں خیال ساتوگیں کیر ضرولی قدام  لُکوٹوراں (فریق اوِطن۲)
قانونی زمی وار یا ایچھلاں مانوڄ ِگنوگ یقینی ٞکروگاں وعدہ ٞکٞرنت۔ لُکوٹور یا لکیٹیریں ییو بوب، 

اوں توم لُکوٹور یا لکیٹیراں زمی وار ا ش ا ں حاق تے فرض خیال ساتی ضرولی قدام ِگنوگاں وعدہ 
 ٞکرنش تے ایں مقصداں حصول ٞکروگیں کیر تمام قانونی تے انتظامی ٞقداٞم ِگنگ۔

دارا، خزمات تے سہولات (فریق اوِطن لُکوٹوریں حفاظات تے تساں خیال ساتوگاٞں باراٞ مٔی ا۳)
خصوصاًٰ حفاظات، صحت، اسٹاف ا ں تعداد تے موزون ہوگ ٞسہ جانوگیں نگرانی و انتظام ا ں ُشعبأ 

 مجاز ُحکام ایں پیݭ تھی مقرار ٞکرال معیاراں مطابق یقینی ٞکرگ۔

 ۴ دفعہ

وعدہ ٞکرنتھوں موجودہ اجتماع ا ں مطابق قبولاٞل حقاں نافز ٞکروگیں کیر تمام  فریق اوِطن ❖
لأ مٔی سٞ لمناسیب قانونی، انتظامی تے دی قدام ِگنگ۔ معاشراں تے خلک ا ں ِملی حقأں سٞ 

فریق اوِطن تانی ہوگال زریعہ تھی انتہأی حدأی تے ٞکھنہ ضرولات ا ش بارایاں مِدداں تحت 
 ٞکرنت۔ قدام ِگنوگاں وعدہ

 

 ۵ دفعہ

ییو بوب یا ٞکھنہ اساں جاری ٞکروگ ہوݭات ٞچٹار خاندان یا طبقہ ِکھیکی مقامی لُکوٹوراں  فریق اوِطن
منوگ ا ش قانونی ٞزمہ وار یا لُکوٹوراں قانونی دی مانوڄ ایں زمی ویری ا ں حقاں تے فرضاں ایں چھٞلہ 

ان ہودہ تے لُکوٹوراں موجودہ اجتماع مٔی احترام ٞکرگ ٞکاں لُکوٹوریں صلاحیات رینیریں پیݭ ٞکہ رو
 قبولاٞل ٞامل مٔی گیاگیں کیر موزون پیݭ ٞکہ ُمقرار ٞکروگ تے ُپن ٞپشاگ مٔی مداد گار ہوگ۔
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 ۶دفعہ

 (فریق اوِطن قبولنت اوں ہار لُکوٹور ٞکہ اُمراں پیدأیشی حاق حاصیل تُھو۔ ۱)

 حدأی یقینی ٞکرگ۔ (فریق اوِطن لُکوٹوراں اُمر تے تریقی انتہأی ممِکن۲)

 ۷ دفعہ

۔ پیدأیش ما فوراًٰ ُپت لُکوٹوراں اندراج ٞکرگ تے تانی پیدأیںش تھی ہی نام تھاگاٞں حاق، قومیت ۱
بیرے ٞکہ تانی یٔی بوب  /ٞکاں حدأے ممکن ا ش ُپو تعلُق ساتوگ)اوطان( ا ں حاق تے کیں قوم ٞسہ

 جانوگاٞں حاٞق حاصیل ہوگ۔

تانی اوِطناں قانوناں مطابق تے ایں ُشباع مٔی معلقہ باری ُدنایاں معایدہ ا ں مطابق  ۔ فریو اوِطن۲
تانی زِمی ویری خصوصاًٰ ایں صورِت مٔی لٞکہ لُکوٹوریں کٔی اُطان نہ ا ش ایں حقاٞں نافیز ٞکروگ 

 یقینی ٞکرگ۔

  

 ۸دفعہ 

کھیکی قانونہ تسلیم کیت ۔ فریق اوِطن لُکوٹوراں پویانوگ قومیتہ سمان، نام، خاندان ٞسہ رشتہ ۱
 ا ں وعدہ ٞکرنت۔ محفوظ ٞکروگاں حاق با ٞکٔی غیر قانونی مداخلتہ احترام ٞکروگٞ 

۔ ٞکھنہ لُکوٹور یا لکیٹیر تانی پویانوگیں ٞکتیک یا ُسؤے شٔی ما محروم ا ش فریق اوِطن تاتہ لُکوٹور ۲
 مداد تے حفاظات ٞکرگ۔یا لکیٹیراں پویانوگ شردہ دوبارہ مقرار ٞکروگیں غریض دہ مناسیب اِ 

 ۹ دفعہ

۔ فریق اوِطن ایں ُحُکم یقینی ٞکرگ اوں لُکوٹور یا لکیٹیر ییو بوب ایں مرضی ا ں خلاف اوم ما ۱
نہ ہوراٹگ صرف اِیں صورِت مٔی لُکوٹور ُجدا ٞکرگ کون اختیار والہ حکیم عدالِتاں جأیزہ ا ں 

یں ُجدأی لُکوٹوراں بہترین مفاد مٔی شرط دہ قانون تے طریقہ ا ں مطابق ایں پشاگ اوں ایں چھل
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تھی۔ ایں چھلاں ٞپشاگ ٞا مخصوص صورِت مٔی ہوباں لٞکہ ییو بوبیں پیݭ تھی لُکوٹور ٞسہ لاݪ 
سلوک یا تاس ٞکہ فِِکر نہ ٞکروگ ایں چھلیں حالات مٔی لُکوٹوریں یی تے بوب ُجدا ٞبیوݭات تے 

 رولی ہودہ۔لُکوٹوریں بیوگاں باٞگ ا ں بارٞا مٔی فیصلہ ٞکروگ ض

۔ موجودہ مضموناں اوالاں پیراگراف مٔی زِکر ٞکانی کاروأی مٔی متعلقہ فریقونہ ٞکہ ایں کاروأی ۲
 مٔی حصہ گینوگ تے تانی نظریات پیش ٞکروٞگاں موقعہ ٞدگ۔

۔ فریق اوِطن تانی ٞاک یا دؤی ییو بوب ما ُجدا ٞکرال لُکوٹوراں تساں حقاں احترام ٞکرگ اوں ٞسہ ۳
بنیاد دہ تانی ییو بوب ٞسہ زاتی تعلقات تے ٞاپینہ رابطہ ساٞتگ صرف ایں صورت مٔی ٞکہ ٞسہ  باقاعدہ

 لُکوٹوریں بہترین مفاداں خلاف ا ش تہ۔

۔ کھنہ ٞکاں با ایں ُجدأی ِکشکاٞں فریق اِوِطنیں اٞ ٞملاں نتیجأ مٔی واقع ہو تہ لٞکہ ییو بوب مٔی ۴
لکیٹیریں گرفتای، قاد، جلاوطنی)اوطن تھی( زورہ ٞگڑوگ یا ِکشکاٞں اٞک یا دوامو یا بھی لُکوٹور ،

ٞمرگ) ایچھلاں ٞمرگ اوں ٞسہ قاد ا ں دوران کیش ٞکہ وجادہ ہوش تہ( تُھو کو تتھی فریق اوطان 
درخواست ٞکروگ دہ لُکوٹوریں ییو بوب یا لٞکہ مناسیب ہو تے خانداناں دی ِکشٞکاں مانوݭ ٞکہ 

ا مٔی ضرولی معلومات پھݭاگ شرط اینوں معلومات لُکوٹوریں خانداناں ݭاروگاٞل مانوݭ ا ں بار
بہتری ایں کیر نقصینی نہ ا ش تہ۔ فریق اوِطن ایں جولاگ دی پا یقینی ٞکرگ اوں ایں چھلاٞں ٞکٔی 

 درخواست ، درخوست داگ والہ ایں کیر نقصانیں سباب نہ ہوگ تہ۔

 ۱۰دفعہ

ویری چاِجنت اوں لُکوٹور لکیٹیر یا ٞتسوں ا ں تحت فریق ِطن ایں زِمی  ۱پیراگراف  ۹مضمون ۔ ۱
ییو بوب ایں پیݭ تھی تسوں خاندان جمع ٞکروگیں کیر کاں درخوست داݭات تن رہ ران انداز 

انسانی ہمدردی ا ں جوڑہ تے شردہ ٞامال ٞکرگ۔ فریق اوِطن اِیں بات دی پا یقینی ٞکرگ اوں 
 ہ اِیں ٞسباب مو ہودہ۔ایچھلاٞں درخواست  درخواست داگ والہ اِیں کیر لاݪ نتیج

۔ اٞ لُکوٹور تسیں ییو بوب مختلف اوِطن مٔی ٞکڑہ ا شنت ٞکہ اِیں حاق حاصیل تُھو اوں ٞسہ ۲
باقاعدہ بنیاد دہ با اثتثنأ حالاتہ تانی ییو بوب ٞسہ زاتی تعلقات تے ٞاپینہ رابطہ ٞکر باں۔ اِیں  /مستقل
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می ویری پورہ ِکروگیں کیر فریق ا ں تحت تانی ز ۱پیراگراف  ۹مقصداں اوصول تے مضمون 
ملکونہ لُکوٹور لکیٹیر یا تسوں ییو بوب ِکیناٞ اوطان بلکہ تسوں تانی اوطان ُچھوراگ تے تانی اوِطن 
مٔی داخیل ہوگاں حقاں احترام ٞکرگ۔ کیناٞ اوطان ُچھوروگاں حق رہ صرف ایچھلیں پابندی لاگو 

