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 یورپی یونين 
  انتخابی مبصر مشن

 ۔ مانا جائے مستند  کورپورٹ یہ رپورٹ انگریزی اور اردو ميں دستياب ہے ليکن صرف انگریزی 
 

 -پاکستان ميں قومی اور صوبائی اسمبلی انتخابات  مشن نے تيار کيا اور یہ اس رپورٹ کو یورپی یونين انتخابی مبصر
کے نتائج پيش کرتی ہے۔ یہ آراء یورپی ) EU EOM(یورپی یونين انتخابی مبصر مشن  کے متعلق 2008 فروری 18

س پر انحصار نہ  ہيں اور نہ ہی انہيں منظور کيا ہے اور اسے کميشن کا بيان سمجه کر ااختيار کیکميشن نے نہ تو 
 اور نہ ہی وہ اس کی ضمانت نہيں دیتا،کيا جائے۔ یورپی کميشن اس رپورٹ ميں شامل اعداد و شمار کی درستگی 

  استعمال کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔   کسی قسم کےکے
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 ۔ مانا جائے مستند  کورپورٹ یہ رپورٹ انگریزی اور اردو ميں دستياب ہے ليکن صرف انگریزی 
 

 18 -پاکستان ميں قومی اور صوبائی اسمبلی انتخابات  مشن نے تيار کيا اور یہ اس رپورٹ کو یورپی یونين انتخابی مبصر
کے نتائج پيش کرتی ہے۔ یہ آراء یورپی کميشن نے ) EU EOM(یورپی یونين انتخابی مبصر مشن  کے متعلق 2008فروری 

س پر انحصار نہ کيا جائے۔ یورپی  ہيں اور نہ ہی انہيں منظور کيا ہے اور اسے کميشن کا بيان سمجه کر ااختيار کینہ تو 
  کسی قسم کے اور نہ ہی وہ اس کےکی ضمانت نہيں دیتا،کميشن اس رپورٹ ميں شامل اعداد و شمار کی درستگی 

 استعمال کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔  

                                                

I  خالصہ 
 

 عمل نظر آیا جس مجموعی ایک کے قومی اور صوبائی اسمبليوں کے انتخابات ميں 2008 فروری 18
 گزشتہ انتخابات کو۔ یہ ایک مسابقتی انتخاب تها اور پولنگ کے عمل کيا گياميں مختلف آراء کا اظہار 

سول  کردار ذرائع ابالغ اور زیادہ اہم۔ ان انتخابات ميں ایک ہواعوامی اعتماد حاصل   زیادہکی نسبت
 ۔ کیچ پڑتال  اس عمل کی گہری جانجنہوں نے نے ادا کيا سوسائٹی

 
 اور رہے انتخابات ميں سنگين مسائل درپيش ہ مجموعی ڈهانچے اور حاالت کے تحت منعقد،تاہم

 مقتدر غلط استعمال اور سرکاری ذرائع ابالغ ميں سابقہ کے وسائل سرکاری انتخابی مہم کے دوران
يجے ميں، اس کے نت مواقع فراہم نہيں کيے گئے۔ یکساں باعث کے جماعتوں کے حق ميں تعصب

 ميں ناکام پر پورا اترنے وںمجموعی عمل حقيقی جمہوری انتخابات کے بہت سے بين االقوامی معيار
 منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے اپنے ملک انہ ان ميں کسی شہری کا براہ راست یا آزاد TP1PTرہا۔

، آزادی )21 لآرٹيک ،بين االقوامی اعالميہ برائے انسانی حقوق(کی حکومت ميں حصہ لينے کا حق 
بين االقوامی (تنظيم اور اجتماع ، )19 آرٹيکل ،بين االقوامی اعالميہ برائے انسانی حقوق(اظہار 

بين االقوامی اعالميہ برائے (مؤثر چارہ جوئی کا حق ، )20 آرٹيکل ،اعالميہ برائے انسانی حقوق
 ،ميہ برائے انسانی حقوقبين االقوامی اعال(غير امتيازی سلوک کا حق ، )8 آرٹيکل ،انسانی حقوق

 آرٹيکل ،بين االقوامی اعالميہ برائے انسانی حقوق (حق رائے دہی اور مساوی آفاقی، اور )2 آرٹيکل
 ۔ رہاکا فقدان  اور نتائج کے عمل ميں شفافيت يہ کی کارکردگیانتخابی انتظام شامل ہيں۔ )21
 

 کے بادلدد کا خطرہ اور خوف  تشجب ماحول ميں منعقد ہوئے مخدوشانتخابات سالمتی کے ایک 
 انتخابی سياسی جماعتوں کے اجتماعات پر ہونے والے حملوں کے نتيجے ميں،۔ ے تهے ہوئےچهائ

سے  50سے زائد جماعتی کارکنان ہالک ہوگئے۔ مزید برآں، اس مدت کے دوران  100 مہم کے دوران
ے ميں پاکستان پيپلز پارٹی کی قائد جهڑپوں ميں مبينہ طور پر ہالک ہوئے۔ ایک اندوہناک واقعزائد لوگ 

کو ایک انتخابی ریلی کے دوران قتل کردیا گيا جس کے نتيجے ميں  2007دسمبر  27بينظير بهٹو کو 
انتخابی ملک بهر ميں وسيع پيمانے پر غم و غصہ، تشدد اور فسادات پهوٹ پڑے۔ اس پس منظر ميں، 

يدواروں اور جماعتی کارکنوں، انتخابی عملے،  بالخصوص ووٹ ڈالنے کے دن ووٹروں، ام کے دورانعمل
 اور سرکاری مالزمين کی جانب سے ایک جرأت مندانہ وں کے نمائندسول سوسائٹیذرائع ابالغ اور 

 ی۔ وابستگی دیکهنے ميں آئ
 

 اور بنيادی حقوق کی  کا نفاذ تها اور آئينایمرجنسیجب انتخابی عمل شروع ہوا تو ملک ميں 
 مہم انتخابی ججوں اور صحافيوں سميت کئی ہزار افراد کو نظربند کردیا گيا۔   معطل تهيں۔ضمانتيں

 چيف ایمرجنسی کے نفاذ کے دورانگئی۔ ئی  اٹهاایمرجنسیکے آغاز سے صرف ایک دن قبل 
بہت سے جج حضرات کو ایک انتظامی حکم کے ذریعے فارغ کردیا گيا جس سے  جسٹس سميت

 طور پر خصوصیبات یہ ۔ لگا دستی پر عوامی اعتماد کو دهچکا عدليہ کی آزادی اور قانون کی باال
فيصلوں  کے ساته ساته انتخاب کے متعلق قانونیی امور انتظامانتخابی اہميت کی حامل ہے کيونکہ 

 ۔ رہا تهانمایاں کردار عدليہ کا ميں 
  

 
 برائے )EU EOM( کاری کے طریقہ کار کے مطابق، یورپی یونين انتخابی مبصر مشن مشاہدہیورپی یونين کی انتخابی   1

روشنی ميں ليا۔ پاکستان نے قومی اور صوبائی اسمبليوں کے انتخابات کے انعقاد کا جائزہ انتخابات کے عالمی معيار کی 
تها۔ یہ کسی حقيقی جمہوری عمل کے لئے ناگزیر ) UDHR(بنيادی ماخذ بين االقوامی اعالميہ برائے انسانی حقوق 

 بنيادی حقوق کی حمایت کرتا ہے۔ 
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بنياد فراہم  قانونی ڈهانچہ حقيقی جمہوری انتخابات کے انعقاد کی تسلی بخش کے لئےانتخابات 
 کرنے اور بين االقوامی معيار کے مطابق باضابطہ  بال کم و کاستبہت سے شعبوں کو  نہيں کرتا۔
کی خود مختاری اور اس کے کام ميں خاص طور يہ انتظامبالخصوص انتخابی  کی ضرورت ہے۔ ڈهالنے

 ميں عمل شکایات اور اپيلوں کے ہے۔ غير تسلی بخش عمل کے حوالے سے شفافيت نتائج کےپر 
 کی قانونی شرط نے بهی بطور قابليت کی ےبی اے کی ڈگری یا مدرسبہت سی خامياں ہيں۔ 

 جس سے آبادی کی غالب اکثریت اس حق سے محروم کو نقصان پہنچایااميدوار کهڑا ہونے کے حق 
  ۔  )%95تقریبًا (رہ گئی 

 
کی خود مختاری اور ) ECP(افراد کی جانب سے اليکشن کميشن آف پاکستان  متعلقہسے انتخابات 

 مؤثر طریقے سے اور وں کا آغاز عام طور پر آئی۔ اگرچہ تکنيکی تيارینظر کمی ميں پر اعتماد کردگیکار
 کے استعمال وں، بالخصوص تربيت اور شفاف بيلٹ بکسملیکو  دیکهنے بہتری اور ان ميں ہوابروقت 

 سے طورگين مسائل کو تسلی بخش سن کے انتخابات کے دوران نشاندہی کردہ 2002ميں، ليکن 
کا اليکشن کميشن آف پاکستان کے عمل کار کے کليدی شعبوں ميں شفافيت ۔ کيا گياحل نہيں 

مشاورت نہيں کی۔ ضابطہ حسب  افراد سے متعلقہ اور اس نے سياسی جماعتوں اور دیگر ا تهفقدان
ہونا چاہيے  کنٹرول ا اس کپرجن مختلف پہلوؤں کی مکمل ذمہ داری نہيں اٹهائی ان اس نے عمل کے 

س ميں ریٹرننگ افسران کے کام کی نگرانی، سياسی جماعتوں اور اميدواروں کے لئے ضابطہ ۔ اتها
  اور دوبارہ پولنگگنتی اور دوبارہ کا حلاخالق کا نفاذ، عملے کی تربيت، ووٹروں کی تعليم، شکایات 

