نسلی مساوات کےفروغ کےلئےانتظامی رہنما خطوط
("رہنما خطوط")
.1

تعارف

 1.1یہ رہنما خطوط حکومت کےان تمام مکاتب اورمحکموں نیزان سےوابستہ تنظیموں کی رہنمائی
کرتے ہیں (جنہیں مجموعی طورپر"عوامی ارباب اقتدا") کہا جاتا ہےتاکہ ہانگ کانگ کےتمام لوگ
خواہ ان کا تعلق کسی بھی نسل سےہو 1عوامی خدمات سےبھرپورفائدہ اٹھا سکیں –مختلف نسل سے
تعلق رکھنےوالےلوگوں کی اپنی اپنی تہذ یب اورزبا ن ان کےحکومت کےمنصوبوں اورخدمات
سےمستفید ہونےکی اہلیت کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے پائےتاکہ تہذیبی اورلسانی اختالف کے باوجود
تمام طبقات اس سےیکسا ں طورپرمستفید ہوسکیں– حکومت کےمنصوبوں اورخدمات کی وسعت
اورتنوع کےپیش نظرارباب اقتدارکا یہ فریضہ ہےکہ وہ ان رہنما خطوط کےنفاذ میں وہی طریقہ
کاراپنائیں جووہاپنی راہ میں درپپیش مسائل سے نپٹنے کے لئے اپنانا پسند کرتے-
نسلی مسا وات کے بارے میں حکومت کی پالیسی
 1.2حکومت نسلی تفریق کی بیخ کنی اورمختنف نسلوں کےافرادکومساوی مواقع فراہم کرنے پر
کاربند ہے -بنیادی قانون ،ہانک کانگ کا بل آرڈی نینس برائےحقوق ( )HKBOROما دہ ()383
اورآرڈی نینس برائے نسلی تفریق ( )RDOمادہ ( )602نسلی بنیاد پرہرقسم کےبھید بھاؤکوروکنےکا
قانونی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے(عوامی خدمات سےمتعلق  RDOکی دفعات کاجائزہ لینےکے لئے ملحق A
مالحظہ فرمائیں) -قانونی تقاضوں کی تفصیالت کےلئےبرائےمہربانی دفعہ  3مالحظہ فرما ئیں –
 1.3قانونی لوازمات کی تکمیل کےعالوہ حکومت نسلی مساوات کوفروغ دینےکےلئےپوری طرح
سرگرم عمل ہےتاکہ مختلف نسلوں سےتعلق رکھنےوالےلوگ اپنی تہذیب اور زبا ن سےباال تر
ہوکےمعاشرہ میں موجود مواقع اورذرائع سے یکساں طورپرمستفید ہوسکیں – اس مقصد کا حصول
عوامی تعلیم ،مساوات اورتعاونی خدمات کوفروغ دے کر کیا جاسکتا ہے -ان رہنما خطوط کا تعارف اس
مقصد کےحصول کی راہ میں ایک اضافی قدم ہے-
رہنما خطوط کا ہد ف اورمقصد
مقصد
 1.4ا ن رہنما خطوط کووضع کرنےکا بنیادی مقصد ایسےاصول وضوابط کی تشکیل ہےجن سے
عوامی اقتدارکےحاملین میں نسلی تنوع کےتئیں بیداری پیدا کرنا ،اس سےمتعلق حکومت کے اقدامات
اورپالیسی کی وضع  ،نفاذ اوران پرنظررثانی کرنےمیں مکمل مساوات برتنااورپھران پالیسیوں
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ان رہنما خطوط میں نسل کا مطلب ہے کس شخص کی نسل ،رنگ  ،سلسلہ نسب  ،قومیت یا لسانی شناخت ( -برائے
مہربانی نسلی امتیاز کے آرڈی نینس کے مادہ  8دفعہ  602کی طرف مراجعت کریں اور نسلیامتیز سے اسی کو مراد
لیں –