لامتی اِیں حفاطتیں کیر ، معاشرہ ا ں نظم، ہوگ کیں قانوناٞ مطابق ݭیش تہ تے ا ٔی کیں قومی س
قومیں صحت یا اخلاقیات یا دی ایں ازیدی تے حق ایں حفاظتیں کیر ضرولی ا ش تے موجودہ 

 اجتماع مٔی تسلیم ٞکرال حقأں مطابق ا ش۔

 ۱۱ دفعہ

 یں کیر قدام ِگینگ۔لُکوٹوراں باری اوطن ٞکہ ناجأیز لاڑاگ تے واپس نہ ٞکروگ اِ  ۔ فریق اوِطن۱

ایں مقصداں اوصولیں کیر فریق اوِطن دؤی بام تھی یا ݪی بام تھی معاہدہ ٞکرگ یا موجودہ ۔۲
 معاہدا ٞسہ ݭاگ۔

  ۱۲ دفعہ

ا شی اِیں  /لکیٹیر اوں توم تانی ہیکوریں حال ٞمنوٞگاں قابیل ا ش /فریق اوِطن اِیں چھلاٞں لُکوٹور۔ ۱
ٞکرنش تہ ازیدی ٞسہ بیان ٞکروگیں یقین ٞدگ تے خیال پا تتھی تمام معِملاٞ مٔی ٞکاں توم متأثر /حال

 خیال تسیں اُمر تے بالغ توپاں نظریہ زہین مٔی سیتی وزن ٞدگ۔/لُکوٹوریں حال

۔ ایں مقصد اِیں کیر لُکوٹور ٞکہ خاص طوردہ اِیں جولاٞگاں موقع دادہ اوں تساٞں جولاٞگ ۲
ر ٞکرنش، مٔی یا تہ براہ راس یا ِکشٞکہ اِیچھلیں عدالتی یا انتظامی کاروأی مٔی ٞسہ لُکوٹور متأث

نمأیندہ یا  ِکشٞکہ مناسیب ادٞارٞاں زریعیا دہ اِیں انداز دہ بوجاگ ٞسہ قومی قانون ا ں دأیرہ ا ں 
 شیٹشی ا ش۔ 

 ۱۳ دفعہ
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۔ لُکوٹور ٞکہ جولاگیں ٞازیدی ا ں حاق حاصیل ہوگ۔ ِایں حق مٔی مالومات تے ہارقسیماں ۱
روگ ما باتاگ، وصول ٞکروگ تے دٞاگ، زبانی جوڑہ ُچنڑال شٞکل مٔی، خیالات، باٞباٞماں خیال کٞ 

 ڈرنگ ا ں شٞکل مٔی یا لُکوٹوراں خوشاٞں ِکشٞکہ طریقہ شاِمل تُھو۔

۔ ایں حقاٞں استعمال رہ ٞکتیک پابندی ٞݭجبیں ٞپرہ ا ٔی صرف ایں )پابندی(چھلیں ہوگ کیں ۲
 قانون مٔی موجود ا ش تے ضرولی ا ش۔

 تے ُشہرت ا ں احترامیں کیر یا)الف( دی ا ں حاق 

 )ب( قومی سلامتی یا یا خلکاٞں نظم یا خلک اِیں صحت تے اخلاقیات اِیں حفاِظیں کیر۔

 ۱۴دفعہ 

۔ فریق اوِطن لُکوٹوریں فِکریں ٞازیدی، ضمیریں اٞزیدی، تے مزہبیں ٞازیدی ا ں حقاٞں احترام ۱
 ٞکرگ۔

ل ہو ݭات تہ ایں قانونی زمہ واراں لُکوٹور ۔ فرق اوِطن لُکوٹوریں ییو بوب یا دی کھنہ استعما۲
لکیٹیر تساں حاق ایچھٞلہ استعمال ٞکروگاں سلسلاٞ مٔی ٞسہ تسیں قابلیت  اِیں ترقی مٔی مددگار 

 ثابیت ہوگ۔ رہنمأی ا ں حوالاٞسہ حقأں تے فرض ا ں احترام ٞکرگ۔

ابع ٞکرباٞں ٞکان قانون مٔی ۔ کیں ٞمزا ہب یا ا قیدہ ا ں ٞازیدی ا ں اظہار صرف ایچھلیں پابندی ا ں ت۳
تجویز کیش تہ تے ٞسہ مخلوقیں حفاظات، خلکاٞں نظم، ضبط، صحت یا اظلاقیات یا دی ا ں 

 بنیادی حاق تے اٞزیدی ایں حفاِظتیں کیر ضرولی ا ش۔

 ۱۵ دفعہ

 ۔ فریق اوِطن لُکوٹوراں تنظیم چاگ تے ُپر امن احتجاج ا ں حاق تسلیم ٞکرنت۔ ۱

رہ ٞکٔی پابندی نہ ݭاگ ماسؤے ایں ٞکاں قانوناں مطابق ا ش تے ٞا جمہوری ۔ أی حقاٞں استعمال ۲
معاشرٞا مٔی قومی سلامتی یا عام خلک ایں حفاظات، خلکاں نظم ، خلکیں صحت یا اخلاق 

 ایں حفاظات یا دی ا ں حقاں تے اٞزیدی ایں کیر فاجدہ مند ا ش۔
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 ۱۶ دفعہ

ہ رابطأ مٔی غیر قانونی یا من مانی تی ۔ کانہ لُکوٹوریں عزات، خاندان، لار یا ا گدی سٞ ۱
 مداخلات نہ ٞکرگ نہ اِی اِیں لُکوٹور یا لکیٹیر اِیں عِزت رہ غیر قانونی حملاٞ ٞکرگ۔

 ۔ لُکوٹور ٞکہ اِیں چھلیں مداخلاٞت یا حملاٞں خلاف قانونی حفاِظتاں حاق حاصیل تُھو۔۲

 ۱۷دفعہ 

تے لُکوٹور لکیٹیراں مختلف ٞقسیمأ قومی م تسلیم ٞکرنت خور ٞکروگاں زریعا اہ فریق اوِطن ➢
تے باری ُدنایاں زریعا دہ معلومات ا ٔی پھݭوگ خصوصاًٰ ایں چھلاٞں)مواد تے اطلاع( ا ٔی 

یں، روحانی تے اخلاقیں بہتری تے اوجودیں تے پھݭوگ یقینی ٞکرگ ٞسہ تسیں معاشرہ اِ 
 زہنی ا رامیں یاگیں مقصدیں کیر ا ش۔

زریعہ لُکوٹوراں معاشرہ ایں تے ثقافِتاں فأیدہ ایں کیر معلومات ا ں شایاع  تبیغاں/پھݭاگاںالف۔ 
ا ں مطابق مختف قسیماں ثقافتی، قومی تے  ۲۹ٞکروگیں حوصلہ افزأی ٞکراں تے مضمون 

 باری ُدنایاں زریعا دہ۔

ب۔ حاصیل ٞکرال ایں چھلاٞں شٔی ایں تیاری، بٞدلاٞگ تے نشر تے شأیع ٞکروگیں کیر باری 
 ایاں تعاون ایں حوصلہ افزأی ٞکرگ۔ُدن

 ج۔ لُکوٹورراں کتابونہ ا ں تیار ٞکروگ تے ڈاٞکروگیں حوصلہ افزأی ٞکرگ۔

د۔ نشر تے شأیع ٞکروگاٞ اقلیتی ُگروپ یا مقیمی ُگروپاٞں لُکوٹور ایں ِجبیں ضرولِتاں خاص 
 خیال ساتوگاٞں سلسلاٞ مٔی حوصلہ افزأی ٞکرگ۔

ا زہین مٔی سیتی لُکوٹور ٞکہ نقصاناں معلومات تے شٔی ما ا ں دفع ۱۸تے  ۱۳ر۔ مضمون 
 محفوظ ساتوگ ایں کیر مناسیب ُپن ٞپشاگیں تیاری ایں حوصلہ افزأی ٞکرگ۔

 ۱۸ دفعہ
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ا۔ فریق اوِطن ایں اوصول قبولوگیں کیر تانی بہترین کوشیش ٞکرگ اوں لُکوٹوریں ٞپروراش تے 
ؤیں۔ یٔی بوب یا قانونی زمی وار کیناٞ رݭوگ دؤی ایں)یٔی او بوب( شریک زمی ویری ہ

صورِت مٔی لُکوٹوریں پرورش تے رݭوگ مٔی بنیدی زمی ویری ا شیں۔ لُکوٹوریں بہترین مفاد 
 ٞاسوں بنیدی زمی ویری ہوگ۔

۔ موجودہ معایدا مٔی ٞمنال حق ایں حفاظات  نِظر ٞسہ شریک معاہدہ حکومات، یٔی بوب تے ۲
ٹوراں رݭوگ اِیں زمی ویری گینوگیں کیر مناسیب مداد قانونی زمی وار حضرات ٞکہ لُکو

ٞدگ۔ تے لُکوٹوریں حفاِظتیں کیر اداراں، سہولِتاں تے دی دی ضرولِتاں ٞپھݭاگ یقینی 
 ٞکرگ۔