  شامل ہيں۔ کرانا
 

 8 ووٹروں کی تعداد تقریبًا اندراج شدہانتخابات ميں حصہ لينے والے آبادی ميں سے  کروڑ 16کل اندازًا 
کے اعداد و  2002 اور کوتاہيوںعمل ميں پائی جانے والی اندراجی  الکه تهی۔ تاہم ووٹروں کے 10کروڑ 

 انتخابی فہرستوں کی صورت ميں نکال جس ميں غير اعتمادشمار شامل کرنے کا نتيجہ ناقابل 
۔ نتيجے کے طور پر، سياسی فروگزاشتيں تهيںدوہرے اندراج، غلط اندراج اور معمولی تعداد ميں 

 پر اعتماد ميں کمی حيثيت انتخابی فہرستوں کی درستگی اور ميں سول سوسائٹیجماعتوں اور 
ميں  2007جنہيں اگست  (ميں وں الکه اندراج60 کروڑ 2کے  کے اعداد و شمار 2002ہوئی۔ واقع 

  اس وجہ سے لوگوں کی ایک غير معمولی تعداد) کے بعد شامل کيا گياسپریم کورٹ کے ایک حکم
اس سے زیادہ تر دیہی  ان کے پاس مطلوبہ قومی شناختی کارڈ نہيں تها۔ کہووٹ نہ ڈال سکی 

 مسلمانجنہيں حکومت پاکستان  (احمدیوں والے غرباء اور خواتين متاثر ہوئے۔ بسنےعالقوں ميں 
 معقول جواز کے کسیکے لئے کہا گيا جو اندراج گ ووٹر فہرست ميں  کو ایک ال)تسليم نہيں کرتی

  انہوں نے انتخابات کا بائيکاٹ کيا۔ ںبغير ایک امتيازی عمل تها، اس کے نتيجے مي
 

  رہی ليکن اس ميں مختلف آراء سامنے آئيں جن ميں صدرسست روی کا شکار اور مدہمانتخابی مہم 
زیادہ تر انتخابی مہم چهوٹے ۔ بهی شامل تهیر کچه تنقيد  جماعتوں پمقتدر، حکومت اور مملکت

بہت سی اجالسوں یا گهر گهر رابطوں کی صورت ميں رہی۔ چند ایک ہی بڑی ریلياں نکالی گئيں۔ 
۔ ناظمين کی ترغيب دی اس عمل کے بائيکاٹ بالخصوص بلوچستان ميں، ،سياسی جماعتوں نے

 ملوثانتخابی مہم کی سرگرمی ميں براہ راست ) نبلدیاتی حکومت کے اداروں کے منتخب سربراہا(
 جو اکثر و بيشتر سابقہ مقتدر نظر آیا وسائل کا وسيع پيمانے پر غلط استعمال سرکاریتهے اور 

 کارکنوں اور ایجنٹوں کو وں کےجماعتسياسی مخالف تها۔  توسط سےکے اميدواروں کے جماعتوں 
 ۔ موصول ہوئيںعات بهی پوليس کی جانب سے ہراساں کرنے کی مصدقہ اطال

 
ذرائع ميں غير معمولی حد تک اضافہ ی  کے انتخابات کے بعد سے، شہریوں کو دستياب معلومات2002

 عرصے سے قبل  کےتاہم، انتخابہوچکا ہے اور ذرائع ابالغ کا ماحول زیادہ متنوع اور متحرک ہوچکا ہے۔ 
ر دباؤ نے آزادی اظہار اور عوام کا معلومات کی اور اس کے دوران ذرائع ابالغ پر لگائی گئی پابندیوں او

نجی ذرائع ابالغ کے اداروں نے اميدواروں اور ، اس کے باوجود محدود کردیا۔ کافیوصولی کا حق 
اس کے برخالف، سرکاری نشریاتی ادارے مدمقابل سياسی جماعتوں کو جامع اور متنوع کوریج دی۔ 

حکومت  مملکت، ہ برآ ہونے ميں ناکام رہے اور وہ صدرتوازن قائم کرنے کی اپنی ذمہ داری سے عہد
دیگر جماعتوں بهرپور کوریج دیتے رہے جبکہ تو کو ) پاکستان مسلم ليگ قائداعظم (کيواور پی ایم ایل 
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ذرائع ابالغ کے اداروں کی انتخاب کے دن اور نتائج جمع کرنے کی محدود رہی۔ انتہائی کی کوریج 
ششوں کو روکنے  کی کودهاندلی جسے ادا کيا اپنا کردارتال ميں کوریج نے اس عمل کی جانچ پڑ

 ۔  گياتصور کياقدم  اہم کے سلسلے ميں
 

 ہے ليکن عملی طور پر ان حقوق کو فراہم کرتااگرچہ قانون خواتين کے سياسی حقوق کو تحفظ 
ں خواتين کی انتخابی عمل کے تمام پہلوؤں مي ہيں۔ موجود استعمال کرنے کی راہ ميں بهاری رکاوٹيں

کم رہی۔  ،بطور ووٹر، عام نشستوں کی اميدوار، انتخابی اہلکار، اور سياسی جماعتوں ميں، نمائندگی
 قانونی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے کیخواتين کو اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے کے قابل بنانے 

 سياسی حقوق کا کنونشن آئين، خواتين کے ذمہ داریاں یہ ۔ سلسلے ميں ناکافی اقدامات کيے گئے
)CPRW ( اور خواتين کے خالف امتياز کے خاتمے کا کنونشن)CEDAW ( ہيں جن کا متعينميں 

، اليکشن کميشن آف پاکستان نے بعض عالقوں ميں مزید برآںان ایک ریاستی فریق ہے۔ تپاکس
ے جانے کے لئے کيافراد کی جانب سے خواتين کو انتخابی شموليت سے محروم رکهنے  متعلقہ
  کے لئے کچه نہيں کيا۔ سے نمٹنےمعاہدوں والے 

 
ملک انتخاب کے دن اور اس سے قبل   خاص طور پر نےسول سوسائٹیگزشتہ انتخابات کی نسبت 

ان ميں سب سے زیادہ قابل ذکر آزاد اور  کاری کے ذریعے زیادہ اہم کردار ادا کيا۔ مشاہدہکے اندر 
جس ميں انتخابی تها  جامع پروگرام کا تشکيل شدہ ایک) FAFEN( نيٹ ورک کےمنصفانہ انتخابات 

بنایا جدول ایک متوازی کا اور انتخاب کے دن ووٹ کی گئی  اور اطالعات کاری مشاہدہ کاری پرمہم 
مشاہدہ   سے زائد مبصرین کو18,000 کے )FAFEN( آزاد اور منصفانہ انتخابات کے نيٹ ورکاگرچہ ۔ گيا

 رہا۔ ایک مشکل عملکن ایک تہائی اضالع ميں یہ انتظامی طور پر  اجازت دی گئی، لي کیکاری
حلقوں پولنگ اسٹيشنوں یا تمام   انکے مبصرین آزاد اور منصفانہ انتخابات کے نيٹ ورکانتخاب کے دن 

    ۔ کيے جارہے تهےنتائج مرتب تک رسائی حاصل نہ کرسکے جہاں 
 

کے گنتی لنگ اسٹيشنوں ميں ووٹ ڈالنے اور یورپی یونين کے مبصرین نے اپنے دورے کے دوران پو
عمل کو بالعموم مستحسن قرار دیا اگرچہ بعض جگہ کچه بدنظمی اور ضابطے کی بے قاعدگيوں کا 

بہتر تربيت یافتہ عملہ اور شفاف بيلٹ پولنگ کا مثبت پيش رفت ميں ماضی کی نسبت مشاہدہ ہوا۔ 
مال تها۔ تاہم، بالخصوص خواتين پولنگ اسٹيشنوں  معياری ووٹنگ اسکرینوں کا استعبار اور پہلی بکس

روشنائی کو غلط طریقے ان ميں ووٹ کی رازداری کے تحفظ ميں ناکامی، ۔ نظر آئےپر مسائل بهی 
کا ابہام، اور خواتين کے لئے تسلی بخش پولنگ بوتهوں ، عمومی بدنظمی اور چيک کرناسے لگانا اور 

 کے طور پر، اميدواروں کی نمائندگی کرنے پيش رفتت ميں ایک مثبکے عمل شفافيت ۔ فقدان تها
بالعموم انہيں ان پولنگ اسٹيشنوں کی اکثریت ميں موجود تهے جن کا دورہ کيا گيا اور والے ایجنٹ 

 خالف تقریبًا دو تہائی کےحفاظتی اقدامات تاہم، شفافيت کے بنيادی ۔ موصول ہوئيںنتائج کی نقول 
 آویزاں نہيں کيا گيا۔  ی طور پر وامپولنگ اسٹيشنوں پر نتائج کو ع

 
 حلقوں ميں نتائج کو مرتب کرنے اور اپنے دورہ کيے جانے والےاگرچہ یورپی یونين کے مبصرین نے 

دونوں صورتوں ميں شفافيت کے بنيادی انضمام کے عمل کو بالعموم مستحسن قرار دیا ليکن 
یورپی یونين انتخابی مبصر بشمول (حفاظتی اقدامات کی مزید خالف ورزیاں کی گئيں۔ مبصرین 

کی گئی اور پولنگ اسٹيشن نے نہيں  رسائی فراہم  ہميشہمرتب کرنے کے عمل تکنتائج کو ) مشن
اليکشن کميشن جس کا اور نہ ہی انٹرنيٹ پر شائع کيا، حلقہ وار نتائج کو نہ تو حلقے کی سطح پر 

