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*  انویسٹر اسٹیٹ ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کیا ہے؟
اور حکومت  ایس(  ڈی  ایس  )آئی  سٹیلمنٹ  ڈسپیوٹ  اسٹیٹ   انویسٹر 
ےک کاری  سرمایہ  اور  تجارت  درمیان  ےک  کمپنیوں  االقوامی  بین   دیوہیکل 
دو شق  یہ  ہے۔  شق  عام  ایک  والی  جاےن  کی  استعمال  میں   معاہدوں 
 طرفہ اور متعدد معاہدوں ےک عالوہ منصوبوں ےک لیے معاہدے ےک ساتھ
 ساتھ حکومت اور بین االقوامی کمپنیوں ےک درمیان ہوےن واےل میمورینڈم
 آف انڈر اسٹنڈنگ )ایم او یو( میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس شق ےک
 طریقہ کار میں کسی بھی تنازعہ کو ایک طرفہ طور پر طے کیا جاتا ہے
 جو کہ معاہدہ میں شریک حکومت ےک مقابےل میں سرمایہ دار ےک سرمایہ
 کو محفوظ کرےن ےک لیے ہوتا ہے۔ آئی ایس ڈی ایس کی شق بیرونی سرمایہ
حرکت، بھی  کسی  کی  حکومت  شریک  وہ  کہ  ہے  دیتی  حق  یہ  کو   کار 
 قانون، ضابطے اور پالیسیوں جس ےس سرمایہ کار ےک سرماےئ کو خطرہ الحق
 ہو پر مقدمہ دائر کرسکتی ہے )1(۔ چاہے یہ خطرہ حقیقی یا مصنوعی
 کیوں نہ ہو۔ مزید یہ کہ مقدمہ حالیہ اور مستقبل دونوں طرح ےک منافع
 کی حفاظت ےک لیے بھی کیا جاسکتا ہے۔ یہ شق کارپوریشن کو یہ اختیار
 دیتی ہے کہ انسانی حقوق یا مزدوروں ےک حقوق اور ماحول کی تحفظ ےک
پالیسیوں اور قوانین ےک خالف بین االقوامی بنائی گئی   لیے حکومت کی 
 اور خفیہ عدالتوں میں مقدمہ دائر کرسےک۔ آئی ایس ڈی ایس ایک ایسا
 طاقتور ہتھیار ہے جس ےک تحت مقدےم کی دھمکی ہی کافی ہوتی ہے اور
 اس ےس ڈر کر حکومتیں قوانین اور ضوابط بیرونی سرمایہ کار ےک حق میں

تبدیل کردیتی ہیں۔

سیٹلمنٹ ڈسپیوٹ  اسٹیٹ   انویسٹر 
بمقابلہ عورتوں ےک انسانی حقوق

1: The Secret Threat That Makes Corpo-
rations More Powerful Than Countries 
(2016). Retrieved from https://www.
buzzfeednews.com/article/chrishamby/
the-billion-dollar-ultimatum

*آغاز: آئی ایس ڈی ایس کی تاریخ
کی بینک  ڈوئش  جیےس  ہے  میراث  کی  نوآبادیات  ایس،  ڈی  ایس   آئی 
دی تشکیل  کی  مسودے  ایک  ےن  کمپنیوں  یورپی  میں    سرپرستی 
  تھی جس کو«سرمایہ کاروں ےک لیے میگنا کارٹا« ےک  نام ےس  جانا  جاتا
نئی اور  حکومتوں  نوآبادیاتی  سابقہ  میں  دہائی  کی   ١٩٥٠  ہے)2(- 
 آزاد ریاستوں ےک کئی معاہدوں میں  آئی ایس ڈی ایس نظر آنا شروع
 ہوا جس ےک تحت  نےئ آزاد ممالک کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ بین

االقوامی کمپنیوں کی جائیداد کو حکومتی تحویل میں ےل سکیں

2: Standing, G. (2016). The Corruption of 
Capitalism: Why rentiers thrive and work 
does not pay. Biteback Publishing Ltd. 
Retrieved from https://books.google.com.
my/books?id=qgX1DAAAQBAJ&print-
sec=copyright&source=gbs_pub_info_
r#v=onepage&q&f=false