۔ شرک معایدہ حکوِمت تتھی قدام ِگینگ تن دہ نوٞکری والہ یٔی بوب ٞکہ لُکوٹوراں رݭوگ ۳
 ۔ایں سہولت مافأیدہ ِگنوگاں حاق حاصیل ہوگ

 ۱۹دفعہ 

لُکوٹور ٞکہ لٞکہ تتھی یٔی بوب، قانونی زمی وار یا بھی دی ٞکہ مانوڄ کاں  ۔ فریق اوِطن۱
چھلاٞں  ، زخم یا زیاتی، غفلاٞت یا غِفلتاںلُکوٹوریں حفاظات ٞکرنش تہ، اوجوداں یا زہینی سزأ 

سلوک، لاݪ سلوک یا مجبوری ما غلط فأیدہ ِگنوگ یا لاݪ ٞکارونہ ما بچ ٞکروگیں کیر تمام 
 قدام ٞکرگ۔امناسیب قانونی، انتظامی، معاشراں تے تعلیمی 

والاٞ ٞکہ  ا ش، لُکوٹور تے تسوں رݭوگ  ۔ ایں چھلاں حفاِظتاں قدام ِگنوگ مٔی لٞکہ مناسیب۲
شراں پروگرام ا ں شروع ٞکروگیں کیر راٞن طریقہ کار سماٞن ُبن ضرولی اِمداد داگیں کیر معا

ٞکروگاٞں دی شٞکل تے پشاگ، اطلاع، حولہ داگاں اٞمال تپتیش، اِیلاج تے لُکوٹور ٞسہ لاݪ 
کاراں معملاٞ ما ُپت تسیں نگرانی تے دی کںا مناسیب ا ش ادالِتیں کاروأی پا شاِمل ہوگ 

 ٞپٞکار۔

 ۲۰دفعہ 
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ا بیرے ٞسہ عارضی یا مستقل طوردہ تانی خاندان ما محروم ہوش تسیں ایں چھلاں پو ی ۔۱
تانی بہترین مفاد مٔی تاسٞکہ ایچھلاٞں ماحول)خانداناں ماحول( مٔی بییوگیں اجازات نہ دابیش 

 حکوِمتیں پیݭ تھی خصوصی حفاظات تے امداداں حقدار ہوگ۔

ر متبادل رݭوگاں انتظام ٞکروگ ۔ فریق اوِطن تانی قومی قانوناں مطابق تانی لُکوٹوریں کی۲
 یقینی ٞکرگ۔

۔ ایں چھلاں قدام ِگنوگ مٔی لُکوٹور رݭوٞکہ داگ، اِسلیمی قانوناٞں مطابق رݭوگ لُکوٹور ۳
تانی ٞکروگ لکٞہ ضرولی ا ش تے لُکوٹور رݭوگاں مناسیب ادارٞا مٔی داخیل ٞکراگ ہوباں۔ 

اں اٞمل مٔی سلسلہ تے تسیں نسل، مزہاب، لُکوٹوراں مٔسلاٞ ا ں حل رہ غور کاٞ لُکوٹوراں ٞپرورِش
 ثقافات تے ِجبیں اہمیتاں خیال سات ٞجنت۔

 ۲۱دفعہ 

فریق اوِطن لُکوٹور مورہ گینوگاں نظام قبولنت یا بھی اٞسیں اِجازات دینت توم اِیں جولاگ 
 یقینی ٞکرگ اوں لُکوٹوریں بہترین مفاد ٞکہ اوالیں اہمیت ٞدگ۔ 

یقینی ٞکرگ اوں لُکوٹور مورہ کینوگاں ٞامال مجاز حکیمہ اجازات الف۔ تے توم ایں ُحُکم 
دیت ٞسہ ضرولی تے تصدیق ٞکرال ُحکم ٞکرال تے نافز ٞکروگاں قابِل قانون تے طریقہ کاراں 
عین ُمطابق بیتاں مقرار ٞکروگ اوں یٔی بوب ٞسٞکا تے قانونی زمی واراں حوالا تھی لُکوٹوریں 

جأیز تُھو تے لٞکہ ضرولی ہوتے متعلقہ مانوڄ ضرولی مشورہ ا ں بنیاد حیثیات مورہ ِگنوگاٞ ٞامال 
 رہ تانی جانال سوچ دہ رضأے ظاہر ِکیش۔

)ب( فریق اوِطن ایں ُحکم یقینی ٞکروگیں کیر تمام مناسیب قدام ِگینگ اٞ ایچھلاں لُکوٹور ٞسہ 
یاں قانون یا طریقہ کاراں مہاجر اِیں حیثیت حاصیل ٞکروگ ِدیانت یا لٞکہ متعلقہ اوِطںاں یا بارا

مطابق مہاجر تصورٞکرنت، ٞسہ تانی ییوبوب یا کشٞکہ دی مانوݭ ٞسہ ا ش یا بھی ٞاپانٞسہ 
اجتماع تے دی باری ُدنایاں قانون انساناں حاق یا انسانٞسہ ہمدردر ا ں معاہدا تن مٔی اوجی 



 

[ T y p e  t h e  c o m p a n y  a d d r e s s ]  

d  
Printed and Distributed by Forum for Language initiatives FLI 

for Language initiatives FLI 

Page 15 

ہمدردی ا ں  زِکر ٞکریل اوِطن فریق ا ش، ا ں مطابق حاصیل ہوگ والہ مناسیب حفاظات تے
 بنیاد دہ داٞگال امداد تے متعلقہ حاق حاصیل ٞکروگاں اِہل ہوگ۔

( ایں مقصدیں کیر فریق اوِطن کھیکی مناسیب جانش عالمی ُدنایاں جمع قومونہ تے دی ۲)
باری ُحکومتاں زمی وار تنظیمونہ یا عالمی ُدنأے ایں جمع قومونہ ٞسہ تعاون ٞکروگ والہ غیر 

ایچھلیں تمام کوشیش ایں کیر تعاون ٞکرگ ٞسہ ایچھلاں لُکوٹوریں  حکومتی تنظیمونہ ٞکہ
حفاظات تے امداد تے ِکشکاں مہاجر لُکوٹوریں یٔی بوب یاخانداناں دی مانوݭ ا ں باٞتاگ، 

بیرے ا ں تانی خاندان ٞسہ دوبارہ میلا ہوگاں بارا مٔی ضرولی اطلاع ملا  /اینیں کیر اوں ایں پو
رت مٔی کون یٔی بوب یا دی مانوݭ خانداناں میلا نہ ہو ہوُبگ کیر جاری ہوگ ایں صو

لُکوٹور کٞہ تاتہ رݭ دہ ٞکاں موجودہ اجتماع ا ں تحت کانہ ایچھلاں لُکوٹور ٞکہ حاصیل تُھو  
 ٞسہ ٞکانہ وجادہ عارضی یا مستقل طور دہ تانی خاندانی ماحول تھی محروم ہوش تہ۔

 ۲۳دفعہ 

فریق اوِطن تسلیم ٞکرنت اوں زہینی جسمانی طوردہ معزور لُکوٹور ٞکہ اٞ مکمل تے پاک اُمرتھی مزہ  ۔۱
ِگنوگ ٞپٞکار ایچھلیں حالات مٔی ٞسہ ان تھی ایں حالات مٔی ٞسہ تسیں قدر تے اعتماد ٞچٹٞراگ یقینی 

 تے معاشرا مٔی شاِمل ہوگ ا سان ٞکراں۔

ا ں خصوصی خیال ساتوگاں حاق تسلیم ٞکرنت تے موجود لکیٹیر /۔ فریق اوِطن معزور لُکوٹور۲
لکیٹیر یا تساں زمی وار مانوݭ ایں پیݭ تھی امداداں درخواست رہ /وسأیلاں ٞمٔی ایں مستحق لُکوٹور

ٞسہ لُکوٹوریں حالات تے تسیں حفاظات ٞکروگ والہ یٔی بوب یا دی مانوݭ ایں حالات ُسہ مناسبات 
  یقینی ٞکرگ۔ساتنش تہ زیاتاگ تے حولہ افزایٔ 

۔ معزور لُکوٹوریں خصوصی ضرولات تسلیم ٞکا موجودہ مضموناں دویام پیرا گرافاں تحت داگال ۳
امداد کوناموں ممکن ہو تے با کٔی معاوضأ اٞ اداٞکرگ تے ایں لُکوٹوریں یٔی بوب یا تسیں حفاظات 

زور لُکوٹوریں کیر تعلیم، ٞکروگ والہ دی مانݭ ا ں مالی وسایَٔل ا ں جأیزہ ِگنگ۔ تے اسیں مقصد مع
تربیت، صحت ایں حفاظات، تے ٹوپ تھی ا باد ہوگاں انتظام، روزگاریں کیر تیاری تے ساٞلاٞں موقعا 
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ا ں ایچھلہ حصول ٞکروگ تن تھی مکمل حدأی معاشرا مٔی اکِمنار تے ٞاپانٞسہ تریقی ا س ٞسہ اِی 
 لکیٹیریں ثقافِت او روحانی تریقی حاصیل ہودہ۔/لُکوٹور

 ۲۴ہ دفع

فریق اوِطن لُکوٹوریں صحتیں سؤی مٔی رین حاصیل ٞکروگاں معیار تے مرض ا ں اِیلاج تے صحتاں  ۔۱
دوبارہ ُحصول ایں سہولیات ا ں حاق تسلیم ٞکرنت۔ فریق اوِطن ایں جولاٞگ یقینی ٞکروگیں کیر 