  تها۔ کيا وعدہ نےآف پاکستان 
 

ے جن  ہآگاہ بہت سے حلقوں ميں مشکوک نتائج سے )EU EOM (صر مشنیورپی یونين انتخابی مب
 اور  تهیووٹروں کی تعداد ناقابل اعتبار حد تک زیادہ پولنگ اسٹيشن بهی شامل ہيں جہاں ایسے ںمي

بے ضابطگی کے امکان کی  س سے۔ اتهاکا فرق بهی مشکوک ووٹوں جيتنے والے اميدواروں کے 
تاہم، اليکشن حکام کی جانب سے تحقيقات کی متقاضی ہے۔ جو انتخابی نشاندہی ہوتی ہے 

 اور اس کی بجائے ناکام اميدواروں کی درج کا آغاز نہيں کياکميشن آف پاکستان نے ایسے اقدامات 
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 مسترد کردیا اور اس طرح دوبارہ گنتی اور دوبارہ پولنگ  سوچے سمجهےبالبظاہر کردہ شکایات کو 
  سے اجتناب کيا۔  نظام مؤثر  اورسریعکے ذریعے داد رسی کے 

 
داد نتائج کی اشاعت سے قبل،  کمی ہے۔  کافی پر اعتماد کیطریقہ کارشکایات اور اپيلوں کے 

۔ تاہم، ان عدالتوں کی خودمختاری کو کا دروازہ کهٹکهٹایا جاسکتا تهااعلٰی عدالتوں رسی کے لئے 
کے تحت حلف ) 2007( آئينی حکم اس حقيقت سے نقصان پہنچا کہ تمام ججوں نے متنازعہ عبوری

  ہے کہ وہ صدر مشرف اور سابقہ مقتدر جماعتوں سے کيا جاتااٹهایا تها اور ان کے متعلق یہ خيال
صرف انتخابی ٹریبونلز ميں ہی قانونی  اناميدوارحتمی نتائج کی اشاعت کے بعد،  قریب ہيں۔ زیادہ

 حاليہ یا سابقہ ججوں پر مقرر کردہچيف اليکشن کمشنر کے چيلنجز دائر کرسکتے تهے جو کہ 
 کے 2002( نااہلی کے ریکارڈ  ساته کے ساتهکے فقدان نظام۔ خود مختار تقرری کے  تهےمشتمل

عام نے اعتماد ميں مزید کمی پيدا کی۔ ) وں پر ابهی فيصلہ نہيں ہوا قانونی عرضداشت39انتخابات کی 
موجود ہے جس ميں بهی مستقل کلچر ، انتخابی جرائم کی سزا سے بچ نکلنے کا ایک طور پر

  چالئے گئے ہيں۔ انتہائی کم عدالتی مقدمات 
 

 باقی ہيں اور بعض مقدمات اعلٰی ہونا ہے۔ بعض حلقوں ميں ابهی انتخابات ادهوراانتخابی عمل ابهی 
 اصالحات کی گنجائش  تاحالمجموعی انتخابی عمل ميں ہيں۔ ميں چل رہےعدالتوں اور ٹریبونلز 

ے جنہيں انفرادی پولنگ اسٹيشنوں کے نتائج کی اشاعت، عرضداشتوں کو مؤثر، شفاف اور موجود ہ
طویل نمٹانے اور مبينہ انتخابی جرائم کی تحقيقات کے ذریعے حاصل کيا جاسکتا ہے۔ طور پر فوری 

 کے لئے ميں اصالح النے بين االقوامی معيار کے تحت انتخابات کے ڈهانچے اور حاالت ،مدت ميں
 ہے۔ مظاہرہ ناگزیرکا  ارادے سياسی مناسب حکام اور سياسی جماعتوں کی جانب سے ریسرکا

 کی گئی ہيں۔ کليدی شاملاس پس منظر ميں، اس رپورٹ کے اختتام پر تفصيلی سفارشات 
 :  ہيںدرج ذیلسفارشات 

 اقدامات اٹهائے جائيں تاکہ انتخابی عمل کی مؤثر کو یقينی بنانے کےخود مختار عدليہ  .1
  جاسکے۔ کی رانی نگ

افراد  متعلقہچيف اليکشن کمشنر اور اليکشن کميشن آف پاکستان کے اراکين کی تقرری  .2
۔ اليکشن رکها جائے خودمختاری کا خيال اس ميںاور کی مشاورت سے مشروط ہو 

کميشن آف پاکستان کی تنظيم نو کی جائے اور اسے چاہيے کہ اپنے زیر اختيار تمام 
 انداز سے مشاورتیداری اٹهائے۔ انتخابی انتظاميہ کو شفاف اور کاموں کی مکمل ذمہ 

 کام کرنا چاہيے۔ 

انتخابی قانون سازی کا مشاورتی انداز ميں جائزہ ليا جائے، مثال کے طور پر کل جماعتی  .3
مخصوص حل طلب معامالت ميں انتخابی انتظاميہ کی خود آئينی جائزہ کميٹی کے ذریعے۔ 

 کار اور اميدواری کی شرائط شامل ےیات اور اپيلوں کے طریقمختاری اور شفافيت، شکا
 ہيں۔ 

 نمٹانا چاہيے۔  انداز سےجوں کو انتخابی اپيلوں کو بروقتی کے حامل جخود مختارانہ تقرر .4
 پيش کرنے کی اجازت ہونی چاہيے۔  عرضداشتيں کووسيع الرائے افراد  متعلقہسے انتخاب 

 کميشن آف پاکستان کو چاہيے کہ وہ گنتی اور قانون ميں ترميم کی جائے اور اليکشن .5
 کی مکمل جانچ پڑتال کو یقينی بنانے کے لئے ہدایات طریقے کار کرنے کے تمام نتائج جمع

اس ميں حلقے اور انٹرنيٹ پر پولنگ اسٹيشن کے تفصيلی نتائج کو کا اجراء اور نفاذ کرے۔ 
 فوری آویزاں کرنا شامل ہے۔ 

کو ایک درست اور مکمل انتخابی فہرست کی تياری کی اليکشن کميشن آف پاکستان  .6
) NADRA(اسے نيشنل ڈیٹابيس اور رجسٹریشن اتهارٹی مکمل ذمہ داری اٹهانی چاہيے۔ 

کے ساته مل کر تمام ایسے اندراج شامل کرنے چاہئيں جو اس کی فہرست ميں نہ ہوں 
عداد و شمار حاصل کردہ ا۔ ) سے07یا تو نئی فہرست سے یا پهر انتخابی فہرست (

 دوہرے اندراج کی روک تهام کے لئے ملک بهر ميں جامع جانچ پڑتال سے مشروط ہوں۔ 
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کی ) C/NIC (وںقومی شناختی کارڈ/صرف کمپيوٹرائزڈیا ووٹ ڈالنے کے لئے / اوراندراجاگر  .7
 کے حصول ميں آسانی پيدا کی جائے تاکہ شرکت وںاجازت ہو تو کمپيوٹرائزڈ شناختی کارڈ

 ں کوئی چيز حائل نہ ہو۔کی راہ مي

پابندیوں سے " الزمی" کی بجائے )19 آرٹيکلآئين، " ( پابندیوںمناسب"آزادی اظہار  .8
کرنے والے قانونی ڈهانچے کی اصالح ر ذرائع ابالغ کی سرگرميوں کو باضابطہ مشروط ہو او

متعارف اور واضح تعریفيں ی الئی جائے  کم ميںںوجائے۔ ذرائع ابالغ کے مواد پر پابندیکی 
 کرائی جائيں۔  

انتخابی مہم کسی چاہئيں تاکہ قائم کرنے سرکاری ذرائع ابالغ کو واضح اور شفاف ضوابط  .9
کے دوران اس کی خبروں اور امور عامہ کی نشریات کے غير جانبدارانہ ہونے کو یقينی بنایا 

 جاسکے۔ 

کے لئے،  حميں اصالکم نمائندگی انتہائی حکومت کو انتخابی عمل ميں خواتين کی  .10
اور خواتين کے خالف امتياز کے خاتمے ) CPRW( کنونشن کےخواتين کے سياسی حقوق 

اس ضمن ميں  اپنی کوششيں تيز کرنی چاہئيں۔ کے تحت) CEDAW( کنونشن کے
، اميدوار کی نامزدگی اور ے، پاليسی ایجنڈچلنسياسی جماعتوں کا بهی اپنے اندرونی 

 لی کردار ہے۔ غير معموکے ذریعے  آگاہیووٹر کی 

 
 کے بکس، مثال کے طور پر تربيت اور شفاف بيلٹ کيں حکام نے بعض اصالحات سرکاریپاکستانی 
انتخابات کے ڈهانچے اور حاالت ميں جن دیگر مسائل کی نشاندہی کی تاہم، ۔ ذریعے کے استعمال

مسرت ہوئی کہ  کر جانکو یہ ) EU EOM(یورپی یونين انتخابی مبصر مشن گئی وہ ابهی باقی ہيں۔ 
انتخابات کے بعد جن تمام سياسی جماعتوں سے اس نے مالقات کی انہوں نے انتخابی اصالح سے 

 انتخابی عمل  پاکستان ميںیورپی یونين انتخابی مبصر مشن۔ کے بارے ميں بتایا لگنزبردست اپنی 
اکستانی حکام، پ کییورپی یونين اور وسيع بين االقوامی برادری  سلسلے ميںکے  بنانے  بہترکو

 ہے اور واقفسے  آمادگی پر کے ساته مل کر کام کرنے سول سوسائٹیسياسی جماعتوں اور 
وں نتخابات کے بين االقوامی معيارپاکستانی عوام کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ حقيقی جمہوری ا