کےمقاصدکوپورا کرنےمیں آسانی پیدا کرنا ہے -عوامی ارباب اقتدارایسےعملی اقدامات کریں جوان
مقاصد کے حصول کے لئےاصل دھارے سےہم آہنگ پالیسیوں  ،اقدامات اورخدمات کےلئےضروی
ہوں– ایسا کرتے وقت وہ عملی حا الت کو بھی مد نظر رکھیں –
 1.5مالزمت کےمیدان میں نسلی مساوات کو فروغ دینے کےبارے میں ہدایات  2RDOکےتحت
کمیشن برائے مساوی مواقع ( )EOCکی طرف سےجاری کردہ مالزمت کےضابطہ عمل میں مہیا کی
گئی ہیں– عوامی ارباب اقتدارمالزمت کے سلسلے میں ان ہدایات کا حوالہ دے سکتے ہیں –
ہد ف
 1.6یہ رہنما خطوط حکومت کے جملہ مکاتب  ،محکموں ( )B/Dsاور  B/Dsکے تحت متعلقہ
تنظیموں پرالگوہوتے ہیں (جنہیں مجموعی طورپر"ارباب اختیار" کے نام سےموسوم کیا جائےگا)-
ہم آہنگی
 1.7دستوراوربرعظیم امورکےمحکمہ ( )CMABکی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کےجملہ
محکموں میں ان رہنما خطوط کےنفاذ میں ہم آہنگی پیدا کرےاوراس کا مسلسل جائزہ بھی لیتا رہے-
نیزاس کی ذمہ داری میں یہ بات بھی شامل ہےکہ وہ ان رہنما خطوط کےنفاذ پرنظر رکھے ،تفصیالت
جمع کرنےمیں ہم آہنگی پیدا کرے اورپھران معلومات کوعوام تک پہنچائے -عوامی ارباب اختیاراس
بات کےبھی ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنےمتعلقہ پروگراموں اورپالیسیوں کے حلقہ میں ان رہنما خطوط کو
نافذ کریں ،مختلف نسل کے لوگوں کو ان خدمات سے مستفید ہونےکی تفصیالت اوراعدادوشمارجمع
کریں ،نیزاس سے متعلق دیگرمعاون خدمات کی تفصیل ان تک پہنچائیں  ،اپنے اسٹاف کےاراکین کوان
رہنما خطوط کےبارے میں اس طرح تربیت دیں کہان کی ثقافتی اور لسانی صالحیتوں میں خاطرخواہ
اضافہ ہو۔

2

 EOCکے ذریعہ ریس امتیاز آرڈیننس کے تحت روزگار کے ضابطہ اخالق سے لنک۔
https://www.eoc.org.hk/eoc/Upload/UserFiles/File/rdo/RDO_CoP_Eng.pdf

 .2رہنما اصول
2.1

نسلی مساوات کے فروغ کے لئےعوامی ارباب اقتدارکی کوشسوں کا تعین کرنے والے
رہنما اصول ہیں -:

()a

ہانگ کانگ کےتمام لوگوں کی عوامی خدمات تک رسائی ہواورمختلف نسلوں سے تعلق
رکھنےوالےلوگوں کی تہذیب وزبا ن سےقطع نظرضرورتوں کوپوری کرسکے -اس
مقصد سےمتعلق اقدامات اورپالیسیوں کووضع کرنے ،نافذ کرنےاوران پرنظرثانی
کرتے وقت یہ رہنما اصول ہمہ وقت مد نظر رہیں ؛ نیز

()b

ان اقدامات اورپالیسیوں کوبروئےکارالنےکی راہ میں نسلی امتیازکی بیخ کنی کےلئے
مناسب قدم اٹھائےجائیں-

یہ اصول ایک دوسرے کا تتمہ ہیں – عوامی خدمات کی فراہمی میں نسلی مساوات کا
2.2
شعوری احساس ہرقسم کےامتیازوتفریق کودرکنارکرنےمیں مدد کرے گا جس سے نسلی امتیاز کی
آبیاری ہوتی ہے-
دفعہ  3اور 4مذکورہ باالرہنما اصولوں کی وضاحت کرتی ہیں جب کہ دفعہ  5ان رہنما
2.3
اصولوں کےنفاذ کےمکینزم کی تشریح کرتی ہے-

