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ادارہ کــی بھــی قســم یک درســتیگِ معلومــات کــی نشــان دہــی کــو رساہــا جائــے گا تاکــہ اس کام کــو
مزیــد بہــر بنایــا جــا ســکے۔
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اِس اشاعت میں شامل مواد کو کسی بھی مقصد کے لیئے استعامل کرتے ہوئے حوالہ دینا الزمی ہے۔
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تعارف

یہ کتاچبہ عکس نے ترتیب دیا ہے۔ جو پاکستان مںی ذرائع ابالغ کے مواد کو مہذب اور صنیف طور
پر حساس بنانے کے بڑے منصوبے اک ایک حصہ ہے۔۔ یہ کتاچبہ خاص کرصنیف مساوات پر مبین
تشدد یا خواتنی پر تشدد کے حوالے سے معیاری میڈیا رپورٹنگ یک اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔۔
بسا اوقات خواتنی کے خالف ہونے والے جرائم کو سنسین خزی انداز مںی پیش کیا جاتا ہے۔ بعض
صحایف تشدد کے واقعات اک ذمے دار خود متاثرہ خاتون کو قرار دیتے ہںی۔ خاص کر ریپ جیسے
واقعات مںی ،جبکہ دیگر صحایف خواتنی کے خالف تشدد یک رپورٹنگ سے گریز کرتے ہںی۔۔ انہںی یا
تو غلط رپورٹنگ اک خدشہ ہوتا ہے یا جمرموں یک جانب سے دھماکئے جانے اک خوف ہوتا ہے یا پھر
متاثرہ خواتنی کے خاندانوں کے ڈر یک وجہ سے بھی رپورٹنگ درست نہںی یک جایت۔۔ عکس صحافیوں
پر زور دیتا ہے کہ وہ اس معاملے مںی بے بس حمسوس کرنے کے جبائے معمول سے زیادہ حمنت کریں۔۔
خواتنی کیخالف تشدد۔قویم تناظر

“

“

“سب قوموں یک اپین روایات ہویت ہںی اور صنیف دقیانویس
تصورات اس اک حصہ ہںی ۔یلکن یہ بات یاد رکھنے یک ہے کہ
ُ
یہ دقیانویس خیاالت لوگ ہی بناتے ہںی اور خود لوگ ہی ان یک
اصالح کر سکتے ہںی۔”۔ٹارجا ہیلو نن ،سابقہ صدر فن یلنڈ ۔
ورلڈ اکنامک فورم یک اعلیم صنیف انڈیکس 2015مںی شامل  145ممالک یک فہرست مںی پاکستان اک
144واں نمرب ہے۔۔ پاکستان مںی خواتنی کے خالف تشدد یک ثقافیت روایت کیئ ایک عوامل کے باہم
ملنے اک نتیجہ ہے۔۔ مسئلے کے وجود کو تسلیم نہ کرنے یک اعدت ،حبیثیت معارشہ معاملے یک نزاکت
کو سمجھنے سے معذوری کہ ہمارے ہاں خواتنی کے خالف تشدد اک گھمبری مسئلہ موجود ہے اور
اس مسئلے کو فوری طور پر اجاگرکرنے یک رضورت ہے جبکہ موئرثقانون سازی کے ذریعے ریاست
کو رضوری اکرروایئ پر راغب کرنا اضایف عوامل ہںی۔۔

جسماین،جنیس اور نفسیایت تشدد دنیا بھر مںی خواتنی اک انتہایئ سنگنی مسئلہ ہے۔ ۔اس مںی ہر
سمایج اور معایش طبقہ ،ہرمذہب ،نسل اور لساین شناخت والے گروہ شامل ہںی۔ گھریلو تشدد سے
یلکر جنیگ جرائم تک ،ریپ اور خواتنی پر تشدد ،بہرحال ان کے بنیادی انساین حقوق یک خالف
ورزی ہے۔۔ اس سے نہ رصف خواتنی یک صحت کو خطرات الحق ہوتے ہںی بلکہ ان یک معارشیت و
معایش بھالیئ بھی خدشات مںی گھر جایت ہے۔ مزیدبراں تشدد اعلیم سطح پر غربت کم کرنے
یک کوششوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ایک ایسے وقت مںی جبکہ خواتنی کے حقوق کے حوالے سے
اعلیم سطح پر شعور بڑھ رہا ہے۔ پاکستان 1جیسے ملک مںی خواتنی کے خالف تشدد مںی اضافہ ان
اقدامات پر منیف طور پر اثرانداز ہورہا ہے۔
بنیادی تصوارت
صنیف مساوات سے مراد دونوں جنسوں (مرد وعورت) کے یلے ،عوایم ونیج زندیگ مںی برابری
یک بنیاد پربااختیار ،ذمہ دار اوررشاکت کے معامالت مںی مقام و نمائندیگ کے مواقع برابری یک
بنیادپر تفویض کرنا ہے۔۔ صنیف برابری کے حصول اک اصل مقصد انساین حقوق اک حتفظ ،معایش
تریق،مجہوری عمل مںی عمل دخل ،قانون یک پاسداری اور مثبت مقابلے یک فضا پیدا کرنا ہے۔
http://www.af.org.pk/PDF/VAW%20Reports%20AND%20PR/VAW%202014.pdf
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صنف کے حوالے سے دقیانویس تصورات
صنیف دقیانویس تصورات سے مراد وہ عمویم رائے یا طے شدہ نظریات ہںی جن یک بنیاد پر افرا دکو
ُ
“مرد اور عورت” یک حیثیت سے تقسیم کیا جاتا ہے اور ان یک خود خمتاری ،خصوصیات اور کرداروں
ُ
کو ان کے صنف کے مطابق حمدود کیا جاتا ہے۔ یہ دقیانویس خیاالت بہت واضح ہوتے ہںی اور کیس
خاص صنیف گروپ سے تعلق رکھنے والے انسان پر حاوی ہوتے ہںی۔ انفرادی اختالفات سے قطع
نظر  ،یہ رشائط پیمانے کے طور پر معارشے کے قابل قبول رویے تصور کیے جاتے ہںی۔۔ یہ دقیانویس
ُ
خیاالت اس وقت مسائل اک باعث بنتے ہںی۔ جب کیس عورت یک تذیلل اور حمرویم اک باعث بنںی۔
منیف صنیف خیاالت کو ختم کرنے کے یلے رضوری ہے کہ صنیف توازن کو قائم کیا جائے اور اس
عمل مںی میڈیا تبدییل اک اہم ذریعہ ہے۔
خواتنی پر تشدد کیا ہے ؟
خواتنی پر تشدد دراصل صنف یک بنیاد پر تشدد کو ہی ظاہر کرتا ہے۔ اور اس مںی تشدد یک بنیاد ی
وجہ مرد اور عورت کے درمیان غری متوازن اختیارت یک تقسیم اور امتیازی سلوک ہںی۔۔ صنف یک
بنیاد پر خواتنی پر تشدد ظاہرکرتاہے کہ خواتنی کم اہمیت یک حامل ہںی۔ بنی االقوایم سطح پر جموزہ
اس یک تعریف 1993مںی اقوام متحدہ کے خواتنی پر تشددکے خاتمہ کے ا عالمیے مںی یک گیئ :خواتنی
پر تشدد سے مراد ایسا عمل ہے جو کہ صنف یک بنیاد پر تشدد ہے جس کے نتیجے مںی خواتنی
کو جسماین ،جنیس اور نفسیایت طور پر تکلیف پہنچایئ جائے بشمول دھمیک دینا ،جرب یا شخیص
ٓ
ازادی سے حمروم کرنا ،چاہے وہ عوایم سطح پر ہو یا نیج سطح پر۔
صنیف امتیا زاور تشددکے درمیان تعلق

ُ
ُ
. .مرد  /لڑکے  ،خواتنی  /لڑکیوں یک عزت اس وقت تک نہںی کریں گے جب تک کہ ا ن کو یہ
ُ
احساس نہ دالیا جائے کہ ان سے برابری اک سلوک کیا جائے۔
. .خواتنی /لڑکیوں کو اپنے ساتھ ہونے وایل زیادیت یاظلم اک احساس اس ئلے بھی نہںی ہوتا
کیونکہ بطور عورت وہ مردوں کے مقابلے مںی خمتلف معارشیت رویوں یک اعدی ہویت ہںی۔
خواتنی یک تصویر کیش مںی میڈیا اک کردار

. .معارشیت  ،ثقافیت اورصنیف دقیانویس تصورات اکیف حد تک میڈیا مںی خواتنی یک تصویر
کیش سے اثرانداز ہوتے ہںی۔ جب میڈیا خود بڑے پیمانے پر صنیف دقیانویس تصورات اک
پرچار کر رہا ہو تو صنیف برابری کے حوالے سے ہونے وایل پیش رفت کو منیف طور پر
متاثر کرتا ہے۔
. .ذرائع ابالغ یک طاقت معارشیت اقدار کے فروغ اور رائے اعمہ کو ہموار کرنے مںی اپناموثر
ٓ
کردار ادا کرسکیت ہے۔ توکیوں نااس کو صنیف برابری کے اکرخری کو اگے بڑھانے کے ئلے
استعمال کیا جائے۔ خواتنی اور صنف سے متعلق معارشیت اقدارکو سمجھنے اور پروان
چڑھانے مںی ذرائع ابالغ اک بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہی مردوں اور عورتوں یک غریجانبدارنہ
عاکیس ،صنیف برابری کے حوالے سے شعور اور صنیف امتیاز کو ختم کرنے اک موجب بھی
بن سکتا ہے۔
. .ذرائع ابالغ اور سمایج اقدار عورت کو ایک ‘جنیس’ شے کے طور پر پیش کرتے ہںی۔ ان
تصورات سے معارشے اورخاندان مںی عورت یک حیثیت مزید کم تر اور ایک ماحتت کے
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طور پر فروغ پایت ہے۔

