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UNITED STATES COMMISSION ON 

INTERNATIONAL 
RELIGIOUS FREEDOM 

 U.S. COMMISSION ON INTERNATIONAL) امریکی کمیشن برائے بین االقوامی مذہبی آزادی

RELIGIOUS FREEDOM, USCIRF) 
 

 USCIRFکیا ہے  

 

 ,(U.S. COMMISSION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM امریکی کمیشن برائے بین االقوامی مذہبی آزادی

USCIRF)  کے بین االقوامی مذہبی آزادی سے متعلق ایکٹ 1998ایک خود مختار، دو فریقی امریکی وفاقی حکومت کا کمیشن ہے جو 

(International Religious Freedom Act, IRFA) کے تحت قائم ہوا تھا۔ وسیع اساس رکھنے والے اتحاد نے، جس نے IRFA  کو رو بہ

عمل النے کی پرزور وکالت کی، امریکی خارجہ پالیسی کے ایک مرکزی جزء کے بطور مذہبی آزادی کے بنیادی انسانی حقوق کو عروج 

بلکہ بیرون ملک مذہب یا عقیدے کی آزادی کے  –ریاستہائے متحدہ میں نہیں  – USCIRFبخشنے کی خواہش ظاہر کی۔ قانون کے لحاظ سے، 

ر نگاہ رکھتا ہے، اور اس کام کے لیے وہ بین االقوامی معیارات استعمال کرتا ہے، اور صدر، وزیر خارجہ اور کانگریس کے نام عالمگیر حق پ

کے کمشنرز صدر اور دونوں سیاسی جماعتوں کے کانگریس کے قائدین کے ذریعہ بحال کیے  USCIRF پالیسی کی سفارشات پیش کرتا ہے۔

اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے الگ ہے، مگر  USCIRF کے کام میں تعاون کرتا ہے۔ یوں تو USCIRF  فریقی عملہ جاتے ہیں۔ ایک پیشہ ور، غیر

 محکمہ ہذا کا خصوصی سفیر برائے بین االقوامی مذہبی آزادی بر بنائے عہدہ نان ووٹنگ کمشنر ہے۔

 

  بیرون ملک مذہبی آزادی کیا ہے

 

اس امر کی  18میں تسلیم شدہ ایک اہم انسانی حق ہے۔ حقوق انسانی کے عالمگیر اعالمیہ کا آرٹیکل مذہبی آزادی بین االقوامی قانون اور میثاقوں 

توثیق کرتا ہے کہ: "ہر کسی کو فکر، ضمیر اور مذہب کی آزادی کا حق حاصل ہے؛ اس حق میں اسے اپنا مذہب یا عقیدہ تبدیل کرنے کی 

د کے ساتھ اور بر سر عام یا نجی طور پر تدرریس، عمل، عبادت یا بجا آوری میں اپنے آزادی، اور اکیلے یا معاشرے میں موجود دوسرے افرا

مذہب یا عقیدے کو آشکارا کرنے کی آزادی شامل ہے۔" مذہب یا عقیدے کی آزادی ایک وسعت پذیر حق ہے جس میں فکر اور ضمیر کی آزادی 

ھ باہم جڑی ہوئی ہے۔ اس آزادی کا فروغ امریکی خارجہ پالیسی کا ایک شامل ہے اور یہ اظہار، وابستگی اور اجتماع کی آزادیوں کے سات

  الزمی جزء ہے۔

 

 USCIRFکیا کرتا ہے  

 

 ہر سال پہلی مارچ تک۔ یہ رپورٹ حکومت امریکہ کے ایک ساالنہ رپورٹ جاری کرتا ہے IRFA  کے نفاذ کا جائزہ لیتی ہے؛ وہ ممالک

تجویز کرتی ہے جنہیں وزیر خارجہ کو "مذہبی آزادی کی منظم، مسلسل، انتہائی قابل اعتراض خالف ورزیوں" میں ملوث ہونے یا انہیں 

رتحال ممالک میں ملکی صو 30برداشت کرنے کے سبب "خصوصی طور پر باعث تشویش ممالک" کے بطور نامزد کرنا چاہیے؛ قریب 