آئی ایس ڈی ایس: انسانی حقوق ےک خالف ایک ہتھیارآئی ایس ڈی ایس: انسانی حقوق ےک خالف ایک ہتھیار

 ستمبر ر، 2٠١٥ میں اقوام متحدہ ےک انسانی حقوق کونسل ےک انٹرنیشنل آرڈر پر غیر جانب دار ماہر الفریڈ ڈی زیاس ےن
 بڑھ چڑھ کر اس نقطے پر زور دیا کہ آئی ایس ڈی ایس کو تجارتی معاہدے کا حصہ نہیں ہونا چاہیے.  اپنی رپورٹ میں
 انہوں ےن بیان کیا کہ  آئی ایس ڈی ایس انسانی حقوق ےک اصولوں ےک خالف ہے کیونکہ یہ ریاستوں کی نگرانی ےک دائرہ کار
 ےس تجاوز کرتا ہے اور کچھ بنیادی نقائص کا شکار ہے جن میں غیر جانب داری، شفافیت، جوابدہی اور پیش گوئ شامل
 ہیں- 2٠١٩ میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل ےک خصوصی طریقہ کار ےک سات )7( مینڈیٹ ہولڈرز  ےن ایک کھےل
 خط میں آئی ایس ڈی ایس نظام کی ایےس ہی بنیادی خامیوں کی نشاندہی اور زور دیا کہ ہمیں ڈھانچے میں مکمل

تبدیلی کی ضرورت ہے

 آئی ایس ڈی ایس کی شقوں ےک وجود کو تقریباً آدھی ےس زیادہ صدی گزر چکی ہے اور اب تک ےک دستیاب عوامی اعداد و
 شمار ےک مطابق پوری دنیا میں حالیہ سالوں میں اب کمپنیاں آئی ایس ڈی ایس کی شقوں کو زیادہ ےس زیادہ استعمال
 کررہی ہیں۔ صرف 2018 میں ہی عالمی سطح پر 71 مقدموں کا آغاز کیا گیا جو کہ زیادہ تر تیسری دنیا ےک ممالک ےک
 خالف تھے۔ 2019 ےک آخر تک مجموعی طور پر معلومات پر مبنی 1,023 معاہدوں ےک تحت آئی ایس ڈی ایس مقدمات
 موجود تھے۔ ایشیاء اور بحرالکاہل ےک خطے میں 142 مقدےم درج ہوےئ تھے جن میں ےس تقریباً 70 فیصد مقدموں کا آغاز

2010 یا اس ےک بعد ہوا )3(۔

3: United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD (2020). Fact Sheet on Investor-State Dispute 
Settlement Cases in 2019.  International Investment Agreements (IIA) Issues Note (2). Retrieved from https://
unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcbinf2020d6.pdf
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*   آئی ایس ڈی ایس: عورتوں کی انسانی حقوق پر کارپوریٹ حمےل
حق حکومتوں ےس زبردستی قوانین یا ضابطہ اپےن  جس ےک تحت کمپنیاں  چکا ہے۔  لیے ثابت شدہ اور بہت طاقتور ہتھیار بن   آئی ایس ڈی ایس درحقیقت بیرونی کارپوریشنز ےک 

میں تبدیل کراےن ےک لیے استعمال کرتی ہیں اور جن ےک نمایاں منفی اثرات عورتوں ےک انسانی حقوق پر پڑےت ہیں۔