صنیف دقیانویس خیاال ت کوتبدیل کرنے کے ئلے تعلیم ایک اور موئرث ذریعہ ہے۔ خیاالت ماہر تعلیم
اور اساتذہ کے تدرییس طریقوں اور نصاب کے ذریعے بھی تبدیل کئے جا سکتے ہںی۔ جواب تک
پرانے ثقافیت نظریات اک پرچار کرتے رہے اور سائنس ،تاریخ اور فنون مںی خواتنی یک خدمات اکذکر
کرنے مںی نااکم رہے۔
تشدد سے متاثرہ خواتنی یک انصاف تک رسایئ مںی اکیف راکوٹںی حائل ہویت ہںی۔ یہ صنیف بنیادوں پر
تشدد یک روک تھام کے یلے کئے جانے والے اقدامات کو منیف طور پر متاثر کریت ہںی۔
اعدادو مشار

 2016مںی خواتنی پر تشدد کے واقعات مںی تشویشناک حد تک اضافہ ہوا۔۔ 2013مںی درج کئے گئے
 7,852مقدمات کے مقابلے مںی  2014مںی لک  10,070مقدمات اک اندراج ہوا۔مواد یک جتزیایت رپورٹ
ً
کے مطابق  2014مںیملک مںی اوسطا روزانہ 6خواتنی اور لڑکیوں اک اغواء ہوا 4،لڑکیاں یا خواتنی
انفرادی یاااجتمایع ریپ اکنشانہ بنںی4،خواتنی یا لڑکیوں اک قتل ہوا2،خواتنی “غریت”کے نام پر قتل
ہوئںی اور  3خواتنی نے خودکیش یک ۔خودکیش ،قتل اور“غریت” کے نام پر قتل کے اعدادکو یکجا
ً
کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ملک مںی 2014مںی اوسطا 9خواتنی یا لڑکیاں روزانہ لقمہ اجل بنںی۔ ۔
2008سے 2014تک پاکستان مںی خواتنی کیخالف تشدد اک ساالنہ موازنہ

ساالنہ موازنہ2008سے Figure - 2014

ٓ
جنوری سے دسمرب 2014کے دوران چاروں صوبوں ،فاٹا اور اسالم اباد مںی خواتنی پر تشدد کے
 10,070مقدمات اک اندراج ہوا۔ 2013کے مقابلے مںی  2014مںی خواتنی پر تشدد مںی  28.2فیصد اضافہ
ہوا۔گزشتہ سالوں یک طرح اس سال بھی پنجاب دورسے صوبوں یک نسبت خواتنی پر تشدد کے واقعات
مںی رسفہرست رہ ۔ا رصف اس ایک سال ہی مںی پنجاب مںی خواتنی پرتشدد کے واقعات یک تعداد
بقیہ پورے ملک مںی ہونے والے واقعات کے برابر ہو چیک۔ سال  2014کے دوران پنجاب مںی 7,548
واقعات رونما ہوئے( جو کہ تمام واقعات اک  74.96فیصد بنتا ہے) دورسے نمرب پر سندھ رہا جہاں
1447واقعات ہوئے جو کہ پورے پاکستان مںی ہونے والے واقعات اک 14.75فیصد ہے۔736واقعات
خیرب خپتون خواہ مںی ہوئے جو کہ تمام واقعات اک 7.3فیصد ہے۔بلوچستان مںی 1.9%کے تناسب سے
ٓ
ٓ
190واقعات اور اسالم اباد مںی  1.39فیصد کے تناسب سے 140واقعات پیش ائے جو کہ اس عالےق یک
ٓ
ںی فاٹا مںی رصف 5واقعات اک اندراج ہوا۔۔
ابادی اور رقبے کے تناسب سے بہت زیادہ ہ ۔
http://www.af.org.pk/PDF/VAW%20Reports%20AND%20PR/VAW%202014.pdf
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رپورٹ کے مطابق بڑے جرائم مںی اغواء کیزس ،170قتل کے  ،1610ریپ اور اجتمایع ریپ کے ،1515
خودکیش کے  931اور “غریت”کے نام پر قتل کے  713واقعات شامل ہںی۔ جہاں جنیس جرائم مںی
ٓ
اضافہ ہوا انہی عالقوں مںی تشدد کے واقعات مںی بھی نمایاں اضافہ دیکھنے مںی ایا۔جوکہ چپھلے
سال کے مقابلے مںی 102.6فیصد زیادہ ہے دورسا اضافہ ریپ اور اجتمایع ریپ مںی ہوا۔ جو کہ
58.8فیصد اضافہ ہے ایس طرح تزیاب گردی کے واقعات مںی 51.2فیصد“ ،غریت” کے نام پر قتل مںی
46.8فیصد اور خودکیش کے رجحان مںی 39.8فیصد اضافہ ہوا1۔
بڑی اقسام کے حتت خواتنی کیخالف تشدد سے متعلق جرائم اک تناسب

ساالنہ موازنہFigure- 2014

http://www.af.org.pk/PDF/VAW%20Reports%20AND%20PR/VAW%202014.pdf
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خواتنی پر تشدد کے خالف قانون سازی

خواتنی پرتشدد کے خالف قویم سطح پر یک جانے وایل قانون سازی یک تفصیالت جاننے سے پہلے
اعلیم سطح پر موجود پالیسیوں اک جائزہ یلتے ہںی:
اعلیم قانوین دستاویزات اور پالیسیاں
لڑکیوں اور خواتنی پرتشدد انساین حقوق یک خالف ورزی ہے۔ ۔دنیا بھر کے ممالک نے لڑکیوں اور
خواتنی کے حقوق کو یقیین بنانے کے ئلے ایک قانوین پالییس فریم ورک پردستخط کئے ہںی۔۔لڑکیوں
اور خواتنی پر تشدد کے خاتمے کیلئے اقوام متحدہ کے پانچ اہم اعالمیے درج ذیل ہںی۔

1۔ انساین حقوق اک اعلیم اعالمیہ

1

تمام انسان پیدائیش طور پر عزت اور حقوق کے اعتبار سے برابر
ٓ
اور خودخمتار ہںی۔(ارٹیلک ۔ا)

دسمرب 1948کواقوام متحدہ نے انساین حقوق کے اعلیم اعالمیہ
پر اتفاق کی ۔ا یہ دستاویز دورسی جنگ عظیم کے اختتام پر دنیا
ٓ
یئ
مںی ازادی ،انصاف اور امن کے فروغ کے ئلے ترتیب دی گ ۔
اعالمیے مںی تمام انسانوں کے بنیادی شہری،سیایس،اقتصادی،سمایج اور ثقافیت حقوق اکخاکہ پیش
کیا گیا۔ اس مںی بیان دستاویز کے ذریعے بنی االقوایم انساین حقوق کے قواننی یک راہ ہموار ہویئ اور
اس مںی تمام انسانوں یک برابری اور احرتام کے حقوق کو تسلیم کیا گیا۔

 -2خواتنی کیخالف امتیازی سلوک کے خاتمے اک کنونشن

2

 CEDAWکو  1979مںی اقوام متحدہ مںی منظور کیا گیااور 1981مںی اس اک باقاعدہ اجراء ہوا۔ امریکہ،
سوڈان،صومایلہ ،ایران ،شمایل کوریا اور دو پیسفیک جزائر ،پالئوا اور ٹوناگ ،کے عالوہ تمام ریاستوں
نے قانوین طور پر دستخط کر کے اس یک توثیق یک ہے۔
یہ کنوینشن خواتنی کے حقوق اک ایک بنی االقوایم بل ہے جو سیایس ،ثقافیت ،نیج زندیگ،معایش اور
معارشیت میدانوں مںی خواتنی اور لڑکیوں کے خالف امتیازی سلوک یک تمام اشاکل یک وضاحت کرتا
ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ خواتنی کے حقوق کو انساین حقوق کے زمرے مںی الکر مرد اور عورت
کے حقوق کو برابر قرار دینے اک مطابلہ کرتا ہے اور قویم سطح پر خواتنی کے خالف امتیازی سلوک
یک تمام شلکوں کے خاتمے کیلئے اجینڈے اک تعنی کرتا ہے۔ ۔اس مںی مناسب اقدامات اور قانون
ٓ
سازی شامل ہںی تاکہ خواتنی یک مکمل تریق ،ازادی اور بنیادی انساین حقوق کو مردوں کے مساوی
النے کو یقیین بنایا جائے۔۔
ٓ
(ارٹیلک )3اس طرح وہ تمام اقوام جنہوں نے اس اعلیم معاہدے پر دستخط کئے ہںی ،پر الزم ہے
کہ وہ خواتنی یک حفاظت ،ان کے حقوق اور ان کے خالف امتیازی سلوک کے خاتمے سے متعلق
ٓ
اصولوں یک پابندی کریں۔۔ تمام ممرب ممالک ہر4سال بعد CEDAWکمییٹ کو اپین پیش رفت سے ااگہ کرتے ہںی۔۔
 CEDAWکمییٹ تریق کے اس جتزیئے یک بنیاد پر جرنل سفارشات بھی مرتب کریت ہے۔ اگرچہ اصل کنوینشن
واضح طور پرخواتنی اور لڑکیوں کے خالف تشدد یک تعریف نہںی کرتا۔ ۔ 2اہم سفارشات ()12,19
http://www.un.org/en/documents/udhr
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw
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مںی خواتنی پر تشدد کے بارے مںی بتایا گیا ہے۔ سفارش نمرب  19خاص طور پر خواتنی کے خالف
امتیازی سلوک یک ایک شلک کے طور پر خواتنی اور لڑکیوں کے خالف تشدد کو تسلیم کریت ہے۔۔ یہ
خواتنی اور لڑکیوں کے خالف تشدد اک تذکرہ اس طرح کریت ہے“ :اییس احتیایط تدابری جو مرد اور
ٓ
خواتنی یک حیثیت و کردار سے وابستہ رویوں کو تبدیل کرے بشمول عوایم ااگہی ،تعلیم اور تدرییس
اقدامات” (خواتنی کیخالف امتیاز کے خاتمے یک کمییٹ ،خواتنی کے خالف تشدد یک تمام اقسام کے
خاتمے کے کنونشن پر جرنل سفارشات ،اقوام متحدہ) ۔ CEDAWکمییٹ نے تشدد سے متاثرہ یا جن کو تشدد اک
خطرہ الحق ہے  ،اییس خواتنی کے ئلے امدادی سہویلات یک فراہیم کے ئلے بھی سفارشات پیش کںی۔۔