 ۔ کرتے رہيںمنعقد انتخابات کے مطابق 
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II   سفارشات 
 

 کے لئے پاکستانی حکام، کو بہتر بنانےخابی عمل اور متعلقہ شعبوں انتمندرجہ ذیل سفارشات 
 اور بين االقوامی برادری کے غور و عمل کے لئے پيش کی سول سوسائٹیسياسی جماعتوں، 

    :جاتی ہيں
 
U بنائيںکو بہتر قانونی ڈهانچے   

خود عدليہ کی ایک خود مختار عدليہ کسی بهی جمہوری ریاست کی ایک عمومی شرط ہے۔  .1
اس سے انتخابی عوامل مختاری کے تحفظ اور اسے یقينی بنانے کے لئے اقدامات اٹهائے جائيں۔ 

  ثالثی اور نگرانی ميں مدد ملے گی۔  غير متنازعہکی مؤثر

 جائزہ ليا جائے، مثال کے ميںانتخابی قانون سازی کا ایک مشاورتی، شراکتی انداز آئين سميت  .2
 قانون تيار کيا جائے  کا انتخابمتحدہایک ائزہ کميٹی کے ذریعے۔ طور پر ایک کل جماعتی آئينی ج

جيسا کہ مجموعہ (اور انتخابات سے متعلق دیگر متن ميں ضرورت کے مطابق ترميم کی جائے 
 حکام کو حاصل آزاد استحقاق سرکاریانتخابی عمل کے مختلف اجزاء کے لحاظ سے ۔ )تعزیرات

معامالت ميں انتخابی انتظاميہ کی خود مختاری اور مخصوص حل طلب ميں تراميم کی جائيں۔ 
 کار، اميدواری کی شرائط اور عدالتی اختيارات کی قانونی ے طریقےشفافيت، شکایات اور اپيلوں ک

 کارکردگینگران حکومت کے اختيار اور دستوری ذمہ داریوں کے حوالے سے حد بندی شامل ہيں۔ 
   ہے۔ تعين کيا جاسکتاواضح کا بهی 

قومی اور ے کی ڈگری یا اس کے مساوی تعليمی سرٹيفکيٹ کی شرط کو ختم کرتے ہوئے بی ا .3
اخالفی ۔ چاہيے االنبين االقوامی معيار کے تحت صوبائی اسمبليوں کا اميدوار بننے کی شرائط کو 

  کے مبہم معيار پر نظرثانی کی جائے۔ تنوعيت کے اہليت اور نااہلي

انتخاب لڑ يدوار کسی بهی انتخاب ميں صرف ایک حلقے ميں قانون ميں ترميم کی جائے تاکہ ام .4
 سکيں۔ 

۔ شامل کی جاسکيںزیادہ متناسب سزائيں ان ميں انتخابی جرائم پر نظر ثانی کی جائے تاکہ  .5
ووٹ نہ ڈالنے اور ا حق،  جرم نہيں کيونکہ ووٹ ڈالنے ک کوئیترغيبکسی انتخاب کے بائيکاٹ کی 

جرائم تحقيقات سے مشروط ہوں اور  ہے۔ مشتملبهی پر ی اس رائے کا اظہار کرنے کی آزاد
قانون کے  کيا جائے۔ عائد، متناسب اور شفاف انداز سے مسلسل استغاثہ ہمراہ کے ؤںسزا
 ۔ کی جائےوقت انداز ميں   اثر کو فروغ دینے کے لئے ایسے مقدمات کی سماعت برممانع

اور وفاقی کے زیر انتظام شمالی ) FATA(وفاق کے زیر انتظام قبائلی عالقوں آئين کے تحت  .6
 بنيادی کی مانندميں بسنے والوں کے لئے بهی پاکستان کے دیگر شہریوں ) FANA(عالقوں 

وفاق کے سياسی آزادیوں اور شہری حقوق کی فراہمی کو یقينی بنانے کے اقدامات کيے جائيں۔ 
ندیوں کو ختم کيا جائے اور ميں سياسی جماعتوں پر عائد پاب) FATA(زیر انتظام قبائلی عالقوں 

  انتخابات متعارف کرائے جائيں۔ یعالقے ميں جماعت

 

U دیں ترقی کو استعدادانتخابی انتظاميہ کی خود مختاری اور  

قانون ميں ترميم کی جائے تاکہ چيف اليکشن کمشنر اور اليکشن کميشن آف پاکستان کے  .7
 قومی اسمبلی وسيع ثال کے طور پر،م ہوں۔ سےافراد کی مشاورت  متعلقہعہدوں پر تقرریاں 

 اعلٰی  توسيع کرتے ہوئے اس ميں انتخاب کرسکتی ہے۔ اہليت کی اتفاق رائے سےسياسی
قانون کو اليکشن کميشن آف ۔ لوگ بهی شامل کيے جاسکتے ہيںکے عالوہ عدليہ کے اراکين 

  پاکستان کے اراکين کے عہدے کی ميعاد کی تصریح کرنی چاہيے۔  

 اپنی اسے اور کرانا الزم ہوباقاعدہ رپورٹيں جمع عوام کے لئے  پرشن آف پاکستان اليکشن کمي .8
اليکشن کميشن آف ۔ ٹهہرایا جاسکےسرگرميوں کے لئے قومی اسمبلی کے سامنے جوابدہ 

پاکستان کو اپنے وسيع اختيارات استعمال کرتے ہوئے اس بات کو یقينی بنانا چاہيے کہ اس کی 



 حتمی رپورٹ                                       2008یورپی یونين انتخابی مبصر مشن، پاکستان 
 

 صفحہ                                                                       2008 فروری 18 – قومی اور صوبائی اسمبلی انتخابات

 

8 

 

 ذمہ  قانونیاليکشن کميشن آف پاکستان کی اپنیکمل عملدرآمد ہورہا ہے۔ تمام ذمہ داریوں پر م
   کے احکامات سے مشروط ہو۔ داریوں سے عہدہ برآ ہونے ميں ناکامی سپریم کورٹ 

اس کی تنظيم نو اور کيا جائے  مہيا ہاليکشن کميشن آف پاکستان کو ضروری پيشہ وارانہ عمل .9
سروسز کی پيشہ وارانہ فراہمی کے لئے صالحيتوں کی جائے تاکہ اس کی جانب سے مطلوبہ 

قانونی معامالت اور کی بنياد اور انتظامی ڈهانچے کی موجودگی کو یقينی بنایا جاسکے۔ 
 الگ الگ کے لئے، تربيت اور ووٹر کی تعليم کے معامالت سے نمٹنے آپریشنز/شکایات، رسد

مرکزی کی سرگرمياں دفاتر  ذیلیاليکشن کميشن آف پاکستان کے شعبے قائم کيے جائيں۔ 
رابطوں اور ادارے شعبوں کے درميان مکمل  ہوں۔ مشروط مکمل سےانتظامی رہنمائی اور نگرانی 

 جانے والی کوئی دیٹهيکے پر  تشکيل دیے جائيں۔ نظام  لئےکی یک جہتی کو یقينی بنانے کے
ان ميں ں اور  ہوکے مکمل ماتحتبهی سرگرمياں اليکشن کميشن آف پاکستان کی انتظاميہ 

  لئے ان کو  عمدہ دستاویزی شکل دی جائے۔ کا خيال رکهنے کے تسلسل

ایک حکمت عمليانہ منصوبہ اور  لئے کی نگرانی کےاليکشن کميشن آف پاکستان کو اپنی اصالح  .10
   تيار کرنے چاہئيں۔  تفصيل سےکام کے انتظامی منصوبےاپنی ہر سرگرمی کے لئے 

 کرنی باضابطہ مشاورتباقاعدگی سے افراد سے  متعلقہو اليکشن کميشن آف پاکستان ک .11
مشاورتی نظام اور ے پر مبنی ادار۔ سول سوسائٹی سے اور وںسياسی جماعتچاہيے، بالخصوص 

  ۔ کيے جائيںتک قائم وں حلقنچلی سطح پر افراد کے فورم  متعلقہ
 

نتظاميہ کے ماتحت ہوں مکمل طور پر مرکزی اتمام ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور ریٹرننگ افسران  .12
یاں اگر ان عہدوں پر عارضی تقرراور اليکشن کميشن آف پاکستان کے سامنے مکمل جوابدہ ہوں۔ 

افراد سے مشاورت کی جائے، بالخصوص سياسی جماعتوں  متعلقہ  سےکی جائيں، تو انتخاب
 کيا جائے۔ ان سے، اور مجوزہ تقرریوں کے خالف اعتراضات کے لئے ایک مؤثر اور بروقت نظام قائم

 اپنی مستقل مالزمت کی ذمہ داریاں اس دورانعہدوں پر کام کرنے والے سرکاری مالزمين 
 ۔ نہ دیںسرانجام 

ایک آزاد نظام پر مبنی ہونی چاہيے جس ميں پولنگ کے عملے کی تقرری نامزدگيوں کے  .13
 ميںتقرریوں اس عمل پر اعتماد ميں اضافہ کرنے کے لئے، ۔ بهی داخل کيے جاسکيںاعتراضات 

 پر غور کرنا چاہيے، اور اليکشن کميشن کو بهی موقع دینےسرکاری مالزمين کے عالوہ دوسروں 
 ۔ کی جائے تبدیلی لحاظ سے اس کے ميںآف پاکستان کے بجٹ 

کہ پولنگ کا تمام عملہ صرف ایک ڈیوٹی بنائے اليکشن کميشن آف پاکستان اس بات کو یقينی  .14
 کا مناسب وقت ملے۔ ڈالنےا جائے اور انہيں ڈاک کے ذریعے اپنا ووٹ پولنگ اسٹيشن پر تعينات کي