آئی ایس ڈی ایس بمقابلہ عوامی خدمات
ان خصوصاً  ہیں  کرتی  انحصار  زیادہ  پر  خدمات  سماجی  میں  مقابےل  عوامی   عورتیں 
 حاالت میں جب بالاجرت کام کا بوجھ مردوں ےک مقابےل عورتوں ےک کندھوں پر زیادہ
 پڑتا ہے۔ مثال ےک طور پر ایشیاء میں عورتیں مردوں ےک نسبت چار گنا زیادہ بغیر
 اجرت ےک کام اور دیکھ بھال کرتی ہیں )4(۔ صفائی، کھانا پکانا، خاندان کی کسی
 منحصر )بچے بوڑھے اور معذور افراد( کی دیکھ بھال کرنا وغیرہ جیےس یہ
 سارے کام عورتوں ےک سمجھے جاےت ہیں۔ زیادہ تر گھریلو کام کاج، خدمات
 ےک لیے عورت کو کام پر رکھا جاتا ہے جو کہ محنت طلب ہے مگر اجرت
 انتہائی کم دی جاتی ہے۔ اس ےک عالوہ ایےس کام کی نوعیت غیر یقینی اور
 دیگر مسائل ےس دوچار ہوےت ہیں۔ معاشرے ےک اس عدم مساوات کو کم کرےن
 کا ایک ذریعہ بہتر اور یقینی سماجی خدمات تک رسائی ہے۔ ایےس اقدامات
 ان معاشرتی اور معاشی پالیسیوں ےک اثرات کم کرتی ہیں جو کہ نجی شعےب
 ےک حق میں بنائی گئی ہیں اور امیر اور غریب ےک فرق کو مزید بڑھاتی ہیں، لیکن
 دیکھا گیا ہے کہ اگر حکومتوں ےن نجکاری ےک ناکام منصوبوں کو ختم کرےت ہوےئ
 عوامی خدمات کو بحال کیا ہے تو کمپنیوں ےن آئی ایس ڈی ایس کو استعمال کرےت
 ہوےئ ان پر مقدےم دائر کیے ہیں۔ یہ سب کچھ ان حاالت میں بھی کیا جارہا ہے کہ جب
 ایےس سرکاری اقدامات عوام ےک بنیادی انسانی حقوق کو محفوظ کرےن ےک لیے رائج کیے گےئ۔
 سال 2000 ےس کمپنیوں ےن آئی ایس ڈی ایس ےک تحت حکومتوں کی عوامی خدمات کی

نجکاری پالیسی کو معطل کرےن ےک خالف کم از کم 20 مقدمات دائر کیے تھے۔

آئی ایس ڈی ایس بمقابلہ مثبت کارروائی
  حکومتوں  کی حوصلہ افزائی  اور  ان ےس  توقع کی جاتی  ہے  کہ  وہ مثبت  کاروائی
  یا پھرسیڈا )6( ےک تحت  مخصوص اقدامات نافذ کریں  تا کہ  عورتوں ےک  ساتھ  امتیازی
 سلوک  ےک خاتےم  اور ان ےک انسانی حقوق کو فروغ دیا جاےئ - لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ
 مثبت کاروائی پر مبنی پالیسی سازی کو آئ ایس ڈی ایس ےک ذریعے چیلینج کیا گیا ہے
 خاص کرےک کہ جب یہ پالیسیاں سرمایہ کاری یا مستقبل میں حاصل ہوےن واےل منافع میں

   رکاوٹ ہیں۔

آئی ایس ڈی ایس بمقابلہ ٹیکس انصاف
 امیروں پر ٹیکس الگو کرےک دولت کی منصفانہ تقسیم کچھ حد تک ممکن ہے۔ اس
 طریقے کار کو استعمال کرےت ہوےئ ہم اس ڈھانچے میں چھےپ عدم مساوات کا مقابلہ
 کرسکےت ہیں جس کی بنیاد پر عورت اپنی صنف اور طبقے ےک تحت استحصال اور
استعمال غلط  کا  پالیسی  ٹیکس  کمپنیاں  االقوامی  بین  ہے۔  کرتی  برداشت   ظلم 
 کرےت ہوےئ حکومت ےس بڑے پیماےن پر ٹیکس میں چھوٹ حاصل کرلیتی ہیں، جس کی
 وجہ ےس عورتوں پر زیادہ اثرات مرتب ہوےت ہیں۔ سماجی خدمات مثال صحت عامہ،
 پانی اور ذرائع آمد و رفت حکومت مفت یا رعایت میں فراہم کرتی ہے تو اس ےس عورتوں
 کو کئی گنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور عدم مساوات، تشدد اور بغیر اجرت ےک کام میں کمی
 واقع ہوتی ہے۔ آئی ایس ڈی ایس سرمایہ کاری ےک معاہدے ےک تحت کمپنیوں کا حکومت ےک
 ساتھ سرمایہ کاری کا معاہدہ ہو اور اگر حکومت ٹیکس ےک قانون اور ٹیکس کی چھوٹ میں
 کوئی تبدیلی الےئ اور اگر بین االقوامی کمپنیوں پر انکم ٹیکس بڑھاےئ یا کسی اور قسم کا ٹیکس لگاےئ تو کمپنیاں حکومت
24 ملکوں پر اس وقت آئی ایس ڈی ایس ےک تحت ٹیکس متعلقہ تنازعات ےک از کم   پر مقدمہ دائر کرسکتی ہیں۔ کم 