3۔ چبوں کے حقوق پر اقوام متحدہ اک اعالمیہ

()CRC

1

 1989مںی اقوام متحدہ نے چبوں کے حقوق پر ایک اعالمیہ اپنایا۔ ا ب تک  193اقوام نے اس اعالمیے
پر دستخط کئے ہںی۔ یہ ا عالمیہ تمام چبوں پر الگو ہوتے ہںی چاہے وہ دنیا کے کیس حصے سے بھی
ُ
تعلق رکھتے ہوں ،ان یک جو بھی ثقافت ،مذہب اور زبان ہو۔ یہ اعالمیہ واضح کرتا ہے کہ اچھی
صحت ،تعلیم  ،بہرت زندیگ اور تشدد سے چبائو ان اک حق ہے اور چبوں کے خالف جنیس استحصال،
غفلت اور امتیازی سلوک کو ختم کیا جائے۔۔

4۔ خواتنی ےک خالف تشدد ےک خامتے کیلئے اقوام متحدہ اک اعالمیہ

2

 1993مںی اقوام متحدہ نے خواتنی کے خالف تشدد کے اعالمیے کو منظور کیا۔۔ یہ تارییخ اعالمیہ
خواتنی کے خالف تشدداور انساین حقوق یک پامایل یک پہیل دستاویز تھی ۔اس نے قویم اور بنی االقوایم
قانون اور پالیسیوں کو متعارف کروایا۔ اس اعالمیے کے نتیجے مںی اقوام متحدہ نے خاص رپورٹرز
ُ
کو دنیا بھر مںی خواتنی کے خالف تشدد یک صورحتال ،ان یک وجوہات اور نتائج یک حتقیقات کیلئے
متعنی کیا۔ ۔اعالمیہ خواتنی کے خالف تشدد یک وضاحت یوں کرتا ہے کہ ’’کویئ بھی جنیس امتیازی
سلوک جس کے نتیجے مںی یا ایسے اماکن کے پیش نظر جس مںی خواتنی کو جسماین ،جنیس،
ٓ
نفسیایت نقصان پہنچ سکتا ہو ،یا ان یک ازادی کو خطرات ہوں چاہے وہ نیج ہوں یا عوایم سطح پر”
یہ بھی کہا گیا کہ خواتنی اور لڑکیوں پر تشدد نہ رصف مردوں اور عورتوں کے درمیان عدم برابری
اک نتیجہ ہے بلکہ بنیادی وجہ بھی ہے۔
‘‘اس امر کو تسلیم کرنا کہ خواتنی کے خالف تشدد ،تارییخ طور پر مرد اور عورت کے درمیان غری
ٓ
مساوی حیثیت اک ائینہ دار اس نے مرد اور عورت کے درمیان امتیاز اور مرد یک عورت پر برتری کو
جال خبیش ہے اور عورت یک مکمل تریق یک راہ مںی راکوٹںی ڈالںی ہںی .خواتنی کے خالف تشدد  ،ان
ٓ
چند سنگنی معارشیت الہ اکر مںی سے ایک ہے جس کے ذریعے عورت کو مرد کے مقابلے مںیجربی
طور پر ماحتت قرار دیا جاتا ہے۔”۔ اقوام متحدہ ،خواتنی کے خالف تشدد کے خا تمے اک اعالمیہ
()1993

5۔ بیجنگ ایکشن پلیٹ فارم

1995مںی بیجنگ مںی ہونے وایل خواتنی یک اعلیم اکنفرنس مںی ایک اعالمیہ اور الحئہ عمل اپنایا
گیا۔ جس یک توثیق 189ریاستوں نے یک۔ بیجنگ اعالمیہ مںی یہ بات واضح یک گیئ ہے کہ خواتنی کے
حقوق ،انساین حقوق ہںی ۔یہ خواتنی یک زند یگ کے ہر شعبے مںی شمویلت اور اختیار یک اہمیت کو
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104
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اجاگر کرتا ہے۔ ۔بیجنگ ایکشن پلیٹ فارم خواتنی کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کو روکنے
کیلئے اور ان کو بااختیار بنانے کے ئلے ایک منصوبہ فراہم کرتا ہے۔۔ اس منصونے مںی 12اہم مسائل
پر تشویش اک اظہار کیا گیا ہے۔ جن مںی سے ایک خواتنی کے خالف تشدد ہے۔۔ یہ دستاویز ملکوں
کو قانوین طور پر پابند کرنے واال نہںی ہے۔ یلکن اکرروایئ کرنے کیلئے حکومتوں یک الیب بنانے
مںی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
“مساوات ،تریق اور امن کے حصول کیلئے زند یگ کے تمام شعبوں مںی خواتنی اک با اختیار ہونا
،برابری یک بنیاد پر ان یک مکمل شمویلتٖ ،فیصلہ سازی اک حق اور اقتدار تک رسایئ بنیادی حیثیت
رکھتے ہںی۔۔” اقوام متحدہ ،چوتھی اعلیم اکنفرنس برائے خواتنی ۔بیجنگ اعالمیہ ()1995

پاکستان مںی خواتنی ےک حقوق ےس متعلق قاونن سازی

ٓ
ٓ
پاکستان مںی 979مںی جب امر ضیاء احلق نے حدود ارڈینس کو اسالیم رشیعت اک قانون کہہ کر
ٓ
نافذ کیا ،تب سے ہی خواتنی کے ئلے قانوین مسائل یک ابتداء ہویئ۔ حدود ارڈیننس مںی موجود بہت
یس خامیوں مںی سے ایک بہت واضح خایم یہ تھی کہ ریپ اک شاکر ہونے وایل خواتنی کو جرم ثابت
کرنے کیلئے چار مردوں کو بطور چشم دیدگواہ پیش کرنا ہوتا ،بصورت دیگر ان کے خالف زنا اک
مقدمہ درج ہوتا جس یک ممکنہ زسا سنگسارکرکے جان سے مار دینے یک تھی۔ اگرچہ زسائے موت پر
ٓ
عمل درامد نہںی کیا گیا۔ یلکن ایسے مقدموں کے نتیجے مںی خواتنی کو جیلوں مںی بھیجا گیا اور
ٓ
ان پر بھاری جرمانہ بھی اعئد کیا گیا۔۔ پس صفیہ یب یب اور خمتاراں مایئ جیسے کیزس سامنے ائے جو
اس قانون یک بھینٹ چڑھںی۔۔ جہاں تک ریپ اک تعلق ہے ملک کے اکرث علماء دین نے اسے زنا باجلرب
ہی قرار دیا ہے اور زنا اور ریپ کے فرق کو رسے سے ختم کردیا ہے۔ یہ سوچے بغری کہ ریپ ایک
ناقابل معایف جرم ہے اور شدید ظلم و فتنہ یک ایک قسم ہے نہ کہ ایک جنیس جرم جیسا کہ ہم مںی
1
سے اکرث لوگ سمجھتے ہںی یا ان کو ایسا سمجھنے پر جمبور کیا جاتا ہے۔۔
ٓ
اس تاریکی مںی امید یک کرن خواتنی کے حق مںی ہونے وایل کچھ قانون سازی ہے جس اک ااغز
ٓ
2004مںی ہوا۔وہ دس تاریخ ساز قواننی جن کے بارے مںی پاکستاین میڈیا یک اگہی رضوری ہے ،یہ ہںی::