 .3نسلی مساوات سےمتعلق قانونی لوازمات پرعمل درآمد
قانونی ڈھانچہ
بنیادی قانون اور  HKBOROکےتحت حکومت ہرقسم کی تفریق بشمول نسلی بھید
3.1
بھاؤکوختم کرنےکی پابند ہے-
بنیادی قانون کامادہ  25اس بات کی تصریح کرتا ہےکہ " قانون کی نظرمیں ہانگ کانگ
3.2
کے تمام شہری برابرہیں – ہانگ کانگ بل برائےحقوق کا مادہ  1یہ تصریح کرتا ہےکہ تسلیم شدہ
حقوق ہرقسم کی تفریق جس میں نسلی امتیازبھی شامل ہے سے باال ترہوں گے جب کہ مادہ  22یہ
کہتا ہےکہ" تما م لوگ قانون کی نظرمیں برابرہیں اوربغیرکسی امتیا زکےقانونی تحفظ
کےبرابرکےحق دار ہیں"  ،نیزیہ بھی کہ" قانون ہرقسم کی تفریق کوروکتا ہے ،تمام لوگوں
کوہرقسم کی تفریق بشمول نسلی تفریق کے خالف مساوی اورمؤثرتحفظ کی ضمانت دیتا ہے-"...
کسی عوامی اتھارٹی کے ذریعہ نسلی امتیاز کے ایک عمل کو جو بنیادی قانون یا  HKBOROکے
منافی ہے کو عدالت میں چیلنج کیا جاسکتا ہے۔
حتمی اپیل عدالت نے وضاحت کی ہے کہ بنیادی قانون اور  HKBOROکے تحت
3.3
امتیازی سلوک تین شکلوں میں ہوسکتا ہے-
( )aپہال ،براہ راست امتیا زاس طرح کا ہوتا ہےکہ اس کےساتھ مناسب برتاؤ نہیں ہوا اور
شکایت کنندہ اس بات کا شکوہ کرتا ہےکہ اس کےساتھ غیرمناسب سلوک کیا گیا ہے
جب کہ اسی جیسےحاالت میں اوروں کےساتھ دوسراسلوک کیا گیا ہے-
( )bامتیا زکی دوسری شکل میں شکایت کنندہ کو یہ شکوہ ہوتا ہےکہ اس کےساتھ نازیبا
سلوک کیا گیا ہےجب کہ اس جیسےحاالت میں دوسروں کےساتھ اس قسم کا سلوک نہ
کیا جاتا-
( )cتیسری بالواسطہ امتیا زکی شکل یہ ہوتی ہےکہ شکایت کنندہ کواس بات کا شکوہ ہوتا
ہے کہ کسی ایک خاص جماعت کےساتھ سلوک میں تعصب برتا گیا ہے-
 RDOحکومت کوپاپند بناتا ہے -نسلی بنیاد پرکسی کےساتھ تفریق برتناغیرقانونی
3.4
ہےخواہ یہ تفریق مالزمت میں ہو ،تعلیم میں ہو ،سازوساما ن کےحصول میں ہو ،سہولیات کے
بارے میں ہو ،خدمات میں ہو ،مکانات کی خرید وفروخت یا ا ن کے انتظام میں ہو -مزید براں کسی
شخص کو نسلی بنیاد پرتنگ کرنا بھی جرم ہے(مثال کےطورپرکسی کےساتھ بدسلوکی کرنا خاص
طورپرایسے حاالت میں جب اسے یہ خطرہ الحق ہو کہ مذکورہ باال میدانوں میں اس کے خالف
ایک ناسازگار ماحول بنا کےاس کے ساتھ بدسلوکی کی جائےگی یا اسےتنگ کیا جائےگا یا اسے
دھمکایا جائےگا-