مقدمات چل رہے ہیں جس میں بھارت اور رومانیہ )8( بھی شامل ہیں۔
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5 :  I n v e s t i g a t i n g  t h e 
i m p a c t  o f  c o r p o r a t e 
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   ارجنٹائن )5( 

 ارجنٹائن 2001 ےس 2002 ےک دورانیہ میں شدید معاشی بحران ےس گزررہا تھا۔ ان 
 حاالت میں ارجنٹائن ےن نجی خدمات ےک استعمال پر مقررہ قیمتیں منجمد کیں تاکہ
اور ےب روزگاری ےک پر بوجھ کم کیا جاسےک۔ حکومت کی کوشش تھی کہ مہنگائی   عوام 
 حاالت میں کم از کم ملک ےک کچھ شہریوں ےک بنیادی انسانی حقوق اور ضروریات کو پورا
 کیا جاسےک۔ ارجنٹائن حکومت ےک ان اقدامات ےک خالف بیرونی سرمایہ داروں ےن 40 ےس زیادہ
 آئی ایس ڈی ایس مقدمات ےک ذریعے حکومت کو نشانا بنایا۔ ایک مقدمہ میں بیونس
 آئرس کی شہری حکومت ےن ایک دیوہیکل توانائی اور پانی کی کمپنی سوئز کا معاہدہ
اور ناکامی   بار  بار  - اس کی وجہ اس کمپنی کی خدمات فراہم کرےن میں  دیا  کر   ختم 
 پانی  میں ضرورت ےس زیادہ نائٹریٹ کی موجودگی تھی - نتیجے میں ارجنٹائن حکومت
ادا کرنی رقم  ڈالرز کی خطیر  امریکی ٣٨٣ ملین  اور حکومت کو  گیا  دیا  کر   پر مقدمہ 
 پڑی- سرمایا کاری ےک تنازعات ےک حل ےک لیے عالمی بینک ےک بین القوامی مرکز ےن اس خیال
 کو مسترد کر دیا کیونکہ اس ادارے ےک خیال تھا کہ )عوام  کا( پانی پر حق سرمایہ کار ےک

 حقوق ےس زیادہ نہیں ہے
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uploads/2016/12/The-
hidden-costs-of-RCEP-
and-corporate-trade-
deals-in-Asia-FoEI.pdf

8: Provost Claire (2016). 
Taxes on trial: How trade 
deals threaten tax justice. 
Retrieved from https://
www.globaljustice.org.
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 فلپ مورس بمقابلہ آسٹریلیا )7(  - آسٹریلیا ےن جب 2011 میں تمباکو نوشی کی
 اشیاء ےک لیے سادہ پیکیجنگ کو متعارف کرایا تاکہ اس کی حوصلہ شکنی کی