‘1 .1ریپ’ کے خالف جموزہ قانون2016 ،
‘2 .2غریت’ کے نام پر قتل کے خالف جموزہ قانون2016 ،
3 .3اکم یک جگہ پر خواتنی کو ہراساں کرنے کے خالف حتفظ ایکٹ2010
4 .4گھریلو تشدد(حتفظ اور روک تھام) ایکٹ2012
5 .5مصیبت اور حراست مںی خواتنی اک فنڈ(ترمیم) ایکٹ2011
6 .6فوجوداری ایکٹ(2010جنیس طورپر ہراساں کرنا)
7 .7فوجوداری ایکٹ(ترمیم) بل2011
8 .8خواتنی کے خالف کئے جانے والے عوامل یک روک تھام (فوجوداری ایکٹ ترمیم) ترمیم
ایکٹ(2011،رسم کے نام پر جربی شادی کے حوالے سے)
 9 .9تزیاب گردی اور تزیاب سے متعلق جرائم یک روک تھام ،ایکٹ2010
http://blogs.tribune.com.pk/story/9484/rape-fallacies-of-the-four-witness-requirement/
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1010غگ یک رسم اک خاتمہ 28بل( 2013 ،رصف خیرب خپتون خواہ مںی)
	.گھریلو تشد د سے چبائو اور حتفظ اک ایکٹ2012
ٓ
اس بل کے ذریعے گھریلو تشدد بطور جرم عوایم سطح پرسامنے ایا ہے۔۔ نہ رصف یہ قویم پالییس
برائے تریق و خودخمتاری خواتنی اورCEDAWکے عنی مطابق ہے بلکہ خواتنی پر تشدد پر عدم برداشت کے
روئیے کو فروغ دیتا ہے اور مثبت قانون سازی بھی ہے۔
	.ترمییم ایکٹ2010تعزیرات پاکستان (مالزمت یک جگہ پر جنیس طور پر ہراساں کرنے کے
خالف ایکٹ )2011
خواتنی یک ایک بڑی تعداد ،عوایم جگہوں پر ،یلگ اور بازاروں ،پارک  ،پبلک ٹرانسپورٹ ،نیج حمفلوں
اور گھروں مںی جنیس طور پر ہراساں یک جاتںی ہںی۔۔ مایض مںی اس کو ایک رواییت معارشیت رویہ
سمجھا جاتا تھا اور اس اک الزام بھی خواتنی پر لاگیا جاتا تھا۔۔ یلکن اب ان رویوں کو بھی بطور جرم
اس ایکٹ کے حتت تسلیم کیا گیا ہے اور خواتنی کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اس قسم کے رویوں کے
خالف شاکیات درج کرائںی اور انصاف طلب کریں۔
ٓ
ٓ
مگر اس قانون کے الگو ہونے مںی کچھ خامیاں ہںیجس مںی کم ااگہی اور نااشنایئ ایک بنیادی
مسئلہ ہے۔ دورسی بڑی وجہ یہ ہے کہ خواتنی اپنے ساتھ نا انصایف کو خامویش سے برداشت کرتںی
ٓ
ہںی۔۔ مایض کے جتربے یک روشین مںی یہ بات بھی سامنے ایئ ہے کہ خواتنی اس ئلے بھی قانون یک مدد
ُ
ُ
نہںی مانگیت کیونکہ انھںی انصاف ملنے یک امید نہںی ہویت۔ دورسی طرف پولیس کے عملے کو
ٓ
بھی نئے قواننی سے متعلق معلومات اور اگہی نہںی دی جایت۔
	.قانون فوجداری ترمیم بل2011
میئ  2015مںی دہشت گردی یک عدالت نے ملتان مںی ایک فیصلہ سنایا۔۔ اس کے حتت ایک مرد کو
 117سال یک قید با مشقت اور  10الکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔۔ اس نے سابقہ بیوی اور اس کے شوہر
پرتزیاب پھیناک تھا۔ ۔حممد اجمد اپین سابقہ بیوی جاویداں یب یب کے گھر مںی داخل ہوا اور اس کے
شوہر حممد ریاض پر تزیاب پھینک دیا۔۔ جاویداں یب یب ان زمخوں یک تاب نہ التے ہوئے چل بیس۔۔ اس
ٓ
قانون پر عمل درامد ہونا اور جمرم کوزسا ملنا اس قانون یک اکمیایب کو ظاہر کرتا ہے۔ تزیاب گردی
ٓ
کے کیزسیک اکرروایئ مقابلتاً اسان ہویت ہے کیونکہ اس مںی ثبوت نمایاں ہوتے ہںی اور اس کوثابت
ٓ
کرنا مدیع کے یلے قدرے اسان ہوتا ہے۔ قویم اور صوبایئ سطح پر یک گیئ قانون سازی یقینا خواتنی
کے حتفظ کے حصول یک طرف درست پیش رفت ہے۔ مگر یہ تمام اقدامات بے سود ثابت ہونگے
جب تک پہلے سے موجودامتیازی قواننی مںی ترامیم کے ساتھ ساتھ معارشے مںی موجود سمایج
رویوں کو تبدیل نہ کیا جائے۔

‘غریت’ کے نام پر قتل کے خالف جموزہ قانون2016 ،

1

ُ
 2016مںی منظور شدہ نئے قانون کے حتت ،اگر کیس عورت کواس کے کیس قرییب رشتے دار نے
ُ
غریت کے نام پر قتل کیا ہے تو خاندان کے کیس رکن کے معاف کرنے کے باوجود بھی اسیک زسا
معاف نہںی یک جا سکیت۔
‘	1غریت’ کے نام پر قتل اور ‘ریپ’ کے انسداد کے قواننی پربیشرت اکم  PPPکے دور حکومت (  ) 2010-2013مںیہوا۔اکتوبر  2016مںی سینٹ
ٓ
سے پاس کئے گئے یہ قواننی اگرچہ خوش ائند ہںی امگر ا ن مںی ابھی سقم بایق ہںی۔
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	‘.ریپ’ کے خالف جموزہ قانون2016 ،
مںی منظور شدہ اس بل اک سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ ریپ کو ثابت کرنے کے ئلے ڈی۔
این۔ اے ( )DNAٹیسٹ کروانے اک قانوین حق فراہم کرتا ہے ۔ میڈیا کو بھی اس بات ُاک پابند
کرتا ہے کہ ریپ سے متاثرہ خاتون یک شناخت اور ذایت معلومات ظاہرنہ یک جائںی اوراس کے
رازداری کے حق کو حمفوظ رکھاجائے ۔ رصف عدالت کے صادر کئے گئے فیصلے نرش؍شائع
کئے جا سکتے ہںی۔

نئے قانون کے حتت  ،قانون ُ شہادت یک اس شق کوبھی خارج کر دیا گیا ہے جو ریپ سے متاثرہ
خاتون کے کردارپر سوال اٹھانے یک گنجائش دیتا تھا۔
ٓ
 1999مںی ایک امری بزنس منی اور پشاور چیمرب اف اکمرس کے رسبراہ یک بییٹ ،سمیعہ
رسور ،کو ان یک وکیل حناجیالین کے دفرت مںی گویل مار کر ہالک کیاگیا۔ ۔جو بات زیادہ پریشان
کن تھی وہ یہ کہ کرائے کے قاتل کو مقتولہ یک ماں نے بھیجا تھا جو خود ایک مشہور ڈاکرٹ ہںی۔
ٓ
ٓ
سمیعہ نے اخر ایسا کیا کیا تھا کہ اس یک اپین ماں یک طرف سے ایسا قاتالنہ ردعمل سامنے ایا؟۔۔وہ
اپنے تشدد پسند شوہر سے طالق یلنا چاہیت تھی۔ ۔
بعدا زاںسینٹ مںی ایک قرارداد پیش یک گیئ جس مںی اس قتل“ ،غریت” کے نام پر جرائم اور
ایوان باال مںی موجود 87سینیرٹز مںی سے رصف 4
خواتنی کے خالف تشدد یک مذمت یک گیئ۔مگر
ِ
نے خواتنی کے خالف جرائم یک مذمت مںی ووٹ دیا اور یہ قرارداد پاس نہ ہو سیک۔ ۔جب مرحوم
ُ
اقبال حیدر جو کہ ایک وکیل اور انساین حقوق کے رسگرم اکرکن اور اس وقت کے ممرب سینٹ
بھی تھے ،نے “غریت” کے نام پر قتل کو بطور“واضح اور ظاملانہ قتل” واضح تسلیم کرنے کیلئے
قرارداد پیش یک اور ایسے جرائم کو قابل زسا قرار دینے یک کوشش یک تو ان کو قراردادکو واپس یلنے
ٓ
کے ئلے کہا گیا۔۔ اج تک سمیعہ کے وادلین کے خالف کویئ قانوین چارہ جویئ نہںی یک گیئ اورنہ
ُ
ہی اس کے قتل کے ئلے کیس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔۔
ٓ
ُ
اٹھ سال بعد2008،مںی بلوچستان مںی پانچ مںی سے 3خواتنی کو ان کے قبیلے کے بڑوں کے کہنے
پر گویل مار کر زندہ دفنا دیا گیا کیونکہ وہ اپین پسند کے مرد سے کورٹ مریج کرنا چاہیت تھںی۔۔
بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیرٹ ارسار احلق زہری نے اس بنیاد پر ان خواتنی کے قتل اک
دفاع کیا کہ “اییس چزییں ہماری ثقافت اک حصہ ہںی’’۔انہوں نے کہا‘‘ ،یہ صدیوں پراین روایات
ُ
ہںی اور مںی ان اک دفاع کرتارہوں اگ اور رصف ان لوگوں کو ان سے ڈرنا چاہئے جوکیس قسم یک
غلط اور اخالق سے گری ہویئ حرکتںی کرتے ہںی’’ دیگر پاریلمینٹریین نے اس طرح کے قتل کو
بربریت قرار دیا اور ان کے بیان پر شدیدا حتجاج کیا۔ سینٹ کے چیرئمنی رضا رباین نے بھی قتل
یک شدید مذمت یک۔۔
سندھ ہایئ کورٹ یک وکیل اور خواتنی کے حقوق یک رسگرم اکرکن ملیحہ ضیاء الری نے حبث کرتے
ہوئے کہا “یہ دونوں ساحنات سوچ مںی تبدییل ظاہر کرتے ہںی ،فرق رصف یہ ہے کہ “غریت” کے
ٓ
نام پر قتل اب نظر اتا ہے اور اس یک مذمت بھی یک جایت ہے۔۔”
روزنامہ ڈان ،سنڈے میگزین  31میئ  2015کو شائع کردہ

یلنڈ مارک یلیجس لیشزن

مدحیہ سید اور رضوانہ نقوی
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میڈیا اور خواتنی کے خالف تشدد

خواتنی کے خالف تشدد کے کیزس کو نمایاں کرنے مںی میڈیا کے کردار کو نظرانداز نہںی کیا جا
سکتا۔ بلکہ خواتنی کے خالف تشدد پر ہونے وایل زیادہ تر حتقیق اور اعدادو شمار ملیک میڈیا یک
رپورٹس پر مبین ہوتے ہںی۔ ۔درحقیقت میڈیا ہی نے قانون سازوں ،قانون ساز اداروں ،ریاست اور سول
ُ
سوسائیٹ یک توجہ ان بہیمانہ جرائم یک طرف دالیئ جو تشدد اک نشانہ بننے والوں کے خالف کئے گئے۔۔