نہ ہوگ  کوشیش ٞکرگ اوں کانہ لُکوٹور ٞامی صحتاں ایلاجیں سہولِت ٞکہ پھݭوگاں حق ما محروم
 تہ۔

۔ فریق اوِطن ایں حقاں مکمل نافز ٞکروگیں کیر کوشیش ٞکرگ تے خاص طودہ ٞامی تو ٞا داٞگال ۲
 حصولیں کیر مناسیب قدام ِگنگ۔

 لکیٹیراں مرگ ا ں شرح مٔی ٞکمی ٞکرگ۔/)الف( ٞسجہ پیدا ہوٞگال لُکوٹور

حتیں بنیادی حفاِظتیں )ب( تمام لُکوٹور ٞکہ ضریلی مرضاں امداد تے صحتیں حفاظات خصوصاًٰ ص
 موجودگی یقینی ٞکرگ۔

)ج( بیلہ گار تے خوراکیں کمی تھی نکاگیں کیر تے بنیادی صحتیں حفاظتاں پعݭ مٔی شاِمل ا سان، 
موجود ہُنار تے ماحولاں خراب ہوگ ا ں خطرہ نِظر مٔی سیتی ُمناسیب ٞکھاٞ ٞگاں غلہ  تے پوگاں صفأ 

 اُو ا ں پھݭاگ۔

 باگ ما بعد صحتیں حفاظات یقینی ٞکروگ۔)د( ییو ٞکہ لُکوٹور جا

)ر( معا شراں تمام طبقأ خصوصاًٰ یٔی بوب تے لُکوٹور ٞکہ اطلاع تے تعلیم ا ٔی پھݭوگ تی لُکوٹورں 
صحت تے ٹوکاناں بارا مٔی بنیا دی اِیلیماں استعمال مٔی امداد چیچاں ڄھیر پوگاں فأیدا، صحتاں 

 مابچ ہوگ یقینی ٞکروگ۔خیال ساتوگ تے ماحولیں صفأی تے حدیثأ 

)س( مرض ا ں اِیلاجیں کیر صحتیں حفاضات، یٔی بوبیں رہنمأی تے لُکوٹوریں ٞکمی ٞکروگ )فیملی 
 پلاننگ( ا ن تعلیم تے خزِمت ٞکہ تریقی داگ۔
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۔ فرق اوِطنیں پیݭ تھی لُکوٹوریں صحتاں بارامٔی تعصب ناک رویجی رسماں ختم ٞکروگیں کیر ۳
 نوگ۔مٔوثر تے مناسیب قدام گِ 

۔ فریق اوطان موجود مضمون مٔی قبولال حقاں ا گدی ُپتہ مکمل ُحصولیں کیر باری ُدنایاں تعاون ا ں ۴
حوصلہ افزأی کروگ تے ٞچٹٞراگ ا ں وعدہ ٞکرنت۔ ایں حوالاٞسہ ترقی پزیر اوِطن ایں ضرولِت خاص 

 طوردہ تانی زہین مٔی ساٞتگ۔

 ۲۵دفعہ 

با اختیار ادارٞا ٞا رݭوگ، حفاظات یا تسیں جسمانی یا زہینی  فریق اوِطن ایں چھلاٞں لُکوٹور توم   
صحت ایں کیر حوالہ کیش۔ تے تاسٞکہ ٞکرال ایلاج تے تساں حوالاٞ ٞسہ ٞکروگاں متعلق تمام دی 

 ٞدما ٞسہ جأیزہ ِگنوگاں متعلق حاق تسلیم ٞکرنت۔ حالاتاں ٞدما

 ۲۶دفعہ 

ت بیمأ ٞا سمان فأیدہ حاصیل ٞکروگاں حاق تسلیم ۔ فریق اوِطن ہار لُکوٹوراں معاشرہ ایں حفاظا۱
 ٞکرگ تےایں حاق تانی قومی قانوناٞں مطابق مکمل حصول ایں کیر ضرولی قدام ِگنگ۔

۔ ٞکاں با مناسیب ہی لُکوٹور تے تساں رݭوٞگاں زمہ ومی وار مانوݭ اِیں وسأیل تے حالات نِظر مٔی ۲
ں فأیدہ ایں کیر لُکوٹوریں پیݭ تھی یا تسیں کیر دی سیتی فاجدا پھݭاجنت تاس ٞسرہ ٞسرہ لُکوٹورا

 ِکیش ٞکاں بام تھی داٞگال درخاست ا ں مطابق دی کشکنأ لُکوٹوراں مفاد ایں کیر خیال ٞکرگ۔

  ۲۷دفعہ 

۔ فریق اوطان ہار لُکوٹوریں جسمانی، زہینی، روحانی تے اخلاقی تے معاشرہ ایں تریقی ایں کیر ۱
 قبولنت۔ضرولی اُمر لنگاگاں حاق 

۔ یٔی بوب یا لُکوٹوراں دی زمی وار مانوݭیں ایں اوالیں زمی ویری تھی اوں ٞسہ تانی قابلیت تے ۲
 ایں اہلیت ا ں مطابق لُکوٹوریں تریقی ایں کیر ضرولی اےمرعں حالات حاصیل ٞکرگ۔ معاشرہ
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ی مانوݭ ٞکہ ۔ فریق اوطان تانی قومی حالات تے امدن ا ں موافق یٔی بوب تے لُکوٹوراں زمی وار د۳
ساں حاق ا ں نافیز ٞکروگیں کیر امداد داگین غِرض ٞسہ مناسیب قدام ِگنگ تے ضرولِتیں صورِت مٔی 

 زاتی امداد تے امدادی پروگرام خصوصاًٰ غٞلہ، ُکٞچرتے شیٹ داگاٞں پروگرام شروع ٞکرگ۔

ی اوِطناں یا دی ۔ فریق اوطان لُکوٹوریں یٔی بوب یا تسیں مالی زمی ویری گینوگاں مانوݭ ٞسہ تتھ۴
کیں اوِطن مٔی ہوݭات تہ، ما لُکوٹوراں رݭوگیں کیر مالی امدن ا ں وصولیں کیر تمام مناسیب قدام 
ِگنگ۔ خاص طور دہ لٞکہ لُکوٹوریں مالی زمی ویری گینوگاں مانوݭ لُکوٹوریں اوِطناں باگ رہ دی 

مال ٞکہ ترقی ٞدگ۔ یا ایچھلاٞں معاہداں اوِطنہ ا ش فریق اوطان باری ُدنایاں اقرار ناما مٔی شاِمل ہوگاں اٞ 
 ٞکروگ ٞسہ دی پا مناسیب انتظام ٞکرگ۔

 ۲۸دفعہ 

۔ فریق اوطان لُکوٹوراں تعلیماں حاق قبولنت تے ایں حقاں سامسو سامسو حاصیل ٞکروگ تے ۱
 سؤے ایں کیر ٞاچھلاں موقاٞ داگیں کیر خاص طودہ تو ٞا داٞگال قدام ِگنگ۔

 ِگرا تساں سؤیں کیر مفت پھݭاگ۔۔اوالاں تعلیم لازمی ۱

ب۔ دویام تعلیماں مختلف قسم تن مٔی عام تے ہُنِراں تعلیمیں حوصلہ افزأی ، ترقی ہار اٞ لُکوٹوراں ایں 
تعلیمأے پھݭوگ تے میلا ہوگ تے مفت تعلیم پویاناگ تے ضرولِتیں صورِت مٔی مالی مِدداں داگیں 

 کیر ضرولی قدام ِگنوگ۔

 قا دہ سؤیں کیرقابلیت ا ں بنیاد دہ اوچات تعلیم ا ٔی پھݭوگ ممکن ٞکروگ۔ج۔ ہار مناسیب طری

د۔ تعلیم تے کاروباراں معلومات تے ُپن پشاگ تمام لُکوٹور ٞکہ پھݭاگ تے تاساٞے پھݭوگ ممکن 
 ٞکروگ۔

ر۔ اسکولونہ مٔی باقاعدہ حاضری ایں حوصلہ افزأی ٞکروگ تے لُکوٹوراں تعلیم مکمل ٞکروگ ما 
 سکول ُچھوروگ ا ں شرح ٞکم ٞکروگاٞ قدام ِگنوگ۔پِھرمال ا
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۔ فریق اوِطن اسکول مٔی نظ، وضبط ا ں استعمال لُکوٹوراں انسانی وقاراں خیال سیتی تے موجودہ ۲
 اجتماع ا ں مطابق یقینی ٞکروگیں کیر تمام مناسیب قدام ِگنوگ۔

ن پڑ خلکاں ختم ٞکروگیں ۔ فریق اوِطن تعلیماں مطالق خاص طوردہ تمام ُدنأے تھی جہالات تے ا  ۳
کیر تے سینسی، ہُنراں تےنام تعلیماں طریقہ ایں حوصلہ افزأی ٞکرگ، تے تاس چٹہ راگ۔ ایں سلسلاٞ 