 جاسےک اور صحت عامہ ےک اس خطرے کو کم کیا جاسےک تو فلپ مورس ےن آسٹریلیا کی
 حکومت پر ایک ثالثی عدالت ےک ذریعے مقدمہ دائر کردیا۔ فلپ مورس آسٹریلیا دراصل
 سوئٹزرلینڈ میں مقیم فلپ مورس بین االقوامی کی ملکیت تھی اور حکومت آسٹریلیا
 کا سوئٹزرلینڈ ےک ساتھ کوئی بھی سرمایہ کاری کا معاہدہ نہیں تھا۔ فلپ مورس ایشیاء ےن
 خاص طور پر یہ شیئرز آسٹریلیا میں خریدے تاکہ آئی ایس ڈی ایس ےک طریقہ کار کا فائدہ
 اٹھایا جاسےک کیونکہ آئی ایس ڈی ایس کا یہ طریقہ کار آسٹریلیا، ہانگ کانگ ےک سرمایہ
 کاری معاہدے میں شامل تھا۔ عدالت ےن اپےن دسمبر، 2015 ےک فیصےل میں تصدیق کی کہ
 فلپ مورس ایشیاء ےن خاص کرےک 2011 میں یہ اثاےث حاصل کیے تاکہ وہ دعوٰی کرسکیں کہ
 وہ ہانگ کانگ کی ایک کمپنی ہے۔ عدالت ےن کمپنی کا یہ دعوٰی بھی مسترد کردیا کہ
 مستقبل ےک لیے سادہ پیکیجنگ )کا حکم( ایک معقول اندازہ نہیں ہے۔ جس کی بنا پر یہ
 مقدمہ گوکہ صرف قانونی بنیادوں پر ختم کردیا گیا لیکن پھر بھی آسٹریلیا کو 24 ملین
 آسٹریلین ڈالرز پر مشتمل قانونی اخراجات کرےن پڑے جبکہ فلپ مورس کو صرف آدھی

رقم خرچ کرنی پڑی اور باقی آدھی رقم آسٹریلوی شہری ٹیکس دہندگان کو دینی پڑی۔

-
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آئی ایس ڈی ایس بمقابلہ موسمی انصاف
 عورتیں موسمی تبدیلی ےک اثرات ےس اوروں ےک مقابےل میں زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ کسی بھی موسمی تبدیلی ےک واقع ےک
 بعد عورتوں ےک ساتھ زیادہ حادثات دیکھےن میں آےت ہیں۔ مثالً اغواء ہوجاےن کا امکان یا ان پر تشدد ےک واقعات۔ عورتوں کی
 زندگیاں موسمی بحران مثالً خشک سالی، سیالب، اناج اور مویشی کا نقصان، پانی کی کمی یا اس تک رسائی ممکن
 ہی نہ ہونا ےس زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ حالیہ موسمی بحران ےن شدت ےس نشاندہی کردی ہے کہ زمین، توانائی، صنعت،
 عمارتیں، زرائع آمد و رفت اور شہروں میں فوری، تیز رفتار منصفانہ تبدیلی کی شدید ضرورت ہے۔ اس ےک برعکس یہ
 دیکھا گیا ہے کہ اگر حکومتوں ےن موسمی بحران اور ماحولیاتی بگاڑ ےس نمٹےن ےک لیے قوانین اور پالیسی سازی کی کوشش
 کی تو ان پر مقدےم کردیے گےئ ہیں۔ اعداد و شمار ےک مطابق ریجنل کمپری ہینسیو ایکنومک پارٹنرشپ )10( ےک خالف 36

فیصد مقدمات ماحولیاتی شعےب ےس جڑے ہوےئ ہیں ۔

 ووڈا فون بمقابلہ بھارت )9(

 ووڈا فون کمپنی ےن زیادہ تر بڑی بھارتی ٹیلی مواصالت کمپنیوں کو غیر ملکی کمپنیوں جن کا کیمن جزیروں
 میں اندراج تھا کا استعمال کرےت ہوے اپےن قبضے میں کر لیا - جب بھارتی حکومت ےن ووڈا فون کو 2 ملین

 ڈالرز کا بل پیش کیا تو اس کمپنی ےن بھارت ےک خالف آئ ایس ڈی ایس مقدمہ درج کر دیا - تا کہ وہ اس ٹیکس بل کی
 ادایئگی کرےن ےس بچ سےک- اگر وہ مقدمہ جیت جاتی ہے تو بھارت کو کئی بلینز ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑے گا

9: Government opposes the merger of Vodafone Group’s 
two arbitrations. Retrieved from https://isds.bilaterals.
org/?government-opposes-merger-of

10: RCEP countries include Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, 
Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, 
China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand.