کو ضبط تحریر کرتی ہے؛ اہم رجحانات پر رپورٹ دیتی ہے؛ اور امریکی پالیسی کے لیے تجاویز پیش کرتی ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی 

کی ساالنہ رپورٹ میں مخصوص پالیسی کی تجاویز  USCIRFعالحدہ اور امتیازی بین االقوامی مذہبی آزادی کی رپورٹ کے برخالف، 

  شامل ہوتی ہیں۔

 

 اس طرح کہ کانگریس کے دفاتر کے ساتھ کام کرتا ہے، قانون سازی پر مشورہ دیتا ہے، سماعتوں میں  ریس میں مشغول ہوتا ہےکانگ

نے کانگریس کو اس طرح کے مسائل پر مشغول کیا  USCIRFتوثیق کرتا ہے اور مذہبی آزادی کے مسائل پر بریفنگ کرتا ہے۔ مثالً، 

ا تحفظ کرنا؛ کفر کے ارتکاب مخالف قوانین کا خطرہ؛ نسل کشی؛ چین، مصر، ایران، شام، ویتنام اور ہے: بین االقوامی مذہبی آزادی ک

دیگر ممالک میں ریفیوجی، مذہبی آزادی کا بیجا استعمال؛ یوروپ میں یہودیت مخالف اور مسلم مخالف تعصب؛ اور دنیا بھر میں ضمیر 

  کے قیدیوں کا پیمان وفا۔
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  ہوتا ہےعاملہ شاخ میں مشغول: USCIRF  عاملہ شاخ کے عہدیداران کے ساتھ، بشمول ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ اور ہوم لینڈ سیکیورٹی میں

کی تجاویز پر گفتگو کرنے  USCIRF معلومات کا اشتراک کرنے، باعث تشویش حاالت کو نمایاں کرنے اور امریکی پالیسی کے مدنظر

 کے لیے باقاعدہ میٹنگیں کرتا ہے۔

 

 اس طرح کہ حکومت کے اعلی عہدیداران، غیر سرکاری تنظیموں کے  ذہبی آزادی کے حاالت کو ضبط تحریر کرتا ہےبیرون ملک م

نمائندوں، مذہبی قائدین، مظالم کے متاثرین، اور مذہبی آزادی کو فروغ دینے والے دیگر استفادہ کنندگان کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے۔ جن 

یں: افغانستان، آذربائیجان، بحرین، بنگلہ دیش، بیالروس، برما، وسط افریقی جمہوریہ، چین، مصر، ممالک کا دورہ کیا گیا ان میں شامل ہ

اریٹیریا، ایتھوپیا، انڈونیشیا، عراق، نائجیریا، پاکستان، روس، سعودی عرب، سری لنکا، سوڈان، شام، تاجکستان، ترکی، ترکمانستان، 

  ازبکستان اور ویتنام۔

 

 جو درج ذیل موضوعات پر مشتمل ہوتے ہیں: ارتکاب کفر کے  یس ریلیز، آراء اور جرنل آرٹیکلز جاری کرتا ہےرپورٹیں مع تجاویز، پر

قوانین کا مجموعی استعمال؛ روس میں پوتن کی خطرے میں ڈالنے والی مذہبی آزادی؛ ضمیر کے مذہبی قیدی؛ حقوق نسواں کی تائید کر 

میں مذہبی آزادی کا بیجا استعال؛ یہودیت مخالف؛ اور زودگام اخراج میں پناہ گزینوں کے رہی مجموعی مذہبی آزادی؛ مسلکی تشدد، برما 

  حوالے سے امریکی حکومت کا برتاؤ۔

 

 مذہبی آزادی اور رواداری سے تعلق رکھنے والی میٹنگوں میں، بشمول اقوام متحدہ، یورپ میں  کثیر فریقی انداز میں مشغول ہوتا ہے

اور یورپی یونین میں اور  (Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE) تعاونتنظیم برائے سالمتی و 

 (International Panel of Parliamentarians for مذہب یا عقیدے کی آزادی کے لیے اراکین پارلیمان کے بین االقوامی پینل

Freedom for Religion or Belief, IPP-FoRB) کے ساتھ۔ 
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