 مٔی تریقی یافتہ اوِطناں خاص طوردہ خیال ساٞتگ۔

 ۲۹دفعہ 

 فریق اوِطن اتفاق ٞکرنت اوں لُکوٹوریں تعلیم ایں مقصد ایں ہوگ۔  ۔۱

 ، زہینی طاقات تے اوجودیں قابِلاٞت ا ٔی چٹاٞر ہوگ۔الف۔ لُکوٹوریں قابیلاٞت

ب۔ انساٞناٞں حاٞق تے بنیادی ٞازیدی تے اقوام متحدہ ا ں منشور مٔی ُچنڑال اوصولاں احترام مٔی اضافہ 
 ٞکروگ۔

ج۔ لُکوٹوریں یٔی بوب تسیں ثقافات، ِجب، قدر تے تتھی اُوِطنیں قٞدر تانہ لُکوٹور ٞبینش تے تتھی 
لکیٹیریں پیدأیش ا ں باگ ا ش تے /وریں پیدأیش ا ش۔تے تتھی تہزیباں احترام ا ش ٞسہ لُکوٹوراوِطناں لُکوٹ

 لکیٹیریں تانی تہزیب ماں ُجدا ا ش ا ں ا حترام تے چٹٞراگ۔/تہزیباں احترام ٞسہ لُکوٹور

د۔ ہار لُکوٹور ٞکہ ا زاد معاشرا مٔی جانوگ، امن تے برداشت، جنسی مساوات، تمام خٞلکاں نٞسلاٞں، 
ومی تے مزہبی گروپونہ تے مقیمی خلک ٞسہ دیستی دہ جزبا ٞسہ زِمی دیری ٞسہ اُمر لنگاگیں قابیل ق

 ٞکروگ۔

 ر۔ قدرتی ماحولاں تریقی ایں کیر احترام ا ں زِیہ تاگ۔

ا ں کاٞنہ حصہ ا ں ٞکٔی ایچھلیں مطلاب نہ ٞگڑگ تن دہ ایچھلاں  ۲۸۔ موجودہ مضمون یا مضمون ۳
 مداخلت ہؤینش تہ ٞسہ تعلیمی اداراں چاگ تے رہنمأی ٞکرنش پرہ شرط مانوݭ یا اداراں ازیدی میٔ 

اینوں موجودہ مضموناں پیراگراف مٔی بیان ٞکرال اوصولاں تے ضرولِتاں تابع ا ش تساں مطابق ایں ادارہ 
 کم ماکم تعلیماں معیار پورہ ٞکرگ کاٞں ُحکومات تجویز ٞکرگ تہ۔
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 ۳۰دفعہ 

تاتہ قومی، مزہبی یا ِجبیں، اقلیتیں یا مقامی ایچھلیں خٞلک موجود ا ش، ٞا لُکوٹور  ایچھلیں ُحکوِمت
ٞسہ ایں چھلاٞ اقلیت یا گروپ ٞسہ تعلق ساتوٞگاں دی فرقأ مٔی تانی ثقافت رہ امال ٞکروگ، تے ٞسہ تانی 

 ٞجگ۔ مزاہب قبولوگ تے تن رہ اماٞل ٞکروگ یا تانی ِجب استعمال ٞکروگاں حق ما محروم نہ ٞکر

 ۳۱وفعہ 

فریق اوِطن لُکوٹوراں ا رام تے سکون حاصیل ٞکروگ، نٹوں تے ِگروگ ٞسہ لُکوٹوریں اُمر ٞسہ مناسیب  
 ا ش، مٔی حصہ ِگنوگ تے ا زیدی ٞسہ تانی ثاقافیتیں اُمر تے ہُنِریں لنگاٞگاں حاق قبولنت۔

اں حاق تسلیم ٞکرنت تے ۔ فریق اوِطن لُکوٹوریں ثقافِتیں تے کاریگری ایں زندگی مٔی حصہ گینوگٞ ۲
تاس ٞکہ تریقی دیانت تے ایں سلسٞلا مٔی ثقافِتاں، کاریگری ا ں، ساٞلاں تے ا راماں مناسیب تے مساوی 

 موقعا پیدا ٞکروگیں حوصلہ افزأی ٞکرگ۔

 ۳۲دفعہ 

۔فریق اوِطن لُکوٹوریں مالی بیقاعیدگی یا دی ایچھلاں ٞکارونہ ٞکروگیں حفاِظتاں حاق تسلیم ٞکٞرنت ۱
ٞکاں لُکوٹوریں کیر نقصان پھݭانش تہ یا تن دہ لُکوٹوراں تعلیم مٔی مداخلت پیدا ہؤینش یا کوٹوریں 

 صحت، جسمانی، زہینی، روحانی، اخلاقی معاشرہ ایں تریقی ایں کیر نقصاندہ ا ش۔

۔ فریق اوِطن موجودہ مضموناں نافزٞکروگ یقینی ٞکروگیں کیر قانونی، انتظامی، معاشرتی تے تعلیمی ۲
قدام ِگنگ۔ ایں مقصداں ُحصول ٞکروگیں کیر تے دی باری ُدنایاں معاہداں ا ں متعلق دفعات ا ں خیال 

 سیتی فریق اوِطن خاص طوردہ 

 قرار ٞکرگ۔الف۔ نوٞکری ایں کیر اجازات کم ما کم اُمراں حد مُ 

 ب۔ نوٞکری ا ں کاریں حالات تے کاراں وخ مقرار ٞکرگ۔

ج۔ موجودہ مضموناں مٔوثر نافیز ٞکروگ یقینی ٞکروگیں کیر مناسیب سزا داگاں یا دی پابندی ݭاگیں 
 کیر قانون چاگ۔
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 ۔ ۳۳دفعہ 

ت کھیکی باری فریق اوِطن لُکوٹور نشہ تے زہین رہ اثار ٞکروگ والہ شٔی ا ں ناجأیز استعمالیں حفاظا
دنایاں قانون مٔی تسیں وضاحات کیت تے ایچھلاں شٔی ا ں چاگ تے ٞاباگ تھی دی باگ ناگ رہ 
لُکوٹوراں استعمال ٞکروگ ما رٹوگیں کیر مناسیب قدام گینگ تن مٔی قانونی، معاشراں تے تعلیماں 

 قدام شاِمل تُھو۔

 ۔۳۴دفعہ 

ں حفاظات ٞکرگ وعدہ ٞکرگ۔ ایں مقصدا حاصیل فریق اوِطن تمام قسیمیں زبردستی دہ میلاہوگی    
ٞکروگیں کیر فریق اوِطن خاص طور دہ تمام قومی دؤی پیݭ تھی تے ِملی ا ک ہو قدام گی زبردستی 

 دہ میلا ہوگاں تو ٞا داٞگال قدام ِگنگ۔

 الف۔ لُکوٹور زورہ ُڄھوا ٞکانہ غیر قانونی طوردہ باعزتی ٞکروگ۔

 گ یا دی غیر قانونی بد کاری ا ں اٞمل مٔی استعمال ٞکروگ۔ب۔ لُکوٹوراں لاݪ کاٞرونہ ٞکرو

 ج۔ فحاشی ا ں کارونہ تے تساں بارامٔی استعمال مٔی ِگیاگاں څیزونہ مٔی لُکوٹوراں ما حاصیل ٞکروگ۔

 ۳۵دفعہ 

فریق اوِطن لُکوٹوراں ڈاباگ یا دی ٞکہ مقصدیں کیر یا ِکشٞکہ شٞکل مٔی ) لُکوٹوراں غیر قانونی( ہن 
 بچوگ ما رٹوگیں کیر مناسیب وقومی۔ دؤی بام تھی تے ݪی پیݭ تھی قدام ِگنگ۔ ٞپہر ٞکہ

 ۳۶دفعہ 

فریق اوِطن دی تمام شٞکل مٔی لےکوٹوراں بد سلوکی ا ں لُکوٹوراں فأیداں ِکینہ ا ں پیݭ تھی خلاف 
 ا ش تساں خلاف حفاظات ٞکرگ۔

 ۳۷دفعہ 

 فریق اوِطن ٞامی جولاگ یقینی ٞکرگ اوں
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وٹور ٞکہ تکلیف یا دی ظُلُم، غیر انسانی یا تسیں توحین ٞامیز سلوک یا سزا نہ ٞدگ۔ الف۔ ٞکاناٞ لُک
جرم مٔی شاِمل اٞٞڄا ٞکال ما ٞکم اُمراں مانوڄ ٞکہ نہ مٞرٞگاں سزا ٞدگ، نہ تمام اُمریں کیر قاد ٞکرگ تن 

 مٔی ُچھوراگاں کبٔی امکان نہ ا ش تہ۔

یا اٞ پیݭ تھی محروم نہ ٞکرگ۔ لُکوٹورں گرفتاری، ُبن  ب۔ ٞکانہ لُکوٹور تسیں ٞازیدی ما غیر قانونی
 ٞکروگ یا قاد قانوناں مطابق تے ا خری حرباں طوردہ تے مناسیب طوردہ کم ما ٞکم وخیں کیر ہوگ۔

ج۔ ہار لُکوٹور تاس ازیدی ما محروم کیش تاٞس ٞسہ انساناں وقار زہین مٔی سیتی انسانیتاں سلوک ٞکردہ 
لکیٹیریں ایں اُمراں مانوݭ ایں ضرولِتاں خیال سات دہ۔ خاص طودہ ازیدی  / تے تن مٔی تتھی لُکوٹور