فراہم سے گریز کيا جائے اور عوامی جواز  النے ںاپولنگ کے عملے ميں آخری لمحات ميں تبدیلي
 کے لئے اسے تحریری شکل ميں الیا جائے۔ کرنے 

U انتخابی انتظاميہ کی جانچ پڑتال اور شفافيت کو بہتر بنائيں 

اقوام جسے ( کميشن آف پاکستان کو اپنی تمام کارروائيوں ميں شفافيت النی چاہيے اليکشن .15
جمہوریت کے فروغ اور استحکام کی قرارداد ميں جانب سے متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 

 : ۔ خاص طور پر) تسليم کيا گيا ہےالزمی جزوجمہوری ترقی کا 

   (i) اور اس کرنے شيڈول کو باضابطہ اليکشن کميشن آف پاکستان کو اپنے اجالسوں کے 
 ہونے والے تمام فيصلے فوری طور پر عوام کے نتيجے ميںاور اس ضرورت ہے  ی تشہير کیک

 کے لئے دستياب ہوں۔  

  (ii)   تمام جاری کردہ اندرونی ہدایات فوری طور پر عوام کے لئے دستياب ہوں۔ 

 (iii)،اور يںرکزی سطح پر جمع کی جائمعلومات محاصل شدہ اضالع اور حلقوں سے   صوبوں 
مثال کے طور پر  (ںٹرنيٹ پر بهی عوام کے لئے دستياب ہومقامی سطح کے ساته ساته ان
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درج کردہ شکایات، ڈاک کے ذریعے بهيجی گئی درخواستوں کی تعداد، پولنگ اسٹيشنوں کے 
 ۔ )مقامات، پولنگ اسٹيشنوں کے نتائج

 (iv)  اس ميں سائيٹ کو مزید ترقی دی جائے اور اليکشن کميشن آف پاکستان کی ویب
  ۔ فراہم کی جائيں معلومات تازہ ترینمکمل طور پر 

 وہجائے اور   کے لئے ترميم کیتقسيمواضح کی ں وقانون ميں مبصرین کے حقوق اور ذمہ داری .16
 کرنے سميت انتخابی عمل کے تمام مراحل جمعاميدواروں، ان کے ایجنٹوں اور مبصرین کو نتائج 

 ۔ دےآزادانہ رسائی کی ضمانت تک 

 عملے کی تربيت اپنے اور کے اجراءہدایات رہنما اليکشن کميشن آف پاکستان خصوصی ضوابط اور  .17
سرکاری ۔ مبصرین کو بنائے رکهنے کو یقينی خيالکے ذریعے ایجنٹ اور مبصر کی جانچ پڑتال کا 

 کو مبصر گروپوں کے ساته اليکشن کميشن آف پاکستاناجازت دینے ميں آسانی پيدا کی جائے۔ 
  چاہيے۔ کرنیباقاعدہ مشاورت 

گنتی کے اليکشن کميشن آف پاکستان تمام پولنگ اسٹيشنوں پر ایجنٹوں اور مبصرین کو  .18
 ۔ بنائےکرنے کو یقينی  اور انہيں فوری طور پر آویزاں گوشوارے دینے

زاں کرنے کے لئے حلقے اور انٹرنيٹ پر سرعت سے آویپولنگ اسٹيشن کے تفصيلی نتائج کو  .19
تمام پولنگ اسٹيشنوں کے نتائج سرکاری ویب سائيٹ پر فوری ۔ کی جائےقانون ميں ترميم 

  اشاعت کے لئے اليکشن کميشن آف پاکستان کو جمع کرائے جائيں۔ 

کسی فيس کی ادائيگی یا غير ضروری انتظامی بوجه کے بغير انتخاب سے متعلقہ تمام  .20
 پر عوامی معائنے کے لئے دستياب ہوں۔  مراحل تمام کےدستاویزات انتخابی انتظاميہ 

 

Uانتخابی فہرست کو بہتر بنائيں 

 اور اس کی کرےاليکشن کميشن آف پاکستان ایک درست اور مکمل انتخابی فہرست تيار  .21
اليکشن کميشن آف پاکستان کو نيشنل ۔ کرےمسلسل تجدید سے مشروط امکان پر غور 

کے ساته مل کر تمام ایسے اندراج شامل کرنے ) NADRA(ڈیٹابيس اور رجسٹریشن اتهارٹی 
۔ ) سے07یا تو نئی فہرست سے یا پهر انتخابی فہرست (چاہئيں جو اس کی فہرست ميں نہ ہوں 

حاصل کردہ اعداد و شمار دوہرے اندراج کی روک تهام کے لئے ملک بهر ميں جامع جانچ پڑتال 
 سے مشروط ہوں۔

 انتخابی فہرست پر نظرثانی درمياندیگر سرکاری اداروں کے اليکشن کميشن آف پاکستان اور  .22
وفات پا رابطہ کاری ہونی چاہيے، مثال کے طور پر  بہتر سلسلے ميںکے لئے ضروری معلومات کے 

 العقل قرار دیا ہو۔  فاتر عدالت نے مجازجانے والے افراد یا وہ لوگ جنہيں کسی 

 آویزاں کرنے کی مدت کی بہتر  نتائج کہائےبن یقينی اس بات کواليکشن کميشن آف پاکستان  .23
 مقامات پر دستياب بہت سےانتخابی فہرست کسی حلقے ميں غير حتمی تشہير کی گئی ہے، 

  ہے۔ مستعدہے اور یہ کہ درستگياں کرانے کا عمل قابل رسائی اور 

 کے تحت انتخابی فہرستوں ميں الئی گئی 18 سيکشن کے 1974 ایکٹ کےانتخابی فہرستوں  .24
 واضح طور پر متعين ہوں اور جواز اور جانچ پڑتال سے مکمل عمل بمطابق طریقے کاربدیليوں کے ت

 طور پر مشروط ہوں۔ 

 کوششيں سرگرم اندراج کروانے کی  کاافراد کے برس کی عمر 18اليکشن کميشن آف پاکستان  .25
  کرے۔

 و، تو کمپيوٹرائزڈکی شرط ہ) CNIC(قومی شناختی کارڈ /اگر ووٹ ڈالنے کے لئے کمپيوٹرائزڈ .26
انتخابی عمل ميں حصہ لينے کی راہ کا حصول آسان بنایا جائے تاکہ ) CNIC(قومی شناختی کارڈ 

اجراء کرکے ہ معاوضکا بال ) CNIC(کمپيوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ميں کوئی حقيقی رکاوٹ نہ ہو۔ 
 اور کم نظراندازلخصوص  دی جائے باتوسيعمالی رکاوٹوں کو ختم کيا جائے۔ نادرا کی رسائی کو 

ں، ا پذیر دیہی آبادیرہائش جيسا کہ خواتين، دور افتادہ عالقوں ميں  تکنمائندگی یافتہ گروپوں
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  افراد، اور خانہ بدوش، بے گهر یا عارضی رہائشبے وطنمعذوری کا شکار افراد، ملک کے اندر 
   افراد۔ گاہوں ميں مقيم

U حلقوں کو مساوی بنائيں 

اس بات  کے دوران، اليکشن کميشن آف پاکستان کارروائیود متعين کرنے کی حدمستقبل ميں  .27
حق رائے تاکہ مساوی بنيادوں پر  ميں تقریبًا برابر ہوں سائز کہ حدود بند حلقے بنائے یقينی کو

  رکها جاسکے۔ برقرار کا اصول دہی

 

  ےد توسيع کواليکشن کميشن آف پاکستان ووٹروں کی تعليم اور معلومات 

اندراج آویزاں کرنے کے عرصے اور انتخاب کے دن سے پہلے يکشن کميشن آف پاکستان کو ال .28
 اپنے حقوق اور مواقع کووں ووٹر اہيے تاکہمنعقد کرنا چووٹروں کی تعليم کا ایک وسيع پروگرام 

ہدف بنانا چاہيے  بالخصوص ان گروپوں کواس ميں ۔  کو یقينی بنایا جائےرکهنےسے پوری طرح آگاہ 
 اس عمل سے روایتی طور پر محروم ہيں جيسا کہ خواتين اور نوجوان۔ جو 

 

 واضح کیتفصيالت انفرادی اليکشن کميشن آف پاکستان تمام ووٹروں کو اپنے اندراج کی  .29
نمبر شمار اور مقرر کردہ پولنگ اسٹيشن اور اس  جن ميں انتخابی فہرست کا کرےمعلومات فراہم 

 بنيادی معلومات کی فراہمی کے لئے سياسی جماعتوں پر اس قسم کی۔ ہو شامل محل وقوعکا 
   چاہيے۔ ہوناانحصار نہيں 

  کو ترقی دیں عمل کےپولنگ اور نتائج 

تراميم اور اس کے مطابق پر نظر ثانی  کار ےاليکشن کميشن آف پاکستان اپنے ضوابط اور طریق .30
 کو یقينی بنایا جائے کہ ان ميں ترتيب دی جائے تاکہ اس باتازسر نو تمام فارموں کی بناوٹ کرے۔ 

 اور وہ استعمال ميں آسان اور مرکزی سطح پر مکمل اعداد و شمار کو ہوںمکمل معلومات شامل 
  ۔ ہوںمرتب کرنے کے لئے برقی طریقوں سے جمع کروانے کے قابل 

فی ، بشمول اضاے عملکےتمام ریٹرننگ افسران اور پولنگ ادارے کے اندر موجود تربيت کاروں کو  .31
  دینی چاہيے۔  مکمل تربيت کی مدد سےکتابچوں ے کو صارف دوست عمل