خمتاراں مایئ ،جن یک عمر اب  40سال سے زیادہ ہے ،اک تعلق ملتان کے جنوب مغرب
مںی واقع مریوالہ اگوئںسے ہے۔۔ اس کے ساتھ  2002مںی اگ ٔوں یک پنچائیت(کونسل) کے حکم
(بطور زسا) اجتمایع ریپ کیاگیاکیونکہ ان کے چھوٹے بھایئ پر خمالف قبیلے یک خاتون کے
پر
ِ
ٓ
ساتھ ناجائز تعلقا ت استوار کرنے اک الزام تھا۔۔ جب یہ ساحنہ پیش ایا تولڑاک رصف 12سال اک تھا۔
خمتاراں مایئ کے کیس مںی اہم کردار اگئوں کے ایک مولوی نے ادا کیا۔ انہوں نے خمتاراں مایئ
ٓ
کے خاندان اور اگ ٔوں کے لوگوں کو اس ساحنے کے خالف اواز بلند کرنے یک ترغیب دی اور یہ
بھی کہا کہ اس واقعہ کو میڈیا تک لے جائںی۔۔ نو سال کورٹ یک سماعتوں اور جان یک دھمکیوں
کے بعد بھی خمتار مایئ انصاف سے حمروم رہی۔۔ ایسا معارشہ جہاں خواتنی پر روز تشدد یک
بھرمار ہو وہاںخمتاراں مایئ ایک چیلنج اور حوصلے یک نشان بین۔۔ ان کے عزم نے پاکستان یک
ٓ
خواتنی کو معارشے کے غری مساوی رویوں کے خالف اواز بلند کرنے یک ترغیب دی۔۔ نہ رصف
یہ بلکہ معایش مدد سے خمتاراں مایئ نے اگ ٔوں یک خواتنی کے حق ِخودارادیت ،گھر ،ایمبویلنس
ٔ
رسوس اور سکولز یک تعمری و تریق کے ئلے اقدامات کئے۔۔ ایک عورت کے ئلے ایسے جرات و
حوصلے اک مظاہرہ کرناقابل تعریف امر ہے۔۔

صفیہ یب یب 13سالہ ،بینایئ سے حمروم ،گھریلو مالزمہ تھی ،جس کو اس کے مالک
اور اس کے بیٹے نے ریپ کیا۔ اس نے جرم یک رپورٹ نہںی یک ،یلکن محل یک نشاندہی ہونے
ُ
پر ایس پر نا جائز تعالقات استوار کرنے اک الزام لاگیا گیا۔ عدالت مںی اپین بے گناہی ثابت نہ 6
ٓ
کرسکنے پر (حدود ارڈیننس کے مطابق) اسے 15کوڑوں اور 3سال یک زسا سنایئ گیئ۔۔ وہ مظلوم
ہونے کے باوجود جمرم ٹھہری۔ کیونکہ اس کے پاس اپین بے گناہی کوثابت کرنے کے ئلے
ٓ
کویئ ثبوت نہںی تھے۔ جبکہ دورسی طرف اس کے جمرم ازاد اور جیل سے بری ہو گئے۔۔ خوش
قسمیت سے اس کیس یک دوبارہ سماعت کے بعد وفایق رشیع عدالت نے صفیہ کو تو بری کردیا
یلکن جمرموں کے خالف پھر بھی کویئ اکروایئ نہںی یک۔۔
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ُ
زینب نور کو اس کے شوہرقاری رشیف (ایک مذہیب رہنما) نے اس پاداش مںی‘زسا’
ُ
دی کہ وہ اپین سہیلیوں سے اپنے میاں کے ناروا سلوک یک شاکیت کریت تھی.۔ ایک دن اس کے
شوہر نے پاین گرم کرنے وایل لوہے کے گرم راڈ (سالخ) سے اس کے جسم کے نازک اور خمصوص
(رشم اگہ) حصوں کو تشدد اک نشانہ بنایا۔ یہ  1994اک واقعہ ہے۔۔

جب یہ واقعہ ذرائع ابالغ مںی رپورٹ ہوا تو اسے دوبارہ ِحراست مںی یلا گیا اور یہ کیس انسداد
دہشت گردی یک عدالت مںی چالیا گیا۔۔ فیصلے کے مطابق اسے 30سال یک زسا ہویئ۔ نزی اس وقت
یک وزیراعظم بے نظری بھٹو کے حکم نامے پر ،زینب یب یب کو رساکری اخراجات پر انلگینڈ مںی
ُ
عالج کے ئلے بھیجا گیا۔۔ (نلدن مںی عالج کے باوجود اسے مستقل طور پر پیشاب کے ئلے
بیگ اک استعمال کرنا پڑا)۔ عدالیت حکم کے برعکس ،قاری رشیف کو رصف 6سال قید اور
6,000روپے جرمانہ ادا کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا۔۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ میڈیا کے کردارکے بغری ایسے بہت سے واقعات عوام ،حکومت اور انصاف
کرنے والے اداروں یک توجہ سے حمروم رہتے ہںی۔ یلکن میڈیا اک کردار رصف رپورٹنگ تک حمدود نہںی
رہنا چا ہئے۔ صحافیوں کو اس بات یک یقنی دہاین کرین چاہئے کہ تمام تر رپورٹنگ مکمل ذمہ داری
کے ساتھ ،غری جانبدار اور اخالیق حدود کے اندر رہ کر یک گیئ ہو اور ان یک رپورٹ اک مرکز مظلوم
اور متاثرہ خواتنی نہ ہوں بلکہ جرم ہو۔

“

ٓ
ہمںی عورت فائونڈیشن اور ایچ ۔ار۔یس۔یپ یک ساالنہ
رپورٹس موصول ہویت ہںیجس مںی خواتنی پر تشدد ،ظلم و
بربریت اور گینگ ریپ وغریہ کے واقعات درج ہوتے ہںی۔۔
ٰ
دعوی نہںی کرتںی کہ یہ اعداد
یہ تمام تنظیمںی اس بات اک
و شمار مکمل ہںی کیونکہ ہرتنظیم مواد میڈیا ،اخبارات
اور پولیس ریکارڈز سے یلتںی ہںی۔۔ تاہم اس ًحقیقت سے
ٓ
تو ہر کویئ واقف ہے کہ پاکستان مںی خصوصا دیہی ابادی
مںی ایسے ظلم و تشدد یک رپور ٹںی میڈیا یا پولیس تک نہںی
ٓ
پہنچتںی۔۔ طاہرہ عبداہلل ان رپورٹس مںی در ج اعداد کواٹے
مںی نمک کے برابر تصور کریت ہںی۔

“
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خواتنی ےک خالف تشدد پر میڈای کورجی اک معیار

عکس کے میڈیا مانیرٹنگ سیل نے (مورخہ 19تا 25میئ )2015کو میڈیا کے مواد یک جانچ اک
ایک ہفتہ خمتص کیا تاکہ خواتنی پُرتشدد کے واقعات یک میڈیا پورٹنگ اک جائزہ یلا جاسکے۔۔ اس
جتزیے کے نمونے پرنٹ اور ایلکرٹانک دونوں میڈیا سے ئلے گئے۔۔ اس جتزیے کے ئلے6اخبارات
(3پنجاب اور 3خیربخپتون خواہ) 5یٹ وی چینلز(1مقایم3،منی سرٹیم ،ایک قویم نیوز چینل) اور 4
ریڈیو فریکونسزی(2مقایم ،یب یب یس اردو اور ایک نیشنل ریڈیوچینل) مانیرٹ کئے گئے۔۔ لک مال کر
160گھنٹے( جس مںی ایلکرٹانک میڈیا کے  24گھنٹے روزانہ) مانیرٹ کئے گئے۔
عنوانات کے مطابق پاکستان مںی “خواتنی کے خالف تشدد پر “میڈیا مںی شائع شدہ خربیں
اخبار
جرم

1

یٹ وی
۔

ریڈیو
۔

ٹوٹل

)1 (0.96%

عورتوں اک سٹیٹس

1

۔

۔

)1 (0.96%

میڈیا

۔

1

1

)2 (1.92%

مذہیب امور

۔

۔

1

)1 (0.96%

قانوین امور
ٓ
حادثات /افات

1

7

۔

)8 (7.69%

2

۔

۔

)2 (1.92%

دہشتگردی

3

۔

۔

)3 (2.88%

تریق نسواں

1

۔

۔

)1 (0.96%

خواتنی خمتلف شعبوں مںی

1

۔

۔

)1 (0.96%

“غریت “کے نام پر قتل

2

۔

۔

)5 (4.80%

جنیس طور ہراساں کرنا

4

1

۔

)3 (2.88%

خواتنی کے خالف تشدد

2

1

۔

)26 (25.0%

خواتنی یک تصویر کیش

17

7

2

)2 (1.92%

ریپ

7

3

1

)11 (10.5%

اغواء

13

1

۔

)14 (13.4%

تزیاب پھینکنا

2

۔

۔

)2 (1.92%

گھریلو تشدد

19

1

۔

)20 (19.2%

خمنس

1

۔

۔

)1 (0.96%

ٹوٹل

77

22

5

104
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خربوں یک عنوان ےک مطابق تقسیم

جانچ مںی لک  104عورتوں پر تشدد کے کیزس مںی سے رصف  11خواتنی کو زیادیت کے بعد “زندہ بچ
جانے وایل”( 1)Survivorظا ہر کیا گیا اور 89.4%کہانیوں اک موضوع تشدد سے متاثرہ خواتنی تھا۔
 55نئے کیزس نے (عکس کے تشکیل کردہ) ضابطہ اخالق یک خالف ورزی یک جس کو مال کر
 52.9%نگراین کے مواد یک لک تعداد بنیت ہے جس اک بڑا حصہ جو کہ  49کہانیاں پرنٹ میڈیا سے
جب کہ  5کہانیاں یٹ وی سے یل گئںی۔

پرنٹ اورایلکرٹانک میڈیا دونوں مںی بمشلک کویئ حوالہ قویم اور بنی القوایم قواننی برائے انساین
حقوق کے متعلق مال۔رصف  4پرنٹ میڈیا اور  2کہانیاں ریڈیو سے ملںی جو کے عورتوں پر تشدد
سے متعلقہ صحیح معلومات پر مبین تھںی۔۔