 RDOکا نفاذ اتھارٹی  EOCہے  RDO -کےتحت یہ ہرقسم کےامتیازکوختم کرنے،
3.5
مواقع کےحصول میں مساوات کو فروع دینےاورمختلف نسلی اکائیوں کے افراد میں یک جہتی
پیداکرنےپرمامور ہے -نسلی امتیاز کے سلسلے میں  ،اس میں غیرقانونی حرکتوں پر شکایات
نمٹانے  ،صلح کرنے اور  RDOکے سیکشن  78اور  79کے تحت مدد فراہم کرنے کا اختیار ہے۔
 RDOکے سیکشن  64کے تحت باقاعدہ تحقیقات کروائیں۔ اور  RDOکے سیکشن  66کے مطابق
معلومات حاصل کریں۔  EOCعوامی ارباب اختیارکی پالیسیوں اورطریق کارمیں تبدیلی کی بھی
سفارش کرسکتی ہے نیزیہ اپنی رسمی تحقیقات کی روشنی میں انتظامی چیف سکریٹری کوقانون
میں تبدیلی کرنےیا قانون سازی کی بھی سفارش کرسکتی ہے ( RDOکی دفعہ  EOC -)67کو یہ
بھی ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ چاروں امتیازی سلوک کے آرڈیننسوں کے کام کا جائزہ لے
(بشمول  )RDOاور یا تو جب چیف ایگزیکٹو ( )CEکی ضرورت ہوتی ہے یا جیسا کہ EOC
اسے ضروری سمجھتا ہے آرڈیننس میں ترمیم کے لئے  CEتجاویز تیار کریں اور پیش کریں
( RDOکی دفعہ ( )1( 59ای))-
قانونی لوازمات کی تکمیل
حکومت کی یہ ذمہ داری ہےکہ وہ اس بات کویقینی بنائےکہ متعلقہ قانونی دفعات کی
3.6
روشنی میں اس کی وضع کردہ پالیسیوں کےنفاذ سےکسی بھی قسم کی نسلی تفریق پیدا نہیں
ہوگی – عوامی ارباب اختیارایسےمناسب اقدامات کریں جن سےان کے اسٹاف میں  EOCکےرول
اوراختیارات نیزمتعلقہ قانونی تقاضوں کواچھی طرح سمجھنے کی لیاقت پیداہو -اگران کےذہن میں
 RDOکےنفاذ کےبارے میں کوئی سوال ہوتووہ محکمہ انصاف یا  EOCسے ہدایات طلب
کرسکتے ہیں –

پالیسی وضع کرنےاورانہیں نافذ کرنےکےاقدامات

4.
جائزہ

جہاں تک قانونی لوازمات کی تکمیل کا سوال ہےتوعوامی ارباب اختیارکا یہ فریضہ ہے
4.1
کہ وہ اقدامات کرنے ،خدمات بجاالنےاورپالیسیاں وضع کرتےوقت مختلف نسلوں کی ضروریات ،
ان کی حساسیت اوران کی دلچسپیوں کوسرفہرست رکھیں – خاص طورسےمختلف نسل کے لوگوں
کےدرمیان مساوی رسائی ہونیزپالیسی وضع کرتے اورپھران کےنفاذ کےمختلف مراحل کےدوران
پرمساوی بنیاد سےعمل درآمد کیا جائے جن میں یہ چیزین شامل ہوں -:
()a

پالیسی وضع کرنا اورانہیں نافذ کرنا

( )bموجودہ پالیسیوں اوران کےنفاذ کا جائزہ لینا نیزخدمات کی بجا آوری اورمستفید
ہونےوالوں کی معلومات جمع کرنا اورپھرباہم مشاورت کرنا
( )cخدمات کی بجا آوری (جن میں حسب ضرورت ترجمہ اورترجمانی کی خدمات بھی
شامل ہیں)
( )dاسٹاف کی متنوع ٹریننگ جن میں خدمات کی مؤثر ادائگی بھی شامل ہے
( )eنگاہ رکھنا  ،تجزیہ کرنا اور پھراس کی رپورٹ کرنا (جن میں مختلف النسل لوگوں
کےلئےخدمات کی ادائگی اوران کی تفصیالت اوراعداد وشمارجمع کرنا بھی شامل
ہے)-
()f