 عوام تک انتخاب کے دن  فہرست، ان کے صحيح مقامات اور تعينات ووٹروں کیپولنگ اسٹيشنوں .32
مثال کے طور پر انتخاب کے دن سے کم از کم ایک ماہ (ئی جائے سے کافی عرصہ پہلے پہنچا

 تبدیلياں صرف غير معمولی کی مابعدت اور ان کی تقسيم  پولنگ اسٹيشنوں کے مقاما۔)پہلے
حاالت ميں کی جائيں، جس ميں کسی بهی تبدیلی کی صورت ميں عوام کے لئے تحریری 

 وضاحت شامل ہو۔ 

 پر نظر ثانی کی جائے تاکہ اہليت رکهنے والے چلن کار اور ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے طریقے .33
  ه ليں۔ باآسانی سمجانتظام کو اس افراد 

 اجراء کيے گئےميں کی جانے والی تراميم ميں ہر پولنگ اسٹيشن کو  کار ےپولنگ کے طریق .34
 کا ضابطہ شامل کا ریکارڈ رکهنےاضافی بيلٹ پيپرز کی تعداد اور انفرادی بيلٹ بکس سيل نمبروں 

ووٹروں کو ۔ بيلٹ پيپر ميں ہر اميدوار کے نشان کے سامنے ایک خانہ ہونا چاہيے جہاں ہونا چاہيے
 کو مستحکم کرنا طریقے کار ہم آہنگی کےاختتام پر پولنگ کے ۔ کا ریکارڈ رکهنا ہوگا اتاپنی ترجيح

 بيلٹ پيپروں اجراء شدہانتخابی فہرست ميں نشان زد ناموں کی تعداد کو چاہيے، مثال کے طور پر 
 کی تعداد سے ہم آہنگ ہونا چاہيے۔ 

اس کے لئے  جائے۔ بنا دیامال کر ایک عمل باہم کو   کرنےآپس ميں جمعنتائج کو مرتب کرنے اور  .35
 کا تعين درستگیپریذائيڈنگ افسران کو پولنگ اسٹيشن ميں گنتی کے دوران بيلٹ پيپروں کی 

پولنگ کے  کا حتمی وقتبذریعہ ڈاک وصول ہونے والے بيلٹ پيپرز انتخاب کے دن کرنا ہوگا اور 
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ميں فوری کے عمل حلقے کے نتائج جمع کرنے  رات انتخاب کی ( کے مطابق ہو شيڈولیاختتام
  ۔  )کے لئےشموليت 

 کی ےپولنگ اسٹيشن کے گنتی کے گوشوارکے دوران حلقے ميں نتائج جمع کرنے کے عمل  .36
  ۔ درستگی معياری انداز سے چيک کی جائے

  ان لوگوں کی شموليت کے لئے فعال اقدامات اٹهائےاليکشن کميشن آف پاکستان اس عمل ميں .37
بے خواتين، معذور افراد، ملک کے اندر ، مثال کے طور پر، ہيں نظرانداز کيے گئے روایتی طور پر جو 
اس ميں ووٹروں کے اندراج کا ایک توسيعی پروگرام، پولنگ اسٹيشن اور خانہ بدوش۔  افراد وطن

  توسيعی استعمال شامل ہو۔ اکی نشاندہی پر موزوں غور اور بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنے ک

 احکامات جاری اور نافذ کرنے چاہئيں کہ وہ کے لئے کو  اپنے ماتحتوں نوج اور پوليس کے سربراہاف .38
اپنے انتخابی فرائض کے دوران، یونيفارم ميں، سرکاری گاڑیوں ميں یا اپنے اسٹيشنوں پر سياسی 

نے کی  ضرورت کے مطابق بذریعہ ڈاک بيلٹ پيپر بهيجی کمالزمينتمام حمایت کا اظہار نہ کریں۔ 
 ۔ کریںحوصلہ افزائی 

 

   بہتری الئيں ميں  کار ے شکایات اور اپيلوں کے طریق

ایک واضح ڈهانچہ قائم کيا جائے تاکہ شکایات پہلے تو اليکشن کميشن آف پاکستان کو انتظامی  .39
یا عدم تسلی پر شکایت کنندگان پهر عدالتوں ميں اپيل  ہونے خارجطور پر درج کرائی جائيں اور 

 رسکتے ہيں۔ دائر ک

 پر درج کردہ شکایات کے مراحل تمام ےاليکشن کميشن آف پاکستان کو انتخابی انتظاميہ ک .40
شکایات کے عمل ميں کردار اور ذمہ داریوں، انتظام کے لئے ایک شکایتی نظام قائم کرنا چاہيے۔ 

بالخصوص تحقيقات کے حوالے سے، کی وضاحت کے لئے دیگر سرکاری اداروں کے ساته حفظ 
تمام شکایات کا فوری جائزہ ليا جائے اور جہاں ضرورت ہو تحقيقات کی  کيے جائيں۔ طےراتب م

فعال انداز سے شکایات کو حل کرنے اور ضرورت کے اليکشن کميشن آف پاکستان کو ۔ جائيں
 نہ کرے شخص اکسی شکایت کی تحقيقات ایس کرنے کی ضرورت ہے۔ داد رسی فراہممطابق 

   ا ذمہ دار ہو۔ عملدرآمد کاصل درجو 

اليکشن کميشن آف پاکستان کو فوری جانچ پڑتال کے لئے شکایات، جوابات، فيصلوں اور نتائج کے  .41
  کرنے چاہئيں۔ فراہممکمل ریکارڈ 

انتخابی نتائج سے متعلقہ شکایات کے لئے، اليکشن کميشن آف پاکستان ضرورت کے مطابق  .42
 اور ی تاکہ مبينہ مسائل کو تيز رفتاردےانجام دوبارہ گنتی اور از سرنو پولنگ سرکرے، وضاحت 

کی ضرورت نہ کے انتخاب مؤثر انداز سے حل کيا جائے جس ميں پيچيدہ اور گراں قانونی ذرائع 
اليکشن کميشن آف پاکستان کو دوبارہ گنتی کرنے اور از سر نو پولنگ کرنے کی پيش آئے۔ 

 وجوہات کی پيشگی وضاحت کرنی چاہيے۔ 

انتخابی اپيلوں مؤثر چارہ جوئی کا امکان فراہم کرنے کے لئے علٰی عدالتوں کو ٹریبونلز یا ا .43
 جس ،موجودہ نظام االوقات کا جائزہ ليا جائے ۔نمٹانا چاہيےکو بروقت انداز سے ") عرضداشتوں("

اپنی  تاکہ ،ميں شامل عرضداشتوں کے وقت کے دورانيوں ميں کمی النے پر غور کيا جائے
  عہدے پرطویل مدت تکنے والے اميدواروں کی جگہ آنے والوں کو نشست سے مستعفی ہو

انتخابی نتائج کو چيلنج کرنے والی ۔ نہ ہونا پڑےمحروم  سے اپنی نشستوںکے بعد برقرار رہنے 
عدالتی قواعد ميں انتخابی عرضداشتوں کے نظام االوقات پر سختی سے عملدرآمد کيا جائے۔ 

 ونلز اور عدالتوں کو مناسب وسائل فراہم کيے جائيں۔  جائيں اور ٹریبکیبمطابق تراميم 

 متعلقہٹریبونلز ججوں یا ریٹائرڈ ججوں پر مشتمل ہوں جن کا تقرر خود مختارانہ طور پر کيا گيا ہو۔  .44
اس عمل ميں صدر اور جائے۔ شروع کيا افراد کے اعتماد کو یقينی بنانے کے لئے مشاورتی عمل 

  ہونا چاہيے۔  نہيںملوث کو شنرچيف اليکشن کم



 حتمی رپورٹ                                       2008یورپی یونين انتخابی مبصر مشن، پاکستان 
 

 صفحہ                                                                       2008 فروری 18 – قومی اور صوبائی اسمبلی انتخابات

 

12 

انتخابی عرضداشتيں داخل کرنے والوں کے زمرے کو توسيع دی جائے تاکہ اس ميں سياسی  .45
  شامل ہوسکيں۔  بهیاور ووٹرسول سوسائٹی کے ادارے جماعتيں، 

 

 سياسی اور انتخابی مہم کا ماحول بہتر بنائيں 

والی پابندیاں لگنے ر کوئی بهی آزادی نقل و حرکت، تنظيم، اجتماع اور اظہار کا احترام کيا جائے او .46
 انداز سے انہ شفافکی وجوہات انمحدود، متناسب اور انتہائی ضروری وجوہات کی بناء پر ہوں اور 

 جائے۔ اطالع دی 

مستقبل کی کسی نگران حکومت  کا جائزہ ليا جائے۔ اثرنگران حکومت کی بناوٹ کی ضرورت اور  .47
نگران عہدوں پر تقرری اتفاق ن ميں واضح طور پر متعين ہو۔  اختيار، فعاليت اور غير جانبداری قانواک

انتخابی مہم کسی بهی صورت ميں نگران حکام کو  ہو۔ ی آزادکیاعتراض اس پر رائے سے ہو اور 
  نہيں ہونا چاہيے۔ ملوثکی سرگرميوں ميں 

 کے اداروں کے ساته سول سوسائٹیاليکشن کميشن آف پاکستان سياسی جماعتوں اور  .48
سياسی جماعتوں اور مدمقابل اميدواروں کے لئے ضابطہ اخالق پر نظر ثانی  کے ذریعے مشاورت
ضابطہ اخالق کے نظام قائم کيے جائيں اور ان کی مسلسل پاسداری کی جائے۔ کرنے نفاذ  کرے۔