ما محروم لُکوٹور ِگین اُمراں مانوݭ ما ُجدا سات دہ حال اینوں ایچھلہ ٞکروگ لُکوٹوریں بہترین مفاد 
مٔی نہ ہوگ۔ تے تاسٞکہ تسیں خاندان ٞسہ خط و کتابت تے ُملاقاٞتاں زریعا دہ رابطہ ساتوگاٞں غیر 

 معمولی حالات ماسوأ حاق حاصیل ہوگ۔

د۔ ٞازیدی تھی محروم ٞکرال لُکوٹوراں قانونی تے دی مناسیب اِمدادأے فوراًٰ تے شردہ پھݭوگاں حاق 
حاصیل ہوگ۔ ا س ٞسہ سمان ٞازیدی ما محروم ٞکرال قانونی حیثیات کیش کیں ٞادالات یا دی مجاز، 

اں تے ایچھلاٞں اٞمال ) ٞازیدی تھی محروم( شردہ فیصلہ ا زاد تے غیر جانبدار اِدارا مٔی چیلنج ٞکروگ
 ٞکروگاں حاق حاصیل تُھو۔

  ۳۸دفعہ 

۔ فریق اوِطن باری ُدنایاں انسانی مِدداں قانوناں تساں اوم)اوِطن( رہ ایں چھلاں اوصیلیں جاٞریں ۱
ٞکروگاں تے تساں  صورِت مٔی لاگو ہؤیں کیں لُکوٹوراں بارا مٔی تعلق ساتینش تہ۔ تساں ٞاپینہ احترام

 احترام ٞکروگ یقینی ٞکروگاں وعدہ ٞکرنت۔

۔ فریق اوِطن ایں جولاگ یقینی ٞکروگیں کیر تمام ممکن قدام ِگنگ اوں ٞکاں مانوݭ این اُمر ایتھأے ۲
 پانجاٞ ٞکال نہ ہیش تہ ٞسہ جار مٔی ٞاپینہ حصہ نہ ِگنگ۔
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تی ٞکروگ ما ٞاپان ساتگ ٞتسوں اُمر  ۔ فریق اوِطن تانی باوصٞلہ فوج مٔی ایچھلاں مانوݭ بھر۳
پانجاٞٞکال ما ٞکم ا ش تے ایچھلاٞں مانوݭ اوں ٞتسوں اُمر پانجاٞ ٞکال ہیش ٞپرہ ٞتاسوں اُمر ٞاڄاٞٞکال ما ٞکم 

 ا ش، فریق اوِطن ایچھلاں مانوݭ بھرتی ٞکروگیں کوشیش ٞکرگ تن ماک ٞکسیں اُمر زیات ا ش۔

طابق توبیک ایں جاٞریں صورِت مٔی خاریں ا بیدی ایں حفاِظتاں ۔ باری ُدنایاں ہمدردی ا ں قانون ا ں م۴
مطابق فریق اوِطن توبیک ایں جاراں نتیجا مٔی متاثر ہوگال لُکوٹوریں حفاظات تے ساتوگ یقینی 

 ٞکروگیں کیر تمام ممکن قدام ِگینگ۔

 ۳۹دفعہ 

اݪ سلوک کیش دیش یا فریق اوِطن ایچھلاں لُکوٹور توم نظر انداز کیش تہ تسیں بے عزتی کیش تہ، ل
ِکش کہ ظلم یا غیر انسانی سلوک یا سزا یا دی ِکشکہ ظلم کیش تہ تساں نفسیاتی، جسمانی، 
صحتیں بحالی تے معاشرا ٞسہ برابار ٞکروگیں کیر تمام ممکن گدام ِگینگ۔ایں چھلیں بحالی تے 

عزات، نفس تے صحت معاشرا ٞسہ ٞاچھلہ ٞکروگ ایں چھلاں ماحول مٔی پٞکار اوں لُکوٹوراں وقار، 
 بحال ہوگ تہ۔

 ۴۰دفعہ 

۔ فریق اوِطن ہار ایچھلاں لُکوٹور اوں تاس رہ غاپہ الزام ݭاشوں یا تاس رہ الزام ا ش تساں حکوِمتاں ۱
قانون مٔی خلاف ورزی تسلیم ٞکریل ا ش اوں ا س ٞسہ ایچھلاں سلوک ٞکرگ کاں لُکوٹوراں تانی وقار 

مطابقت ساتنش ٞسہ لُکوٹوراں انسانی حقوق تے دی ا ں بنیادی تے قدر اں احساس ا ں ٞچٹہ راگ ٞسہ 
ازیدی ا ں احترام دی پا مضبوط ٞکرنش تے تن مٔی لُکوٹوریں اُمر تے لُکوٹوراں معاشرا مٔی اٞ تعمراتی 

 کردار ادا ٞکروگیں ضرولِتاں ٞچٹراگاں خیال ساتوش تہ۔

خیال سیتی فریق اوِطن خاص طوردہ  ۔ ایں مقصداں حصول تے باری ُدنایاں معاہداں متعلق دفعہ ا ں۲
 ایں یقینی ٞکرگ اوں
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الف۔ ٞکانہ لُکوٹور رہ ایں وجاٞدہ سرکیری قانون پھوٹاگاں الزام، الزام ݭاگ نہ تاس قبولگ اوں ا ن 
ایچھلاں ٞامال کیت یا نہ کیت کاں ایں وخ ٞسہ اوِطناں یا باری ُدنایاں قانون مٔی منع نہ ا ش ٞپرہ تسیں 

 مداد کیت۔

ر لُکوٹور تاس رہ سر کیری قانون پھوٹاگاں الزام ݭاش تاس ٞکہ کم از کم تو ٞا داگیل ضمانات ب۔ ہا
 حاصیل ہوگ۔

 ۔تتھی وخأے باُگنا تصور ٞکرگ کیتھأے قانوناں مطابو تاٞس ُمجرم ثابیت نہ کیت تہ۔۱

تسیں  /ے تساںُپو فوراًٰ تاس رہ ݭوگاٞل الزام ما شید ٞکراگ۔ تے ٞلٞکہ منا سیب ا ش ت /۔ ایں بیرے ۲
قانونی زِمی وار یا یٔی او بوباں زریعا دہ تتھی الزاماٞت ما شید ٞکراگ تے صفأی ایں تیاری تے پیش 

 ٞکروگیں کیر مناسیب قانونی یا دی امداد ٞدگ۔

۔ بار چیر ٞکروٞگہ مٔسلہ اٞ ا زاد تے غیر جانب دار یا ادالِتاں زریعادہ قانوناں مطابق ٞا منصف طوردہ ۳
روأی ا ں زریعادہ مقرار، قانونی یا دی مدداں گاریں موجودگی مٔی پرہ شرط اینوں لُکوٹوریں ادالتی کا

بہترین ُمفاد مٔی ا ش۔ خاص طوردہ لُکوٹوریں اُمر تے لُکوٹوریں حالات نِظر مٔی سیتی تسیں یٔی بوب یا 
 قانونی زِمی واریں موجودگی مٔی کاروأی ہوگ۔

بیرے  /نہ ٞکرگ۔ مخالیف شأیدان رہ ٞجرہ ٞکرگ یا ِکیش ایں ُپو ۔ ٞجرماں یا شایدی ا ں داٞکہ مجبور۴
 ایں پیݭ تھی شایدان رہ پورہ پورہ ٞجرہ ٞکرگ۔

۔ لٞکہ حکوِمتاں قانون ُپھوٹاگ تے تن رہ غور ٞکرگ تُھو کو ایں فیصلہ تے تساں نتیجا مٔی ِگنال ۵
بدار ادارا یا ادالِت ا ں اداراں قدام ا ں خلاف قانوناں مطابو تاس ماں اوچات مجاز، ا زاد تے غیر جان

 زریعادہ نظر ثانی ٞکرگ۔

 ۔ لُکوٹور لکہ ٞانییج ِجب نہ جانش یا پو نہ ہوانش تھوکو تاٞسٞکہ مفت ترجمانیں مدٞاد ٞدگ۔۶

 بیرے ایں زاتی اُمراں حقاں احترام ٞکرگ۔ /۔ ایں کاروأی ا ں تمام مرحلا مٔی ایں پو۷
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کیر زمی وار ادارا تے ایں چھلاں ادارا چاگ اوں تُم ایں ۔ فریق اوِطن ایچھلاں قانون، چاگیں ۳
چھلاں لُکوٹوراں متعلق ا ش تن رہ ُحکوِمتاں قانون ُپھوٹاگھاٞں الزام ݭاش تاس الزام قبولوش تے خاص 

 طوردہ

الف۔ ٞکم ما ٞکم اُمراں تعین تن تھی ٞکم اُمراں لُکوٹوراں بارامٔی فرض ٞکر اوں ٞسہ حکوِمتاں قانون 
 ٞاہل نہ ا ش۔ ُپھوٹاگاں

ب۔ ٞکانہ با مو سود مند ا ش ایچھلاں لُکوٹوراں بارا مٔی ایں چھلاں طریقأ تانی ٞکرگ اوں ادالِتاں اٞٞسرہ 
 نہ ٞکرگ بشرط اینوں ا ن مٔی انسانی حقوق تے قانونی حفاِظتاں مکمل احترام ٞکرگ۔