 13صنیف حساسیت کے ضابطہ اخالق کے مطابق Victimیک جگہ  Survivorمناسب اصطالح ہے۔
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صنیف حساسیت ےک ضابطے یک خالف ورزی
53فیصد خربوںمںییک گیئ تھی جن مںی زیادہ تر خربیں اخبار سے تھںی اور اس کے بعد یٹ وی س ۔
ے
جن شقوں یک خالف ورزی یک گیئ ان خربوں کے تراشے ذیل مںی دیئے گئے ہںی۔

عورتوں پر تشدد کے واقعات یک رپورٹنگ مںی صنیف حساسیت کے ضابطے یک شق وار خالف ورزی:
 49. .فیصد خربیں ضابطے یک پہیل شق یعین رازداری کے حق کے خالف۔
 3. .فیصد خربیں پیشہ وارانہ معیار کو برقرار رکھنے یک شق کے خالف۔
 2. .فیصد خواتنی یک تصویر کیش (عاکیس ) یک شق کے خالف ہے۔
صنیف حساسیت کے ضابطے یک خالف ورزی
پرنٹ

یٹ وی

ریڈیو

رازداری اک حق

45

4

۔

عورتوں یک عاکیس

1

1

۔

)2 (1.92%

اشتہارات مںی مثبت عاکیس اک حق

۔

۔

۔

۔

عورتوں کے امور یک معیاری رپورٹنگ

۔

1

۔

)1 (0.96%

پیشہ وارانہ معیار قائم رکھنا

3

۔

۔

)3 (2.88%

49

6

۔

55

ٹوٹل
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ھوک  12میئ 2016

ٹوٹل

)49 (47.1%
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خربوں مںی قویم/بنی االقوایم انساین حقوق ،قواننی اور قاونن سازی وغریہ ےک حوالہ جات

خربوں مںی جہاں تک قویم /بنی االقویم قواننی ،انساین حقوق اور قانون سازی کے بارے مںی معلومات
فراہم کرنے اک تعلق ہے ،پرنٹ اور ایلکرٹانک میڈیا نے شا زونادر ہی حوالہ جات دیئے ۔اخبارات مںی
رصف 4جبکہ ریڈیو پر رصف 2خربیں اییس دی گئںی جن مںی خواتنی کے خالف تشدد کے کیزس
مںی قانوین چارہ جویئ یا پابندیوں کے حوالے سے متعلقہ معلومات شامل تھںی۔
خربوں مںی قویم/بنی االقوایم انساین حقوق ،قواننی اور قانون سازی وغریہ کے حوالہ جات:
ہاں

ہنںی

ٹوٹل

پرنٹ
4

یٹ وی
-

ریڈیو
2

)6 (52.77%

73

22

3

)98 (94.2%

77

22

5

 104نئ خبریں

بد قسمیت سے عورتوں پر مظالم یک رپورٹنگ اک صحا فت مںی طریقہ اکر نہںی بدلہ خاص طور پر
اردو ،مقایم اور یٹ۔وی نرشیات مںی جیسا کے عکس کے حایلہ جتزیے سے ظاہر ہے۔ عورتوں سے
متعلق خربوں کے کچھ نمایاں پہلو:
تشد د سے متاثرہ یا بچ جانے وایل عورتوں کے ذاتیات یک خالف ورزی

.
.
.
.

•

.عورتوں پر تشدد کے خالف معارشیت اورصنیف رجحانات و تصورات کو تقویت دینا۔
ٓ
.توہنی امزی/غریحساس الفاظ اک استعمال۔
 .سنسین پیدا کرنا۔
.متاثرہ خاتون اور اس کے اہل عیال کے حوالے سے غریحساس تصویرکیش۔

خربیں2جون 2016

انگرزیی اور اردو ےک روزانمچوں اک فرق

خربیں1جوالیئ1999

ٓ
اردو اور انگریزی خربوں یک رپورٹنگ کے طرز مںی زمنی اسمان اک فرق تھا۔ اردو یک نسبت انگریزی
ٓ
اخبارات زیادہ مہذب ،معامالت یک نزاکت اوراخالقیات اک خیال کرتے نظر ائے۔
غریمناسب اصطالحات
پرنٹ اور الکرٹونک میڈیا مںی استعمال ہونے وایل جنیس زیادیت یک اصطالحات اس گھنونے جرم
کو رصف جنیس خواہشات اور‘‘ غریت” کے نام پرعورتوں کو زسا دینے کے خیاالت کو تقویت دیتے
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•‘عزت لوٹ یل’
•‘زایدیت یک’
•‘حوس اک نشانہ بنا ڈاال’
•‘درندیگ اک نشانہ بنا ڈاال’ وغریہ۔

“

‘غریت’کے نام پر قتل اک ڈرامایئ انداز مںی ایسے اظہار کیا جاتا ہے:

“

رہے ،جیسے کہ:

ٓ
اج لک کے دور مںی جب ساری دنیا اک
ماننا ہے “کیس کو پیچھے نہ چھوڑو” میڈیا
ٓ
ٓ
دنیا یک ادھی اباد ی کو پیچھے چھوڑدینے پر
ٓ
امادہ ہےدورسی جنویب افریکی صنیف اور
میڈیا پراگریس سٹڈی اک اہم نقطہ۔

•‘موت ےک گھاٹ ااتر دای’
•‘ابدی نیند ُسال دای’
•‘زندیگ یک بیت لگ ُ کر دی’ وغریہ۔

آ
�فتاب21میئ2016

الیکرٹانک مبقابلہ پرنٹ میڈای

مہ عوام23میئ2016

آ
�فتاب22میئ2016

ایلکرٹانک اور پرنٹ میڈیا مںی بسا اوقات رپورٹ کو پیش کرنے اک انداز نہایت غری حساس ہو
جاتا ہے۔۔کچھ خربیں پڑھنے مںی تو منا سب لگیت ہںی جبکہ وہی خرب دیکھنے اور سننے مںی غری
شائستہ معلوم ہویت ہںی۔۔ اییس ہی ایک رپورٹ ایک بینایئ سے حمروم لڑیک کے ساتھ ریپ اک واقعہ
پیش کریت ہے ،جو اپین بینایئ ایک سال پہلے تزیاب سے جھلسنے کے باعث کھو چیک تھی۔ اس
واقعے کو تمام میڈیا نے نرش /شائع کیا۔۔
پرنٹ میڈیا مںی خرب قدرے معقول انداز مںی پیش یک گیئ۔ جبکہ ایس واقعے کوایلکرٹانک میڈیا
نے نہایت سنسین خزی انداز مںی میوزک لاگ کر اور بڑی بڑی ہیڈالین بنا کر پیش کیا۔۔ ریپ اک نشانہ
بننے وایل لڑیک کو خربوں یک زینت بنایا گیا۔ جبکہ ریپ کرنے والے ملزم اک ذکر خربوں مںی نہںی تھا۔۔
خرب مںیریپ کے متعلق کویئ قانوین حوا لہ بھی فراہم نہںی کیا گیا۔
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خیرب پختون خواہ مںی خواتنی پر تشدد ےک واقعات پر ذرائع ابالغ اک کردار

کتاچبے کے اس حصے مںی باخلصوص خیرب خپتون خواہ مںی میڈیا اکرکنان کے حوالے سے بات چیت
ہویگ۔۔
ٓ
عکس ریرسچ سینرٹ نے خیرب خپتون خواہ کے 6اضالع (پراجیکٹ یک تفصیالت کتاچبے کے اخر
ٓ
ٓ
مںی دی گیئ ہںی) مںی “بے اوازوں کو اواز دیں” پراجیکٹ کو رشوع کیا ،جس کے ذریعے یہ بات
ٰٓ
سامنے ایئ کہ بقیہ صوبوں اور عالقوں کے مقابلے مںی خیربخپتوخنوا مںی میڈیا کے حوالے سے کچھ
مثبت اور کچھ منیف طریقے رائج ہںی۔ اس حصہ مںی ان طریقوں یک نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ
ٓ
خیربخپتوخنوا مںی اکم کرنے والے صحافیوں اور وہاں یک عوام کے بطور سامعنی اراء اور تبرصے بھی
شامل کئے گئے ہںی۔
قدامت پسند ثقافتوں( جیسے خیرب خپتوخنواہ اور بلوچستان) مںی صحایف خواتنی کے خالف تشدد
پر رپورٹنگ نہ کرنا “خواتنی کو عزت دینے” کے مرتادف یلا جاتا ہے۔۔ اس بات سے یہ بھی مراد یل
جایت ہے کہ خواتنی پر تشدد کویئ جرم نہںی ہے یا حقوق یک “اتین بڑی” خالف ورزی نہںی ہے کہ
میڈیا اس کے بارے مںی ذکر کرے۔جبکہ خواتنی کے خالف تشدد کے جرائم یک ہمیشہ نشاندہی اور
رپورٹنگ ہوین چاہئے۔۔ ظلم اک نشانہ بننے وایل /ظلم سے بچ جانے وایل خواتنی کو نامناسب القابات
نہںی د ینے چاہیے۔ بلکہ جمرموں اور معارشے مںی جرم اور منیف معارشیت طریقوں یک طرف توجہ
مبذول کرواین چاہئے۔
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خیرب پختون خواہ مںی عوروتں پر تشدد ےک خالف ذرائع ابالغ اک جتزیہ