  اختيار متناسب پابندیاں ہونی چاہئيں۔  کے زیرميں عدم تعميل پر قانون

واضح ہدایات جاری اور نافذ کی جائيں کہ ناظمين اور دیگر اس بات کو یقينی بنانے کے لئے  .49
ایک یا ( وسائل کسی سرکاریانتخابی عمل ميں دخل اندازی نہ کریں اور یہ کہ سرکاری مالزمين 

کسی بے قاعدگی پر فوری سياسی جماعت یا اميدوار کے حق ميں استعمال نہ ہوں۔ ) زائد
سياسی جماعتوں اور مدمقابل اميدواروں ا دی جائے۔ کارروائی کی جائے اور ذمہ دار افراد کو سز

 والوں کے لئے یہ شرط شامل ہو کہ وہ انتخابی لڑنے  ضابطہ اخالق ميں انتخاب  تيار کردہکے لئے
 ۔  گے کریںنہيںمہم کے مقاصد کے لئے عوامی وسائل استعمال 

ہر اميدوار اور سياسی  انفرادی اميدواروں کے انتخابی اخراجات پر مالی حد کا جائزہ ليا جائے۔ .50
 عوامی سطح جماعت کو چاہيے کہ وہ اخراجات اور وصول کردہ مالی امداد کے ذرائع کی تفصيل

عدم تعميل کی صورت ميں اميدوار یا اس کی سياسی جماعت پر یہ پابندی عائد کرنے  بتائے۔ پر
  واپس کرے۔  اضافی رقمکی گئینہ  وہ ظاہر جائے کہپر غور کيا 

 

 عتوں اور اميدواروں کی سرگرميوں کو بہتر بنائيں سياسی جما

 دولت مند افراد پر انحصار کم کرنے کے لئے چندے دینے والے مواقع کی فراہمی اور مساویزیادہ  .51
جيسا کہ (غور کيا جائے بهی  کی فراہمی پر امداد کے ساته ساته بلواسطہ امدادسرکاری 

 کے لئے واضح اور شفاف اصول قائم کيا دادام۔ ایسی )سرکاری ٹی وی اور ریڈیو پر مفت وقت
 جائيں اور ان کا مسلسل اطالق ہو۔ 

سياسی جماعتوں کو جماعت کے اندر جمہوریت کو ترقی اور جماعت کی رکنيت ميں شموليت  .52
جماعتوں کو نمائندہ اداروں کے طور پر تيار کيا جاسکے اور جوابدہی کو فروغ دینا چاہيے تاکہ 

 ۔ ) کے لئےوضع کرنےومی سطح پر اپنے سياسی مؤقف سياسی، صوبائی اور ق(

 نگرانی کا کردار ادا کرنے کے لئے تربيت دیں۔ مثال بہترمدمقابل اميدواروں کے ایجنٹوں کو زیادہ  .53
ایجنٹوں کو پتا ہو کہ شکایات کيسے درج کرانی ہيں، انتخابی جرائم کی کيسے اطالع کے طور پر، 

 پولنگ اسٹيشن کے گنتی کے گوشوارے کی نقل حاصل وہیقينی بنایا جائے کہ دینی ہے اور 
 ۔کرسکيں

 

 ذرائع ابالغ کی آزادی کو مستحکم کریں 
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کی بجائے " مناسب پابندیوں"قانون کی  ميں ترميم کے ذریعے، 19 آرٹيکلآزادی اظہار آئين کی  .54
 پابندیوں سے مشروط ہو۔  " الزمی"

ونی ڈهانچے پر نظرثانی اور اصالح ہو،  کرنے والے قانمنضبطذرائع ابالغ کی سرگرميوں کو  .55
، نام نہاد رضاکارانہ 2007آرڈیننس ) PEMRA(بالخصوص پاکستان اليکٹرانک ميڈیا ریگوليٹری اتهارٹی 

۔ 2007ضابطہ اخالق اور پریس، اخبارات، اخباری ایجنسيوں اور کتابوں کی رجسٹریشن آرڈیننس 
جائے اور واضح تعریفيں متعارف کرائی جائيں تاکہ ذرائع ابالغ کے مواد پر پابندیوں ميں کمی الئی 

پہلے سے موجود قوانين کی جگہ لينے والی دیگر شرائط کو قانونی ابہام سے بچا جاسکے۔ 
 منسوخ کيا جائے۔ 

 ترجيحی کوئی کے ساتهذرائع ابالغ انتخابی مہموں کے دوران سرکاری حکام اور مقتدر افراد  .56
 ۔یںسلوک نہ کر

 یا ان پر حملے کرنے کے خالف مؤثر ان پر دباؤ ڈالنےافيوں کو دهمکانے، سرکاری حکام کو صح .57
ایسے اقدامات ميں بال اقدامات اٹهاتے ہوئے ذرائع ابالغ کی خود مختاری کو فروغ دینا چاہيے۔ 

اجازت گرفتاری سے تحفظ اور صحافيوں کو دهمکانے اور ان پر حملے کرنے کے مرتکب افراد کے 
 ی شامل ہے۔ خالف قانونی کارروائ

 قائم کریں جس کے ذریعے  نظاما ایک آزاد اور شفافالئسنس دینے کچاہيے کہ وہ حکام کو  .58
 پر ابهی سرکاری اجارہ داری ہے۔ جس ملے کو مزید آزادی وںنشریاتی ادارنجی زمينی نظام کے 

 ں، معلومات اور تجزیے پيش کرنے کیینجی ریڈیو اسٹيشنوں کو قومی اور بين االقوامی خبر
 اجازت دینی چاہيے۔ 

ذرائع ابالغ کو پيشہ وارانہ اہليت اور اخالقی پيمانوں کو ملحوظ خاطر رکهتے ہوئے انتخابات اور  .59
اشاعت سے قبل ماخذین اور حقائق کی  احاطہ کرنا چاہيے۔  عام انداز سےسياسی تقریبات کا

ہ اہليت ميں تربيتی پيشہ وارانتصدیق کرلينی چاہيے اور اغالط کی فوری تصحيح کرنی چاہيے۔ 
  اور تعليمی نصاب سے اضافہ کيا جاسکتا ہے۔ تياریپروگراموں کی 

 

 سرکاری ذرائع ابالغ 

پر اختيار اور نگرانی وزارت ) پاکستان ٹيلی ویژن اور ریڈیو پاکستان(سرکاری زیر کنٹرول ذرائع ابالغ  .60
 بهی اسی قانون سازی سرکاری نشریاتی اداروں کواطالعات سے پيمرا کو منتقل کردی جائے۔ 

 )2007فی الوقت پيمرا آرڈیننس  (سے مشروط ہونا چاہيے جو دیگر برقی ذرائع ابالغ کے لئے ہے
  نہيں ملنی چاہيے۔ رعایتاور انہيں کوئی 

کسی انتخابی مہم کے دوران اپنی خبروں اور حاالت حاضرہ کی نشریات کو غير جانبدارانہ رکهنے  .61
 کار شامل کرنے چاہئيں۔ ےری ذرائع ابالغ کو واضح اور شفاف طریقسرکاکو یقينی بنانے کے لئے 
حکام کی اپنے منصب کے لحاظ سے سرگرمی کيا ہے  چاہيے کہ رکهنا اس چيز ميں واضح فرق 

  کيا ہے۔  سازیاور انتخابی مہم

 )PEMRA(پاکستان اليکٹرانک ميڈیا ریگوليٹری اتهارٹی 

رکنيت کے لئے تخاب کے لئے زیادہ شفاف معيار ہونا چاہيے۔ پيمرا آرڈیننس ميں اپنے اراکين کے ان .62
درکار شرائط اور قابليتيں واضح طور پر بيان ہوں، عوامی طور پر دستياب ہوں اور ان کی توثيق کی 

 کرنے کا تقررپيمرا اراکين  تجربہ ہو۔ مسلمہاراکين کا برقی ذرائع ابالغ کے شعبے ميں جاسکے۔ 
  ہو۔  زیادہ متنوعروپ گافراد کا متعلقہکے لئے 

ميں کم سخت شرائط ہونی چاہئيں ) کی کوریجانتخاب (برقی ذرائع ابالغ کے لئے ضابطہ اخالق  .63
یہ ذرائع ابالغ،  جائے۔ تيار کياافراد کی مشاورت سے دوبارہ  متعلقہسے اور اسے انتخاب 

   اور عوام کو عوامی سطح پر دستياب ہو۔ مدمقابلين
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عے ادارتی سطروں پر پيمرا کے کنٹرول کا خاتمہ ہونا چاہيے، جيسا کہ جابرانہ اقدامات کے ذری .64
اس کی بجائے پيمرا کو برقی ذرائع ابالغ رکاوٹ ڈالنا۔ بال اطالع کيبل کی تقسيم کے نظام ميں 

  کے متنوع مواد اور متعلقہ ضوابط کی تعميل کی نگرانی کرنی چاہيے۔ 

  جائے۔ ا اور ضوابط پر عمل پيرا انداز سے کيیازپيمرا کے ضوابط کا نفاذ ایک شفاف، غير امتي .65

 کار اور ضوابط کو منظم کرنے ے طریق اپنے ادارے کے اندرپيمرا کو ذرائع ابالغ کے شعبے کے لئے .66
 شعبےاس ميں ذرائع ابالغ کی نگرانی کے  چاہئيں۔ بلند کرنیميں آگاہی کی اندرونی سطوح 

 ميں اہدافی تربيت شامل ہونی چاہيے۔ 

 

  دیں وسعتکے کردار کو سول سوسائٹی بی عمل ميں انتخا

 کردار ادا کرنا چاہيے، نمایاں کی تعليم ميں زیادہ وں اور ووٹر تعليم کو شہریسول سوسائٹی .67
ضابطہ اخالق سول سوسائٹی بالخصوص دیہی عالقوں اور خواتين کی شرکت کے لحاظ سے۔ 