آئی ایس ڈی ایس بمقابلہ مزدور عورتوں ےک حقوق
چونکہ ہیں۔  کرپاتی  حاصل  آمدنی  تک  فیصد   80-90 میں  مقابےل  ےک  مردوں  عورتیں،  کی  پیسیفک  اور  ایشیاء   اوسطاً 
 عورتیں ابھی تک غیر رسمی، غیر یقینی اور غیر محفوظ مزدور شعبوں میں کام کرتی ہیں اس لیے مردوں ےک مقابےل میں
 ان کی زیادہ تعداد کم اجرت واےل روزگار میں پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی طرح کی کم از کم اجرت کی
 سطح بڑھےن ےس عورتوں کی بڑی تعداد کو فائدہ پہنچے گا جبکہ صنفی اجرت کا فرق اسی وقت ختم کیا جاسکتا ہے
 کہ جب حکومتیں مالیاتی اور مزدور پالیسیاں بروےئ کار الئیں )11(۔ آئی ایس ڈی ایس کی شق کچھ حکومتوں ےک لیے ایےس
 نےئ قوانین جو کہ تنخواہوں کی ادائیگی میں صنفی اجرت کو کم کرےت ہوں کو الگو کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ آئی ایس ڈی

 ایس ےک تحت حکومتوں پر کم از کم تنخواہوں ےک لیے قوانین پیش کرےن پر مقدےم دائر کیے گےئ ہیں۔

11: Rubery, J., & Koukiadaki, A. (2016). 
Closing the gender pay gap: a review 
of the issues, policy mechanisms and 
international evidence. ILO, Geneva.

12: World Health Organization Global 
Health Expenditure database. Retrieved 
from https://data.worldbank.org/indi-
cator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS

13: UNICEF Data: Monitoring the situa-
tion of children and women. Retrieved 
from https://data.unicef.org/country/
pak/

ویولیہ بمقابلہ مصر

 2٠١2 میں  ویولیہ کمپنی ےن مصری حکومت کی کم از کم اجرت
مطابق ےک  کمپنی   - دیا  کر  دائر  دعوی  کا  معاوےن  پر  قانون  نےن   ےک 

 حکومت ےک اس اقدام ےس ان کی سرمایا کاری کو نقصان پہنچا تھا ،
 گو کہ یہ مقدمہ بر خاست ہو گیا ہے پر یہ مثال ہے کہ مقدمہ جیتےن

 پر بھی مصری حکومت کو ان چھ سالوں میں ثاثی اور قانوی فیس کی مد
میں الکھوں امریکی ڈالرز ادا کرےن پڑے

  چرچل مائیننگ بمقابلہ انڈونیشیاء

ےن مائیننگ  چرچل  کمپنی  ایک  میں   2٠١2 
 انڈونیشیاء ےک خالف ثالثی ےک عمل کا آغاز کردیا

 کیونکہ انڈونیشیاء ےک حکومت ےن اس کمپنی ےک کان کنی ےک
 جعلی اجازت ناےم منسوخ کردیے تھے۔ کمپنی ےن ١.٣ بلین
 امریکی ڈالرز ےک ہرجاےن کا مطالبہ کردیا گوکہ اس ےن صرف
 ٤٠ ملین امریکی ڈالرز کی سرمایہ کاری کی تھی۔ دسمبر،
 2٠١٦ میں مقررہ عدالت ےن فیصلہ دے دیا کہ کمپنی کی
2٠١7 اپریل،  تھے۔  جعلی  مسودے  کردہ  پیش  ےس   طرف 
 میں چرچل مائیننگ ےن اس فیصےل کو منسوخ کرےن ےک لیے
اس ےن  عدالت  مقررہ  میں   2٠١٩ مارچ،  لیکن  کیا   مطالبہ 
کارروائی عدالتی  پوری  اس  کردیا۔  برخاست  کو   کارروائی 
کا ڈالرز  امریکی  ملین   ١٠ کو  انڈونیشیاء  حکومت  لیے   ےک 