ٓ

خیرب خپتوخنواہ مںیمیڈیا یک بنیادی تو جہ دہشت گر دی ،عسکر یت پسندی ،فو ج کے ا
پریشن اور خیرب اجینیس کے رس حدی معا مالت ،سیاست اور قویم خربوں پر ہویت ہےـ خواتنی
شازو نادر ہی خربوں مںی پایئ جا یت ہںی۔( خا ص طو ر پر ٹییل وژن پر)۔
خواتنی پر تشددسے متعلق قویم خرب یں ،خیرب خپتوخنواہ کے ذرائع ابالغ سے ایسے ہی پیش یک
جایت ہںی جیسے با یق مقایم یاعالقایئ خربیں۔ نہ کو یئ سنسین خزیی ،نہ کویئ بڑی شہ رسخیاں
اور نہ ہی پیش کرنے والوں یک طرف سے کویئ شور رشابا ۔ تشدد سے متاثرہ خواتنی سے متعلق
خربیں پہلے ہی کم ہویت ہںی جبکہ ان خربوں اک فالو اپ نہ ہونے کے برابر ہے۔اخبار کے پہلے
ٓ
اور اخری صفحات (جو اعم طور پر اہم خربوں کے ئلے خمتص ہوتے ہںی) سیا یس اور قبائیل
خربوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہںی۔۔ یہی وجہ ہے کہ خواتنی پر تشدد سے متعلق خربوں کو ان
صفحات پر کم ہی جگہ ملیت ہے نزیپرنٹ میڈیا مںیعورتوں پر تشدد کے واقعات کو جگہ
مزید کم دی جایت ہے ،ایک یا دو اکلم۔۔
عالقایئ  /مقایم خربیںجوخواتنی پر تشددکے خالف ہویت ہںی۔ بہت ہی حسا س طر یقے سے
رپورٹ یک جایت ہںی یلکن اکرث خربوں مںی راز داری یک شق (عکس اک ضابطہ اخالق) کو پس
پشت ڈاال جاتا ہے۔۔
زیادہ تر خواتنی پر تشدد یک خربیں اور کچھ سنگنی خربیںجیسے” غریت” کے نام پر قتل،
ٓعالقایئ میڈیا اور مقایم میڈیا پر نہںی دی جاتںی۔ ایس وجہ سے یہ قویم میڈیا پر بھی سامنے نہںی
اتںی۔۔ اس یک ایک وجہ ــ’خپتون ویل‘کے سخت معارشیت اقتدار بھی ہںیجہان پر متاثرہ خواتنی
سے مرد رپوٹرز اک رجوع کرنا ناممکن ہوتا ہے اور “غریت” کے نام پر قتل کو جرم ہی نہںی
سمجھا جاتا۔ یہاں پر لوگ پریس  /میڈیا کے ساتھ ان کے خانداین معامالت کے تبادلے کے حوالے
سے نہایت قدامت پسند ہںی۔ اگر کہںی پر کویئ نا م رپورٹ کر دیے جائںی تو رپورٹر یک زندیگ
خطرے مںی پڑ جایت ہے۔ اس کے عالوہ ،ان عالقوںمںی بہت ہی کم خواتنی رپورٹرز موجود
ہںیجو متاثرہ خواتنی تک رسایئ حاصل کر سکیت ہںی۔
ٓ
خیرب خپتون خواہ مںی خواتنی پر تشدد کے واقعات اول تو میڈیا یک نظر مںی اتے ہی نہںی ہںی اور
ٓ
جو اتے ہںی وہ مندرجہ باال وجوہات کے باعث شائع یا نرش نہںی ہو تے۔ ۔خواتنی سے زیادیت ُکے وہ
واقعات جو دہشت گردی کے نتیجے مںی رونما ہوئے ہوں وہ مقایم اور قویم میڈیا رضور اٹھاتے
ہںی۔ جیسے کہ ماللہ یوسف زیئ اکواقعہ۔
طور پر “غریت” کے نام پر  16جوالیئ
ایک اور ہایئ پروفائل واقعہ قندیل بلوچ اک ہے ،جو کے مبینہ ُ
کو اپنے بھایئ کے ہاتھوں ملتان مںی قتل ہوئںی ۔ .با یق مقایم اور اردو میڈیا کے مقابلے مںی کے یپ
یئ کیس سنسین خزیی اور بڑی بڑی شہ رسخیوں
کے میڈیا یک رپورٹنگ حساس اور سادہ پایئ گ ۔
کے بغری۔چناچنہ ماڈل یک تصاویر منظر اعم پر الیئ گئںی یلکن اس اک بھی نوٹس یلا گیا۔۔

ٓ
خیرب پختون خواہ ےک حصافیوں یک اراء

ٓ
مندرجہ زیل نظریات ان صحافیوںیک اراء پر مبین ہںی جنہوں نے صنیف حساسیت پر ہونے وایل
ورکشاپوں مںی حصہ یلا .۔ان  2ورکشاپوں مںی خیربخپتون خواہ کے ُک6اضالع (ڈیرا ٰ
سمعیل خان،
سوات ،مانسہرہ،ہری پور ،چارسدہ ،کوہاٹ)کے  38صحافیوں نے حصہ یلا۔۔
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ً
تقریبا  70%نے اسیک نیف یک اور اسیک وجہ یہ بتایئ کہ:
ٓ
9 9میڈیا رصف سنسین پھیالنے کے یلے اور یٹ ۔ار۔ یپ۔ بڑھانے ک یلے خربیںبڑھا چڑھا کر پیش کرتا
ہے۔
9 9میڈیا عورتوں کو معیاری کوریج فراہم نہںی کرتا۔
9 9میڈیا مسئلہ اٹھانے کے جبائے مسئلے سے منسلک خواتنی کواجاگر کرتا ہے اور اصل مسئلہ
ٓ
سامنے نہںی اتااور نہ ہی مسئلے یک وجہ مںی کویئ دچلسیپ ہویت ہے۔۔

کیا میڈای وپری طرح عوروتں پر تشدد ےک مسئلے کو کورجی دیتا ہے؟

“

 78%صحافیوں نے اس بات یک نیف یک۔

“جمھے اپنے سارے کرییرئ مںی اتین مشکالت اک سامنا نہںی کرنا پڑا جتنا ان (عکس کے
ئلے خواتنی پر تشدد سے متعلق ریڈیو) پروگرامز مںی ہوا۔ خاص کر غگ کے بارے مںی جمھے
عکس یک ٹرینگ سے پتا چال تھا ۔اور یہ پتا چال کہ اس قسم کے مسائل مںی کس حد تک ریرسچ
یک رضورت ہویت ہے!۔ لوگ اس پر بات کرتے بھی ڈرتے ہںی۔ عورتنی تو کیا گھر کے مرد بھی بات
نہںی کر تے۔ اس وجہ سے پہلے تو نفسیایت طور پر ان کو تیارکرنے مںی اکیف وقت لاگ۔۔ انہںی بتایا
ٓ
ٓ
گیا کے اپ کے مسائل پر بات ہو یگ ،تو وہ حل ہونگے۔ قواننی بھی اپ یک مدد کے ئلے موجود
ٓ
ٓ
ٓ
ہںی۔۔ اپ اک بونلا اپ کے اور پھر اپ کے ذریعے دورسی خواتنی کے مسائل کر سکتا ہے۔۔ ۔ اس
کے ئلے پہلے مردوں کو رایض کرنا پڑا۔ پھر عورتوں کو۔ اس کے ئلے الفاظ اک بھی صحیح سے
استعمال کرنا پڑا۔ کیونکہ ہمارے عالقے مںی مرد کے ساتھ ان کے گھر یک خواتنی یک بات کرنا
اکیف معیوب سمجھا جاتا ہے۔۔ جممویع طور پر یہاں خواتنی پر تشدد جیسے مسئلے پر بات کرنا
ٓ
اپ یک جان کے ئلے خطرے اک باعث ہو سکتا ہے۔۔”

“

حمبوب یلع ،صحایف  ،چارسدہ

عوروتں پر تشدد ےک مسئلے کو اجاگر کرےن مںی کیا مسائل درپیش ہںی؟

مدنظر رکھنا پڑتا ہے۔۔
9 9رپورٹنگ کرتے وقت ہمںی اس عالقے اور لوگوں کے رواج اور تہذیب کو ِ
9 9مذہیب ساکلروں اور تنظیموں یک طرف سے اختالف اک سامنا۔۔
9 9جمرموں یک طرف سے دھمکیاں اور سالمیت کے خطرات۔۔
9 9متاثرہ خواتنی سے اجازت۔۔
9 9متاثرہ خواتنی تک رسایئ ممکن نہںی ،اگر رسایئ مل جائے تو وہ اپنا قصہ بتانے کے یلے رضا مند
نہںی۔۔
9 9متاثرہ خاتون کے رشتے داررپورٹر کے یلئے راکوٹںی پیدا کرتے ہںی۔
9 9یہ بہت حساس معاملہ ہے اور لوگ اس پر بات کرنے کے یلئے رضامند نہںی ہوتے۔۔
9 9متاثرہ خواتنی خود اپنا معاملہ میڈیا پر النے کے یلئے رضامند نہںی ہوتںی۔۔

عوروتں ےس متعلق خربوں اک خیرب پختون خواہ میڈای مںی تناسب ؟

9 9عورتوں کے متعلق خربوں کو بہت کم جگہ ملیت ہے ۔۔
9 9مذہیب تنظیمںی مذہب کے نام پرمسئلے کھڑے کریت ہںی جس یک وجہ سے عورتوں کے متعلق
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خربوںکو صحیح ابھارا نہںی جا سکتا۔۔
9 9مردوں یک نسبت عورتوں یک خربوں کو کم کوریج ملیت ہے۔
ٓ
9 9پرنٹ اورایلکڑانک میڈیا عورتوں کو رصف یٹ ار یپ بڑھانے کے یلے استعمال کرتے ہںی۔۔
9 9عورتوں پر تشدد یک خربوں کو بریکنگ نیوز بنا کر پیش کیا جاتا ہے جس مںی حقائق یک کیم
ہویت ہے۔۔

ٓ
ٓ
کیا ا پ اےنپ صوےب مںی عوروتں پر تشدد ےک خالف قواننی ےس ااگہ ہںی؟

ً
تقریبا 80%نے مثبت جواب دیا یلکن جب ان کے بارے مںی پوچھا گیا تواکرث کو بس ایک دو کے
نام ہی پتا تھے :
9 9بل برائے حتفظ ِخواتنی (اے این یپ اک پیش کردہ)۔
9 9اکم یک جگہ پر عورتوں کو ہراساں کرنے کے خالف بل۔
ٓ
9 9عورتوں کے حتفظ ک یلے قواننی تو بنائے گئے ہںی یلکن اعم عوام اس سے ااگہ نہںی۔۔