مشورہ، اصلاح ٞکروگاں ۔ مختلف ٞقسیماں انتظامات لٞکہ رݭوگ، ُپن پشاٞگ تے نگرانی اں ُحُکم، ۴
وخ، رݭوگ تے ہُب ٞکروگیں کیر ِکشکاس ٞکہ حوالہ ٞکروگ، تعلیم تے ہُنریں تربیت ا ں پروگرام تے 
اداراں پیش تھی ہُب ٞکروگ گاں متبادل زریعا براباٞر ٞکرگ ایں نیں کیر اوں لُکوٹور ٞسہ ایں چھلاں 

سوں حالات تے ٞجرم دؤی ٞسہ مناسیب ُسلوک یقینی ٞکرگ اوں ٞسہ ٞاسوں رینیریں کیر مناسیب تے اٞ 
 ا ش تہ۔

 

  ۴۱دفعہ 

اجتماع مٔی شاِمل کاٞناٞ شٔی ٞکاناں ایچھلیں سہولات متأثر نہ ٞکرگ کاں لُکوٹورٞا حاق ا ں  موجودہ
 ُحصولیں کیر مزید فأیدہ مند ا ش تے ٞسہ تو ٞا داٞگال ہودہ۔

 الف۔ فریق اوِطناں قانون یا 

 ٞکرال باری ُدنایاں قانونب۔ ایں اوطنیں کیر نافز 

 دویام حصہ                             
  ۴۲دفعہ 
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فریق اوِطن وعدہ ٞکرنت اوں توم ایں اجتماع ا ں اوصول تے دفعات سرٞگم زریعہ ا ں زریع دہ ٞگان 
 پیماناٞدہ لُکوٹور تے گان دؤی ٞکہ ٞا ٞچھٞلہ رٞان جوڑہ پویانأی۔

  ۴۳دفعہ 

بق فریق اوِطن ایں پیݭ تھی ایں زِمی ویری ا ں ُحصول مٔی کروگیں پیش ۔ موجودہ اجتماع ا ں مطا۱
رفت ا ں جأیزہ گینوگیں کیر کاں ناں اومہ وعدہ کیت تہ لُکوٹوراں حقیں کیر اٞ کمیٹی چاگ ٞسہ ٞامی 

 ٞکارونہ کھوم ٞکہ پھݭاگ کاں اِیماٞ ِدیت تہ۔

ُشعباٞ مٔی قابلِیتاں حامل ٞدش ماہرین رہ  ۔ ایں ٞکمیٹی ِگین اِخلاقی حیثیات تے ایں اجتماع مٔی شاِمل۲
مشتمل ہوگ ٞامی ممراناں انتخاب فریق اوِطن تانی اوِطن تھی ٞکرگ۔ ا ن مٔی مساوی تے علاقہ ا ں 

 تقسیم ٞسرہ ٞسرہ اوچات اوچات قانوناں پا خیال ساتگ۔

ل ووٹاں زریعا دہ ۔ ممبرانا جوݭوگ فریق اوِطناں بام تھی مقراٞر ٞکرال مانوڄ ایں لِسٹ مٔی بیلیٞگا۳
 ٞکرگ۔ ہار اوِطناں فریق تانی اوِطناں مانوڄ مٔی ٞاک ُمقرار ٞکرباں۔

۔ ٞکمیٹی ا ں اوالاں ُجوݭوگ موجودہ اجتماع ا ں نافِز ہوگ ما ݭؤے ماٞں مٔی ٞکرگ تے تاس ماُپت ۴
ٞا پِھرمال اقوام  ہاٞر دؤے ٞکالہ ُپت اِیں ٞکمیٹی اِیں کیر اُووٹ ٞکرگ۔ ہار اُووٹ ما ٞکم از ٞکم چؤے ماٞ 

متحدہ ا ں جنرل سیکیٹری تمام اوِطناں فریق ٞکہ خاط ُچنڑاگ تن مٔی ٞسہ توم دؤی ماٞہ مٔی تانی مقرار 
ٞکروگیں دعوات ٞدگ ٞپتأے سیکیٹری جنرل ایچھلہ مقرار ٞکرال مانوڄ ا ں حروف تہجی ا ں بنیاد دہ اٞ 

ر ٞکرال مانوڄ ا ں نام ُچنڑال ہوگ تے تاس) لسٹ تیار ٞکرگ تن مٔی فریق اوِطن ا ں ُمکاُمک تسوں مقرا
 جنرل سیکیٹری ( موجودہ اجتماع ا ں فریق اوِطن ٞکرگ۔

۔ اُووٹاں مقرار ٞکروگ جنرل سیکیٹری ایں پیݭ تھی ِدیاگال اقوام متحدہ ا ں ہیڈ کواٹر مٔی فریق ۵
مانوڄ مقرار اوِطناں اجلاس مٔی ہوگ۔ تساں تیداد دوڈا فریق اوطن رہ مشتمل ہوگ۔ ٞکمیٹی مٔی دو 

ہوگ توم سؤے ما زیات اُووٹ تے موجود تے اُووٹ داگ والہ فریق اوِطن ا ں متعلق اکثریت حاصیل 
 ٞکرگ۔
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۔ ٞکمیٹی ا ں ممبراناں معیاد چؤے ٞکالیں کیر ہوگ بشرط اینوں اوم دوبارہ مقرار کیر تہ۔ ا والاں اُووٹ ۶
ورہ ہوگہ ُپت ختم ہوگ۔ اوالاں اُووٹہ ُپت ٞامی مٔی مقرار ٞکرال ُپنج ممبراناں اُووٹاں وخ دؤے ٞکالاں پ

 ُپنج ممراناں نام کمیٹی ا ں چیر مین مقرار ٞکرگ۔

 /۔ لٞکہ ٞکمیٹی ا ں ٞکہ ِمیمار وفات ہو یا استفعیٰ داݭت یا ایلان ٞکرنت اوں کیچاٞ وجادہ ٞسہ ) اِیس۷
( فریق اوِطن تانی اوِطناں میش( کمیٹی ایں زِمی ویری پورہ ٞکروگاں قابیل نانت تُھو کو)ایں صورِت میٔ 

 ٞا دی باشندہ مقرار ٞکرگ۔ ٞسہ اُووٹاں باقی وخ ا ں پورہ ہوگأے ایں زِمی ویری ِگنگ۔

 ۔ کمیٹی تان تانی قانون اٞپینہ مقرار ٞکرگ۔۸

 ۔ ٞکمیٹی تانی افسران دوے ٞکالیں کیر مقرار ٞکرگ۔۹

مرکزی دفتر( یا کاٞں ناں مناسیب باگ ۔ ٞکمیٹی ا ں اجلاس عام طوردہ اقوام متحدہ ا ں ہیڈ کواٹر) ۱۰
ا ش کاں ٞکمیٹی مقرار ٞکرگ تن مٔی ہوگ۔ عام حالات مٔی ٞکمیٹی ٞکال مٔی ٞا دیر اجلاس مقرار 

ٞکرگ۔ کبمیٹی ا ں اجلاس ا ں وخاں مقرار تے دوبارہ جأیزہ لٞکہ ضرولی ہو تے موجودہ اجتماع ا ں 
 لی ایں ُحُکم اِیں منظوری دیت تہ۔فریق اوِطن ا ں اجلاس مٔی ٞکرگ شرط اینوں جنرل اسمب

۔ اقوام متحدہ ا ں جنرل سیکیٹری موجودہ اجتماع ا ں مطابق چاگیل ایں ٞکمیٹی ٞکہ داگیل زِمی ۱۱
 ویری راٞن جوڑہ ٞکروگیں کیر ضرولی نوٞکران تے سہولات ٞدگ۔

ایچھلاں ۔ موجودہ اجتماع ا ں متعلق چاگیل ایں ٞکمیٹی ا ں ممبران جنرل اسمبلی ایں منظوری دہ ۱۲
شرطونہ )نوٞکری( تساں جنرل اسمبلی فیصلہ ٞکرگ داگاں) معاوضہ( فیصلہ اقوام متحدہ ا ں زریعادہ 

 ِگنگ۔

 ۔۴۴دفعہ 

ا۔ فریق اوِطن وعدہ ٞکرنتھوں اوم ٞامی ٞکارونہ ا ں بارامٔی تانی رپوٹ اقوام میحدہ ا ں جنرل سیکیٹری ا ں 
ع مٔی قبولوت تہ حاق تے ٞامی ٞحق رہ اٞمال زریعا دہ کبمیٹی ٞکہ پیش ٞکرگ کاٞں تومہ ایں اجتما

 ٞکروگیں کیر تے ٞاسوں حقاں ِگنوگیں کیر ٞکرال قدام ِگنوگیں کیر شید ٞکراگ۔
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 الف۔متعلقہ فریق اوِطن مٔی اجتماع ا ں نافیز ٞکروگاں اٞمال ہوگاں دؤے ٞکال مٔی 

 ب( ا س ما ُپت ہار ُپنج کالہ ُپت 

رپوٹونہ مٔی )فریق اوِطن( ٞامی شٔی تے مشکلات لٞکہ ٞکنا ا ش ۔ موجودہ مضموناں مطابق پیش ٞکرال ۲
تہ تسیں نشاندہی ٞکرگ کاں موجودہ اجتماع ا ں مطابق مقرار ٞکریل زِمی ویری صحی طریقا دہ 

 ٞکرنت، رپوٹ مٔی متعلقہ اوطن مٔی اجتماع ا ں بارا مٔی کافی معلومات پا شاِمل ہوگ۔

ی ٞکہ ٞا مکمل اوالاں رپوٹ دیش تہ تاس موجودہ مضمون ا ں ۔ اٞ ایچھلیں فریق اوطان اوں ٞسہ ٞکمیٹ۳
الف پیرا گرافاں متعلق داگاٞل پتأے رپوٹ مٔی پِھرمال رپوٹ مٔی پھر مال داگال دوبارہ داگیں 