 پر خصوصی زور دیا گيا اجزاء ان  ميں اضافہ کرسکتی ہے جس ميں اس عمل کےآگاہیکے متعلق 
 ہيں، جيسا کہ ناظمين اور بلدیاتی حکومت کے بنتے رہےہو جو روایتی طور پر مسائل کا باعث 

  کا کردار۔ اہلکاروں

 ميں توسيع کرتے ہوئے پولنگ اسٹيشنوں کی ایک بڑی مشاہدہ کاریملکی مبصرین کو اپنی  .68
 احاطہ کيا جائے۔ زیادہ کے عمل کا جمع کرنے تعداد کو شامل کرنا چاہيے اور حلقے ميں نتائج

ملکی مبصرین کو اس عمل کے دیگر اجزاء پر بهی توجہ مرکوز کرنی چاہيے جيسا کہ ووٹر کا 
 اندراج اور انتخابی مہم کے لئے مالی چندہ۔ 

 

 خواتين کی شرکت کو فروغ دیں 

 خواتين بطور ووٹر 

 کارڈ کے اندراج کے لئے خواتين کو ہدف بنانے شناختیقومی نادرا کو چاہيے کہ وہ کمپيوٹرائزڈ  .69
کی خصوصی کوششيں کرے کيونکہ یہ ووٹ ڈالنے کے ساته ساته دیگر کئی معامالت ميں بهی 

 سے بچنے کے لئے تمام کمپيوٹرائزڈ شناختی کارڈوں پر تصاویر شامل دہیدهوکہ ضروری ہيں۔ 
 کی جائيں۔ 

کہ کرے انے کے لئے خصوصی اقدامات اليکشن کميشن آف پاکستان اس بات کو یقينی بن .70
گی  نمائندکیرائے دہندگان کے حصے مرد و خواتين کا تناسب اپنے موجود انتخابی فہرست پر 

تو اليکشن کميشن ووٹروں کے اندراج کے لئے فہرست کا طریقہ استعمال کيا جائے  اگر  ہے۔ کرتا
تربيت دے انہيں بهرتی کرے اور خواتين وہ فہرستيں تيار کرنے والی آف پاکستان کو چاہيے کہ 

تاکہ خواتين کے اندراج ميں آسانی ہو، بالخصوص دیہی اور قدامت پسند عالقوں ميں جہاں 
گهرانے کی خواتين اراکين کی موجودگی کو تسليم کرنے ميں مزاحم گهرانوں کے مرد سربراہ 

 ہوں۔ 

اپنا ہدف بنائے اور ان کے  خواتين دونوں کو وجائے جو مرد شروع کی ایک شہری تعليم کی مہم  .71
سامنے واضح کرے کہ خواتين کے لئے شناختی کارڈ کا حامل ہونا، ووٹ ڈالنے کے لئے اندراج 

، اليکشن کميشن آف پاکستان، سول سوسائٹیکرانا اور ووٹ ڈالنے کے لئے جانا کيوں اہم ہے۔ 
  اور سياسی جماعتوں، سب کا اس ميں کردار ہے۔) MoWD(وزارت ترقی خواتين 

 موزوںاليکشن کميشن آف پاکستان کو یقينی بنانا چاہيے کہ خواتين پولنگ اسٹيشنوں کی تعداد  .72
 يں۔ موزوں ہ ہيں اور ان کے اندر حاالت موجودبہتر جگہ پر  اوروہ قابل رسائی  کہ ہے،

اليکشن کميشن آف پاکستان اور سرکاری حکام ان معاہدوں کے خالف سخت کارروائی کرسکتے  .73
کی آر او پی اے ميں ترميم کی جائے جو ٹریبونلز تين کو ووٹ ڈالنے سے روکتے ہيں۔ ہيں جو خوا
قرار نااہل اس صورت ميں کو مستعفی ہونے والے اميدوار کی جگہ آنے والے اميدوار  جانب سے

 سے ملی بهگت کہ اميدوار یا اس کے انتخابی ایجنٹ یا اس کی ملے اگر اس بات کا ثبوت دے
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اس معاہدے ميں شرکت کی جو خواتين کو ووٹ ڈالنے یا انہيں بطور اميدوار کسی دیگر فرد نے 
 کهڑا ہونے سے روکتا ہے۔ 

 خواتين بطور اميدوار اور منتخب اداروں ميں 

بعد ازاں مقامی سطح کے سياست دانوں کے لئے وزارت  (خواتين اميدواروں اور منتخب نمائندوں .74
 کی مدد اور تربيت اور )ن کے سياسی اسکولترقی خواتين کی جانب سے چالئے گئے خواتي

 پيدا کرنے کے پروگراموں پر عملدرآمد کيا آگاہیمرد و خواتين ميں شامل سياسی جماعتوں ميں 
 جائے۔ 

خواتين براہ راست مخصوص نشستيں مقرر کرنے کے نظام کی تبدیلی پر غور کيا جائے تاکہ  .75
ہو کر آسکيں اور اپنے حلقے کے مسائل ) ےکے ووٹ حاصل کرتے ہوئمرد و خواتين دونوں (منتخب 

ميں مخصوص نشستوں کے تناسب بلدیاتی اداروں کی طرح  TP2PTکی جانب توجہ دے سکيں۔
کے مواقع ميں اضافہ کرے گا جس  آنےکے آگے  تک اضافہ خواتين کی تسلی بخش تعداد 33%

ود کميٹيوں اسمبليوں ميں موجسے ان کو خواتين کے مسائل پر کام کرنے ميں مدد ملے گی۔ 
 شامل کرنے پر غور کيا جاسکتا ہے۔ ميں بهی خواتين کی کچه تعداد کو 

سياسی جماعتوں کو اپنی قيادت اور فيصلہ سازی کے عہدوں کا کچه تناسب خواتين کو دینا  .76
 چاہيے۔ 

 

 خواتين انتخابی انتظاميہ ميں 

اہيے اور اس پر اليکشن کميشن آف پاکستان کو ایک صنف پر مبنی پاليسی اختيار کرنی چ .77
 شخص کو ذمہ دار بنایا جائے جس کا مقصد انتخابی عوامل اور آزمودہ کارعملدرآمد کے لئے ایک 

  خواتين کی شرکت ميں اضافہ ہو۔  پرہر سطح انتخابی انتظاميہ کی 

اليکشن کميشن آف پاکستان کو خواتين پولنگ اسٹيشنوں پر زیادہ خواتين عملے کی فراہمی کے  .78
ورٹی اور ٹرانسپورٹ يات کرنے چاہئيں جس ميں خواتين عملے کے لئے اضافی سيکخصوصی اقدام

 کی سہولت بهی شامل ہو۔ 

انتخاب سے متعلقہ معلومات تقسيم کے لحاظ سے اليکشن کميشن آف پاکستان کو صنف کی  .79
اس قسم کی ڈیٹا بيس ميں مندرجہ ذیل کے متعلق اعداد و  رکهنی چاہيے۔  تيارکی ڈیٹا بيس

  : وںشمار ہ

 (i)  دی ميں ان کے حصے آبابلحاظ حلقہ اندراج شدہ خواتين ووٹروں کی تعداد اور تناسب، اور
 ۔ موازنہکے لحاظ سے حلقے کی سطح پر 

 (ii) ووٹ ڈالنے والی خواتين کی تعداد۔ حلقے کے لحاظ سے  

 (iii) ے عام نشستوں کے لئے خواتين اميدواروں کی تعداد اور تناسب، سياسی جماعت س
 خود مختار ہونے کے لحاظ سے۔ /وابستگی

 (iv)  اليکشن کميشن آف پاکستان کے اپنے عملے کی صنف کے لحاظ سے تقسيم۔ 

 

 غير مسلم اقليتوں کی شراکت کو فروغ دیں 

 یہ شرط ختم کردینی چاہيے کہ وہ ختم ہمراہاحمدی ووٹروں کے لئے الگ فہرست اور اس کے  .80
 ں۔ نبوت کے متعلق حلفيہ اقرار کری

                                                 
 نشستيں خواتين %33 سے %20ات پيش کی ہيں کہ  خواتين کی حيثيت پر مختلف سرکاری کميشنوں نے سفارش 2

 کی کميشن رپورٹ خواتين کے انتخاب کے 1997  جبکہ،ہو کر آئيں براہ راست منتخب  وہ اورجائيںکی کے لئے مخصوص 
 ۔13-15بہت سے ممکنہ طریقے پيش کرتی ہے، صفحات 
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 اور وں کی مہموں کے ذریعے مذہبی اقليتوں کے لوگوں کی انتخابی فہرستآگاہیشہری تعليم اور  .81
 ووٹ دینے کے لئے آنے کی تعداد ميں اضافہ کرنے کی کوششيں کریں۔ 

مخصوص نشستوں کو مقرر کرنے کے نظام کو بدلنے پر غور کيا جاسکتا ہے تاکہ وہ براہ راست  .82
سياسی جماعتوں ے حلقے کے مسائل حل کرنے کی جانب توجہ دیں۔  اور اپنہو کر آئيںمنتخب 

 کو اپنے منشوروں ميں مذہبی اقليتوں کے مسائل شامل کرنے چاہئيں۔ 

 

 

 انسانی حقوق سے وابستگی کا استحکام

پاکستان کو اقوام متحدہ کے شہری اور سياسی حقوق کے بين االقوامی معاہدے سے اتفاق  .83
    اپنی وابستگی کا مزید مظاہرہ کرنے پر غور کرنا چاہيے۔  کرتے ہوئے انسانی حقوق سے