ٓ
ٓ
حتفظ خواتنی ےک لیئے جو قواننی ہںی کیا اپ ان ےس ااگہ ہںی؟
دنیا مںی ِ

 90%صحافیوں کو بنی االقوایم قواننی کے بارے مںی کویئ علم نہںی تھا۔ 10%نے مندرجہ ذیل کے نام
بتائے۔
9 9یس ای ڈی اے ڈبلیو۔
ٓ
9 9یس ار یس۔
ٓ
9 9یوڈی ایچ ار۔

“

خیرب خپتون خواہ مںی genderapمردوں یک نسبت عورتںی تو (رسگرمیوں مںی) بہت کم ہی بوتلںی
ٓ
ہںی۔ جب عورتوں( victimریڈیو کے ئلے) سے انرٹویو یلنا ہو تو پہال مسئلہ ان کو اس کے یلئے امادہ
ٓ
کرنا ہوتا ہے۔ ان کو ڈر ہوتا ہے کے ان یک باتںی یا تصویریں اخبار یا انرٹنیٹ پر نہ اجائںی۔۔ اس
یلئے وہ ہچکچایت ہںی۔ اکرث اوقات تو انرٹویو کے وقت پر ہی انکار کر دییت ہںی۔۔ خواتنی کہیت
ہںی کہ ہمارے گھر کے مرد نہںی مان رہے۔۔ اگر کویئ خاتون رایض ہو بھی جائے توان کے گھر
ٓ
یک بڑی خواتنی Victimکے ساتھ بیٹھ جایت ہںی۔ اور پوچھتںی ہںی کہ اپ کیا کیا سوال کریں یگ۔  ictimپھر ان
یک ہدایات پر جواب دییت ہںی ہم انہںی کچھ بھی نہںی کہہ سکتے کیو ں کہ ہمںی  Interviewچاہیئے ہوتا
ہے۔پھر باتوں کے درمیاںہی ہم کچھ نئے سواالت اس طرح کرتے ہںی کہ انہںی پتا نہ چلے کے
یہ سواالت ہم نے پہلے نہںی بتائے کیونکہ اس طرح ہمںی اصل بات نکالین ہویت ہے۔۔ بعد
ٓ
ٓ
مںی بھی اکل ارہی ہویت ہے کہ ہمںی کچھ ہواگ تو نہںی!۔ مسئلہ وہی میڈیا یاانرٹنیٹ پر انے اک
ہے۔ اور گھر کے مردوں کو کہںی پتہ نہ چل جائے۔ ۔دورسی طرف مردوں اک بھی یہی مسئلہ ہے۔
ٓ
انہںی بھی اس بات اک خوف ہے کے ان کے گھر کے افراد خاص کر عورتوں یک اوازیں اگر لوگ
سنںی گے تو کہںی بدنایم نہ ہو جائے۔ ۔ایس ئلے عورتںی بھی بونلے سے پہلے مردوں سے اجازت
یک بات رضور کریت ہںی۔۔
ٓ
ٓ
عمارہ حسنی ،عکس کے ئلے ڈی ایئ خان سے کوارڈینرٹ

“
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خیرب خپتوخنواہ مںی منعقد یک گیئ
رسگرمیوں کے رشاک ء نے کہا کہ ذرائع
ابالغ اک کردار بھی قابل تعریف نہںی
کیونکہ یہ بھی خواتنی کو ہی مورد
الزام ٹھراتا ہے اور تشدد کرنے والوں یک
نشاندہی سے گریز کرتا ہے۔ عورت کو
ہی ہر طرح سے بدنام کیا جا تا ہے۔
ایک خاتون نے کہا کہ میڈیا کو عورت
کو بیچاری یا مظلوم نہںی دکھانا چاہیئے
کیونکہ اس طرح وہ ذرائع ابالغ یا
صحافیوں اک سامنا نہںی کر سکیت۔۔
خواتنی کے مسائل سے متعلق رپورٹنگ
کے حوالے سے حارضین حمفل خواتنی
نے کہا کہ میڈیا کو خواتنی پر تشدد
کے واقعات کو اجاگر کرنا چاہیئے تاکہ
ایوانوں مںی بیٹھنے واے خواتنی سے
متعلق موئرث قانون سازی کریں۔۔
بہت سے رشاکء نے اس بات اک اقرار کیا
کہ میڈیا اک خواتنی پر تشدد کے واقعات
ُ
کو نرش کرنے اک طریقہ ان خواتنی یک
ساکھ کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ اس
قسم کے سنجیدہ اور اہم مسائل کو
ڈرامایئ انداز مںی پیش کرنا عورت یک
قانون سے مدد یلنے مںی بھی راکوٹ بنتا
ہے۔۔
تمثیل سازی ( )reenactmentکے
ذریعے جو واقعات لوگوں تک پہنچائے
جاتے ہںی وہ یقینا تعریف کے قابل ہںی ۔۔
اس سے خواتنی کو پتہ چلتا ہے کہ
رصف وہ ہی نہںی جن کے ساتھ زیادیت
ُ
ہویئ بلکہ اور بھی خواتنی ہںی جو اس
اک شاکر ہوئںی۔ یہ ریڈیو پروگرام یقنیی
طور پر تبدییل اک باعث بنںی گے ۔۔ یہ ایک
طرف تو شعور مںی اضافے اک باعث بنتے
ہںی ،تو دورسی طرف عورت پر تشدد
ٓ ُ
کے خالف اواز اٹھانے مںی ہمت فراہم
کرتے ہںی ۔۔
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ہری پور(کمیونیٹ خواتنی سے مشاورت یک رسگریم )

مانسہرہ (کمیونیٹ خواتنی سے مشاورت یک رسگریم )

سوات(کمیونیٹ خواتنی سے مشاورت یک رسگریم )
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صنیف حساسیت پر مبین میڈای ےک لئے اخالقیات ےک اصول

1

صنیف حساسیت پر مبین -ایک رضااکرانہ ضابطہ اخالق سے اقتباس کیے گئے رضوری
اقدامات
. .صنیف بنیادوں پر تشدد کے واقعات مںی خواتنی یا لڑکیوں یک شناخت نہ یک جائے۔
. .اشاعیت اور بریق ذرائع ابالغ کو چاہیئے کہ بچ جانے وایل/زیایت اک نشانہ بننے وایل خواتنی
اور لڑکیوں یک کہانیوں کو سنسین خزی انداز مںی پیش نہ کرے۔۔
. .ٹییل ویژن چینلز کو چاہیے کہ کرائم شوز مںی جرائم یک واردات کو ڈرامے یک صورت مںی
نقل کر کے نہ پیش کیا کریں ۔ خاص کر منیف بنیادوں پر ہونے والے تشدد کے واقعات ہںی۔
. .خواتنی اور لڑکیوں کے بڑھتے ہوئے مسائل کو وسیع تر پیمانے پر نمایاں کرنے یک اشد
رضورت ہے۔ جن مںی روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ جن اک سامنا کر رہی ہںی۔
. .میڈیا کوحساس اور متنازعہ صنیف مسائل یک رپوٹنگ اک حق ہے ۔یلکن زیادہ سے زیادہ
ٓ
احتیاط یک رضورت ہے۔ اس یلئے توہنی امزی یا فیصلہ کن الفاظ کے استعمال سے گریز
کیا جائے۔ ۔
. .میڈیا کو صنیف حساسیت پر مبین کچھ اصول وضح کرنے یک رضورت ہے  ،تاکہ وہ کویئ
بھی خرب نرش کرنے سے پہلے اس یک اہمیت اک تعنی کر لںی۔ اور اس پر ذرائع ابالغ اک ہر ادارہ
خود فیصلہ کرے کہ اسے نرش کیا جائے یا نہںی۔۔
. .صنیف تشدد اور جنیس زیادیت ،تزیاب پھیکنے ،اغوا اور ایس طرز کے واقعات یک خرب سازی
کے دوران خاتون یک ازدوایج حیثیت ،چبوں کے نام ،جنس ،تعداد بتانے یک رضورت نہںی ہے۔
ٓ
. .صنیف طور پر غری حساس اور توہنی امزی الفاظ یک فہرست بنا کر انہںی ختم کرنا چاہیے اس
یک جگہ صنیف طور پرحساس اور مہذب الفاظ استعمال کیے جانے چاہیئں۔۔
. .جرائم یک کہانیوں کو منظر اعم پر النا اور ان پر تفصییل روشین ڈانلا رضوری ہے :جیسے
کہ صنیف واقعات کو نمایاں کرنا۔۔

صنیف حسا سیت پر مبین حصافت کو ممکن بناےن ےک لئے جتاوزی

صنیف دقیانویس خیاالت اور جنسیت سے لڑنے کے یلئے مندرجہ ذیل جتاویز پر عمل کیا جا سکتا ہے۔
. .قویم اور عالقایئ میڈیا مںی خواتنی پر تشدد کے خالف مہم چالئںی۔
. .خواتنی پر تشدد کے واقعا ت یک ذمے دارانہ رپو ٹنگ اور ضابطہ اخالق کے الگو کرنے کے ئلے
قانون سازی۔
. .میڈیا مںی خواتنی یک صنیف طور پر حساس عاکیس کے ئلے انعامات اور ایوارڈز اک انعقاد۔
 . .میڈیا کو خمتلف شعبوں سے تعلق رکھنے وایل خواتنی یک ایک فہرست مرتب کرین چاہیئے تاکہ
خمتلف پروگراموں مںی بطور ماہر بالیا جا سکے۔۔
. .صحایف اور صحافت سے منسلک پیشہ ور افراد یک صنیف حساسیت پر منیف تربییت کورس
تشکیل دئیے جائںی۔۔
. .ذرائع ابالغ مںی زیادہ سے زیادہ خواتنی یک موجودیگ کو یقیین بنائںی۔۔
1
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