ریکارڈ اوراس کی تشہیر

ان رہنما اصولوں کا مقصد عمومی ارباب اختیارمیں اچھی عادات واطوارکی نشوونما،ہانگ کانگ
کےعوام کواچھی خدمات کی فراہمی اورمختلف النسل لوگوں کےمابین یک جہتی اورہم آہنگی پیدا
کرنے کی اہمیت سےروسنا ش کرانا ہے-
پالیسی وضع کرنا اوران کا نفا ذ
پالیسی وضع کرتےوقت عوامی ارباب اختیاراس تک مساوی رسائی اورمساویانہ برتاؤ
4.2
کو مدنظر رکھیں تاکہ ہمارے معاشرہ میں مختلف النسل افراد کی ضروریات پوری کی جاسکیں
اوراس بات کوبھی یقینی بنایا جاسکےکہ ہماری پالیسیوں اوران کے نفاذ میں کسی بھی قسم کی
تفریق نہ ہو -اس مقصد کےلئےدرج ذیل عوامل مد رظر رہیں -:
( )aکیا یہ پالیسیاں اوردیگراقدامات نسلی تفریق کوبڑھاوا دے رہی ہیں-

( )bکیا یہ پالیسیاں اوراقدامات مختلف النسل لوگوں کی ضروریات اوران کی احتیاجات کو
پوری کرتی ہیں-
( )cکیا مختلف النسل لوگوں کی ثقافت اورزبا ن با اہل لوگوں کی خدمات کی ادائگی میں
رکاوٹ بنتی ہیں-
جائزہ  ،مشورہ اورتفصیالت جمع کرنا
عوامی ارباب اختیاراس بات کا برابرجائزہ لیتے رہیں کہ کیا یہ پالیسیاں اوراقدامات
4.3
نسلی مساوات پر خراب اثرات مرتب کر رہی ہیں اورمختلف لوگوں کی ثقافت اورزبا ن موجودہ
خدمات تک رسائی میں کس حد تک رکاوٹ بن رہی ہیں – پیراگراف ) 4.2 (a)-(cمیں غور کرنے
کے عوامل بھی اتنے ہی قابل اطالق ہیں۔
اپنی تشخیص کوعملی جامہ پہنانے کےلئےعوامی ارباب اختیارکوغوروخوض کرنے
4.4
کے بعد مناسب قدم اٹھانا چاہئے -دیگر اقدامات کےعالوہ انہیں اپنے گاہکوں  ،شریک کاروں
ورمختلف نسل سےتعلق رکھنے والےسماج سے ان پالیسیوں اور اقدامات کے بارے میں ان کے
تجزئے اور رائے کا بارے میں مناسب جان کاری حاصل کرنی چاہئے - 3عوامی ارباب اختیارکو
ان خدمات سے مستفید ہونے والےمختلف النسل لوگوں کی تفصیالت اوراعداد وشماربھی جمع کرنی
چاہئے -نیز اس بات کی بھی تحقیق کرنی چاہئےکہ ان خدمات اوراقدامات کےبارے میں ان لوگوں
کا اپنا تجزیہ کیا ہے(برائےمہربانی تفصیل کےلئےدرج ذیل پیرا  4.11سے  4.13تک ا ور انیکس
 Cکی طرف رجوع کریں)
اگرجائزہ یہ بتاتا ہوکہ یہ پالیسی اوردیگر اقدامات کانسلی مساوات یا مساوی عوامی
4.5
خدمات پرمنفی اثرپڑتا ہےتوعوامی ارباب اقتدارکومتبادل پالیسی اوراقدامات اپنانے پرغورکرنا
چاہئے -اس سلسلےمیں درج ذیل سواالت برمحل ہوں گے-:
( )aمنفی اثرکی وجہ کیا ہےاوراس کی تالفی کیسےکی جاسکتی ہے-
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گاہک  ،شریک کار اورسماج کوشریک کرنے کے بہت سے طریقے ہیں – مثال کے طورپر کچھ بی/ڈی ایس
مختلف النسل لوگوں پرمشتمل مشاورتی کمیٹی بنا تےہیں جس کےاراکین انہیں خاص خاص پالیسیوں کےبارے میں
مشورہ دیتے ہیں -اس کی بہترین مثالیں ہیں کمیشن برائےغربت  ،کمیشن برائےاطفا ل ،کمیشن برائےترقی نوجوا ن
اوردماغی صحت کے بارے میں مشاورتی کمیٹی – یہ بات بھی قابل نوٹ ہے کہ نسلی یک جہتی کو فروغ دینےکی
کمیٹی (" سی پی آرایچ") اور نسلی اقلیتی (ای ایم) فورم کا قیام اس لئےہوا تھا کہ مختلف النسل لوگوں کےمابین یک
جہتی کو فروغ دیا جائے ،لسانی اقلیتوں کومعاون خدمات فراہم کی جائیں تاکہ وہ معاشرہ میں پوری طرح ضم
ہوجائیں – جب کہ لسانی اقلیتی فورم کےقیام کا مقصدایسا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے جہان پران لسانی اقلیتی تنظیموں
اورغیرحکومتی تنظیموں کےمابین ضرورت مند لسانی اقلیتوں اور بی ڈی ایس کومعاون خدمات فراہم کرنے کے
بارے میں تبادلہ خیال ہو–مزید براں عوامی ارباب اقتداراپنے گاہکوں ،شریک کاروں اورمعاشرہ کےافراد کی نجی
ضروریات کونظر میں رکھتے ہوئےان سے تبادلہ خیال کے لئے بہترین طریقہ کا رپرغوروخوض کریں-