خرچہ برداشت کرنا پڑا۔

انسانی ےک  عورتوں  بمقابلہ  ایس  ڈی  ایس   آئی 
 حقوق ےک لیے مالی مدد

قانونی میں  مقدموں  ےک  ایس  ڈی  ایس  آئی  کہ  ہے  حقیقت  ایک   یہ 
 اخراجات اور نقصانات کی مد میں دائر کردہ رقوم پر کئی بلین امریکی
قانونی مقدےم کی الگت ایک  ایس ےک  ایس ڈی  آئی  ہیں۔   ڈالرز خرچ ہوےت 
امریکی ڈالرز تک جاسکتی ہے۔ مقدمہ بلین   30 لیکر  بلین ےس   8  تقریباً 
1,000 امریکی ڈالرز ہوتی لیے ایک وکیل کی ایک گھنےٹ کی فیس   لڑےن ےک 
تمام ان  ہے۔  ہوتی  ٹیم  پوری  ایک  کی  وکیلوں  لیے  ےک  مقدےم  ہر  اور   ہے 
 اخراجات کا بوجھ عوام کو ٹیکسوں کی مد میں برداشت کرنا پڑتا ہے اور
 یہ رقم قومی وسائل ےس نکالی جاتی ہے۔ یقیناً اس رقم کا بہتر استعمال
ہوسکتا مختص  لیے  ےک  حقوق  انسانی  کی  عورتوں  اور  خدمات   عوامی 
وہ ہیں  کرتی  مطالبہ  کا  رقوم  میں  مد  کی  نقصانات  جو  کمپنیاں   تھا۔ 
 اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ کسی بھی ملک ےک جی ڈی پی ےک ایک بڑے حصے
 پر مشتمل ہوسکتی ہیں اور اس کی ادائیگی ےک لیے ملک کو یا تو قرضہ
 لینا پڑتا ہے یا پھر تیسری گروہ ےس قانونی اخراجات کی ادائیگی ےک لیے مدد

   حاصل کرنی پڑتی ہے۔

   تیتیان بمقابلہ پاکستان

 2٠١٩ میں آئی ایس ڈی ایس ےک ایک مقدےم کا نتیجہ حکومت
 پاکستان ےک خالف اور اس ےک بمقابل کمپنی تیتیان ےک حق میں

 دیا گیا۔ مقدےم ےک فیصےل ےک تحت حکومت پاکستان کو تیتیان کمپنی کو
 5.8 بلین امریکی ڈالرز دیےن کا حکم دیا گیا جو کہ آئی ایم ایف ےس قرض
 چکاےن ےک لیے حاصل کردہ چھ بلین امریکی ڈالرز ےک تقریباً برابر تھا۔ یہ رقم
 پاکستانی سرکار کی اس رقم ےس دگنی تھی جو کہ وہ اپنی 200 ملین ڈالرز
 عوام پر صحت عامہ کی مد میں خرچ کرتی ہے )12(۔ خیال رہے کہ پاکستان
 ایک ایسا ملک ہے جہاں سات فیصد بچے اپنی پانچویں سالگرہ ےس پہےل
 ہی ہالک ہوجاےت ہیں )13(۔ آئی ایس ڈی ایس کی اس جرماےن ےک پاکستان پر
 سنگین نتائج مرتب ہوں ےگ جو کہ پہےل ہی گھمبیر معاشی، سماجی اور
 سیاسی مسائل ےس دوچار ہے۔ یہ جرمانہ کئی پاکستانیوں ےک لیے موت کی

سزا ےک مترادف ہے۔

-

-
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 ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ آئی ایس ڈی ایس کا فوری خاتمہ
اور عوامی برابری، جوابدہی  انصاف،  انسانی حقوق،  ایس،  ایس ڈی  آئی  پر   بنیادی طور 
 خودمختاری ےک خالف ہے۔ یہ نوآبادیاتی طاقتوں کا اپےن سرماےئ ےک تحفظ ےک لیے ایک ناجائز
 ہتھیار ہے جس کو ایک طویل عرصے ےس دنیا کی عوام خصوصاً تیسری دنیا کی عوام کی
 فالح بہبود اور زندگی کی قیمت پر استعمال کیا جارہا ہے۔ یہ بات بالکل حیران کن نہیں
 ہے کہ آج تک کمپنیوں کی جوابدہی ےک لیے کوئی جوابی قانونی طریقہ کار موجود نہیں
 ہے جس ےک ذریعے ان کی انسانی حقوق کی خالف ورزیوں پر جوابدہی طلب کی جاسےک،
 خاص کرےک دیوہیکل کمپنیوں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں ےک خالف کیونکہ ان طاقتور

گروہوں ےن مل جل کر اپنی طاقت کو برقرار رکھےن ےک لیے حفاظتی تدابیر کی ہوئی ہیں۔