 ضرولات  نات۔

۔ کمیٹی فریق اوِطن ما اجتماع ا ں نافز ٞکروگاں بارامٔی دی معلومات ) حاصیل ٞکروگاں( ا ں ۴
 درخوست ٞکرباں۔

ٞکمیٹی جنرل اسمبلی ٞکہ معاشراں تے عوامی کونسل ہار دؤی ٞکالہ ُپت تانی ٞکارونہ ا ں بارا مٔی  ۔۵
 پیش ٞکرگ۔

 ۔ فریق اوِطن تانی ٞگان ٞسطا دہ تانی رپوٹ ٞدگ۔۶

 

  ۴۵دفعہ 

ایں اجتماع ا ں نافز ٞکروگ تے ایں اجتماع ا ں زریعا دہ یاگاں شعبأ مٔی باری ُدنایاں تعاونیں حوصلہ 
 ٔی ایں کیر ) تو ٞا داگال قدام ِگنگ(افزا

الف۔ کاروباری ادارٞا، اقوام متحدہ ا ں لُکوٹوراں فنڈ تے اقوام متحدہ ا ں دی اداراٞ ٞکہ ایں حاق حاصیل 
تُھو اوں ٞسہ موجودہ اجتماع ا ں ایچھلاٞں دفعاٞ ا ں نافز ٞکروگ رہ غور ٞکروگ والہ اجلاس مٔی شریک 

کمیٹی کاروباری ادارٞا، اقوام متحدہ ا ں لُکوٹوراں فنڈ تے دی ہوگ کاں تسوں اختیار مٔی ا ش تہ۔ 
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مجاز ادارٞا کہ، لٞکہ ضرولی خیال کیر تے تسوں متعلقہ اختیار مٔی یاٞٞگال شعبا مٔی اجتماع ا ں نافیز 
 ٞکروگاں سلسلاٞ مٔی جانیل رایہ داگیں کیر دعوات داباں۔

ی مناسیب ہُنراں مشورہ یا امدادیں کیر ب۔ کمیٹی لکہ مناسیب جانوݭیت تے فریق اوِطنیں پیݭ تھ
ُحصول ہوگال درخواست، یا ضرولِتاں ٞپشاگ ٞکمیٹی ا ں تجویز ٞسہ لٞکہ کوم ایں درخوست رہ یا 

 پشاگدہ ، ہُنراں ادارٞا، اقوام متحدہ ا ں لُکوٹوراں فنڈ تے دی اختیاراں ادارٞا ٞکہ لاڑاباں۔

است ٞکروگیں سفاراش ٞکر باں اوں ٞسہ)کمیٹی( ج۔ کمیٹی جنرل اسمبلی ٞکہ جنرل سیکیٹری ٞسہ درخو
 ایں پیݭ تھی لوکوٹوراں حقاں مطالق خصوصی مٔسٞلاں بارا مٔی معلومات ٞکراگ۔

ا ں مطابق ُحصول ہوگال معلومات ا ں بنیاد دہ  ۴۵تے  ۴۴د۔ کمیٹی موجودہ اجتماع ا ں مضمون 
سفاراش ٞکانہ متعلقہ فریق اوِطن تجویز تے عمومی سفاراش تیار ٞکرباں۔ اِیں چھلیں تجویز تے عمومی 

 ٞکہ لاڑاباں تے فریق اوِطن ا ں خیالات لٞکہ ٞکناٞ ا ش تاس ٞسہ جنرل اسمبلی ٞکہ لاڑا باں۔

 ݪی حصہ                                         

  ۴۶دفعہ 

 موجودہ اجتماع تمام اوِطناں دستخط ایں کیر موجود ہوگ۔

  ۴۷دفعہ 

ضرولی تُھو۔ قبولوگ ایں کیر قانونی قاغزات اقوام متحدہ ا ں سیکیٹری  موجودہ اجتماع ا ں قبولوگ
 جنرل ٞکہ جمع ٞکروٞکہ چوگ۔

 ۴۸دفعہ 

موجودہ اجتماع ِکیناٞ اوطان شاِمل ٞکروٞکہ تیار ہوگ۔ شاِمل ہوگیں کیر قانونی قاغزات اقوام میحدہ ا ں 
 جنرل سیکیٹری ٞکہ لاڑاگ۔

  ۴۹دفعہ 
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ا ں سیکیٹری جنرل کے شاِمل ہوگاں بیشام قانونی قاغزات جمع  ۔ موجودہ اجتماع اقوام متحدہ۱
 ٞکروگاں تاریخ ما ُپت ٞدشو بیش دوٞسہ ُپت تن رہ اٞمال ہوگ۔ 

۔ ہار اوطان ٞکاں ایں اجتماع قبولنش یا ا س مٔی شاِمل ہوانش تساں بام تھی اوطناں قبولوگ یا شاِمل ۲
 ایں اجتماع رہ ٞامال ہوگ۔ٞکروگاٞں قانونی قاغزات جمع ٞکراگاں تاریخ ما باد 

  ۵۰دفعہ 

۔ کانہ فریق اوطان تر میمیں رایہ داباں تے ایں اقوام متحدہ ا ں جنرل سیکیٹری کہ لاٞڑا باں سیکیٹری ۱
جنرل تتھی ترمیم فریق اوِطن کے ایں درخواست ٞسہ لاڑاگ اوں ا یا ٞسہ ایں تجویز رہ غور ٞکروگاٞ تے 

اجلاس دیانت کو نہ۔ ایں چھلہ خط، کتابتاں ُچؤے ماہ مٔی کم تاس رہ اُوٹ داگیں کیر فریق اوِطناں 
از کم ݪی حصہ فریق اوِطن ایچھلاں کانفرنس ا ں کوشیش ٞکرنت تُھو کو سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ 
ا ں زریعادہ ایں کانفرنس ا ں انتظام ٞکرگ۔ کینہ ترمیم کھیکی کانفرنس مٔی موجود تے اُوٹ داگ والہ 

 نظور کیر تے تاس جنرل اسمبلی مٔی منظوری ایں کیر پیش ٞکرگ۔اوِطن ایں اکثرییتہ م

( ا ں مطابق منظور کیش اقوام متحدہ ایں ۱۔ اٞ ایچھلیں تر میم ٞسہ موجودہ مضموناں پیراگراف )۲
 جنرل اسمبلی ا ں منظوری تے دوچند فریق اوِطن ایں پیݭ قبولوٞگہ ُپت نافیز ہوگ۔

ی( تتھی تمام فریق اوِطن رہ لازیم ہوگ ٞکن ا س تسلیم کیش۔ ۔ کیں ترمیم نافیز ہی تے ) تسیں پابند۳
 دی فریق اوطں موجودہ اجتماع ا ں دفعا تے کیناٞ میڄیک ترمیم کیں تومہ قبولیش ا ں پابند ہوگ۔

  ۵۱دفعہ 

۔ اقوام متحدہ ا ں سیکیٹری جنرل تسلیم یا قبولوگاں موقعا رہ مختلف اوِطنیں پیݭ تھی شاٞک ۱
 اوِطن ٞکہ لاڑاگ وصول ٞکرگ تُھوکو تمام

۔ ایں چھلیں ٞشک اوں ٞسہ موجودہ اجتماع ایں مقصد تے ہدف ٞسہ براباٞر نہ ا ش تساٞں پیش ٞکروگیں ۲
 اجازات نہ ہوگ۔
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۔ شاٞک ٞکانہ ٹیمہ اقوام متحدہ ا ں سیکیٹری جنرل ا ں نام دہ ایں مقصد دہ لاٞڑاٞگال اٞ نوٹس ا ں ۳
ں حوالاٞ ٞسہ تمام اوِطن شید ٞکراگ۔ ایچھلاں نوٹس زریعادہ واپس ِگنباں۔ ٞسہ) سیکیٹری جنرل( تسا

 سیکیٹری جنرل ٞکہ وصول ہوگاں تاریخ تھی حساب ہوگ۔

  ۵۲دفعہ 

ٞا فریق اوطان موجودہ اجتماع اقوام متحدہ ا ں سیکیٹری جنرل ٞکہ ُچنڑوگیں کیر ٞا نوٹس ا ں زریعا دہ 
 یخاں ٞا ٞکالہ ُپت مٔوثر ہوگ۔مسترد ٞکرباں۔ ایچھلہ سیکیتری جنرل ٞکہ نوٹس اوصول ہوگاں تار

  ۵۳دفعہ 

 اقوام متحدہ ا ں سیکتری جنرل موجودہ اجتماع ا ں امانِت والہ ہوگ۔

  ۵۴دفعہ 

موجودہ اجتماع ا ں اصل ا ں ٞرکاٹ تن مٔی عربی، چینی، انگریزی، روسی تے ہسپانوی مٔی ُچنڑال تُھو 
ندا ٞکاں اٞساں متعلق ُحکوِمتہ اقوام متحدہ ا ں سیکیٹری جنرل کے جمع ٞکرگ، دستخط ٞکرال نمایٔ 

 ُمقرار کیت توم ٞکہ اختیار دیت تومہ شویدانیں موجودگی مٔی موجودہ اجتماع رہ دستٞخط ِکیت۔

 