( )bمنفی اثرات کوختم کرنےکےلئےکیا قد م اٹھایا جانا چاہئے-
( )cکیا متبادل پالیسیا ں اوراقدامات ہیں جن کےذریعہ ان مقاصد کوپورا کیا جاسکتا ہے-
خدمات کی ادائگی
مختنف نسل کےاقراد کوثقافتی یا لسانی رکاوٹوں کی وجہ سےعوامی خدمات تک رسائی
4.6
حاصل کرنے میں دشواریا ں پیش آسکتی ہیں – عوامی ارباب اختیارکا یہ فریضہ ہےکہ وہ ان
خدمات سےمستفید ہونےوالوں کی ضروریات کو سمجھیں اوران خدمات تک مساوی رسائی کو
یقینی بنانےکے لئےمزید اقدامات کریں – مزید براں عوامی ارباب اختیارکچھ مواصالتی معاون یا
ٹکنیک کےذریعہ ایسے فعال اقدامات کریں جن سےان خدمات تک مختلف نسل کےافراد کی رسائی
اوران سےاستفادہ حاصل کرنے کو یقینی بنایا جاسکے -برائےمہربانی لسانی خدمات کےبارے میں
معلوماتی نوٹ کےلئے انیکس  Bکی طرف رجوع کریں-
عملے کی تربیت
عوامی ارباب اقتداراپنےعملےکی تربیت اس طرح کریں کہ وہ نسل سے متعلق مسائل
4.7
کومزید بہترطورپرسمجھ سکیں نیزوہ ثقہفتی اختالف کواچھی طرح سمجھیں اورمختلف نسلی
جماعتوں کی خاص ضروریات سےاچھی طرح واقف ہوں-
سول سروس بیوروکا سول سروس ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ انسٹی ٹیوٹ (EOC )CSTDI
4.8
کےساتھ مل کےسول سرون ٹس کونسلی حساسیت اور ثقافتی تنوع کےبارے میں تربیت فراہم کرتا
ہےجوان کو  RDOرہنما اصولوں اوردیگر متعلقہ مسائل کےبارے میں معلومات مہیا کرتا ہے-
عوامی ارباب اقتدارکا یہ فریضہ ہےکہ وہ اپنےعملےکےلئےتربیت کا مناسب انتظام کریں خاص
طورپرنئے بھرتی کئےجانےوالےعملہ اورسامنےرہنےواال عملہ کے لئے تاکہ وہ مختلف النسل
افراد کی خدمت زیادہ بہتر طورپرکرسکیں – اس کے ساتھ ہی اس تربیت میں عملہ کی شرکت کو
بھی الزمی کرنی چاہئے-
عوامی ارباب اختیاراپنےعملےکی موزوں فنی یا تکنیکی تربیت کےلئے EOCیا کسی
4.9
دیگرخدمات مہیا کرنےوالےکی طرف رجوع کرکتے ہیں تاکہ وہ کسی ترجما ن کی مدد سےہانگ
کانگ میں رہنے والی مختلف نسلی اورتہذیبی اکائیوں کےدرمیا ن مؤثرطورسےکام کرسکیں-
عوامی ارباب اختیارکی مہیا کردہ معلومات کی بنیاد پر CMABاپنےعملے کے لئے
4.10
اپنے اپنے تجربات بیان کرنے کا موقع فراہم کرےگا تاکہ ایک دوسرے کے تجربات کی روشنی
میں نسلی مساوات کے فروغ میں تیزی پیدا کی جاسکے-
جائزہ لینا اورمستقل رپورٹ کرنا
عوامی ارباب اختیارکا یہ فریضہ ہےکہ وہ تبدیل شدہ اقدامات کےنتائج اورمرتب
4.11
ہونےوالےاثرات کا جائزہ لیں اوریہ دیکھیں کی کیا ان سےمقصود نتائج برآمد ہوئے ہیں-

عوامی ردعمل جاننے کےلئےعوامی ارباب اختیارکوایک نشانہ یااہداف مقررکرنا
4.12
چاہئےاورپھران کے بارے میں معلومات اخذ کرنی چاہئےتاکہ ان اہداف کے ذریعہ درج ذیل کوئی
ایک یا سارے مقاصد حاصل کئے جاسکیں:
( )aنسلی امتیازکی بیخ کنی کےلئےمناسب اقدامات
( )bنسلی مساوات کےفروغ کےلئے تیزی سےکئےگئےاقدامات
( )cمختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی عوامی خدمات تک فوری
رسائی؛ اور
( )dکئےگئے اقدامات کے نتائج کا جائزہ
عوامی ارباب اختیاراپنی خود کی بنائی ہوئی پالیسی ،ضروریات اوراحتیاجات کی بنیاد
4.13
پرمختلف النسل افراد کی طرف سےزیراستعمال خدمات کی تفصیالت اوراعداد وشماراوران
سےمتعلق جائزوں کی رپورٹ جمع کریں – یہ تفصیالت اوراعداد وشماررضاکارانہ اورخفیہ
طو رپرجمع کی جائیں جن کا واحد مقصد یہ ہو کہ مختلف نسل نے تعلق رکھنے والے تمام افراد
حکومت کی طرف سے مہیا کردہ خدمات سے یکساں طورپر مستفید ہورہے ہیں اور پھران خدمات
میں مزید بہتری پیدا کی جاسکتی ہے -براہ کرم متنوع نسل کے خدمت گزار صارفین کے ڈیٹا اکٹھا
کرنے سے متعلق رہنمائی نوٹ کے لئے انیکس  Cمالحظہ کریں۔
ریکارڈ اورتشہیر
عوامی ارباب اختیاراپنی وضع کردہ پالیسیوں اوراقدامات کی اچھی طرح تشہیر کریں تا
4.14
کہ مختلف نسلوں سےتعلق رکھنےوالےافراد آسانی کے ساتھ ان خدمات تک رسائی حاصل
کرسکیں – اس مقصد کوحاصل کرنےکا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی پیش کردہ خدمات کی
فہرست بنائیں اوراس کی تشہیرکریں جس سے یہ معلوم ہوگا کہ ان خدمات کی طرف سب کی
مساوی رسائی کس طرح ہوسکتی ہے -اس فہرست میں مندرجہ ذیل معلومات ہونی چاہئے- :
()a

نسلی مساوات کےبارے میں پالیسی اوراقدامات اورعوامی خدمات کی طرف مساوی
رسائی-

()b

موجودہ پالیسی میں کی گئی یا کی جانےوالی تبدیلیاں  ،نئی پالیسی اوراقدامات-

()c

تبدیلیوں کےنفاذ کے لئےاٹھائےجانےوالےقدم؛ اور

()d

نفاذ کی ترقی پرنظررکھنےکےاقدامات

عوامی ارباب اختیارکی طرف سےکئےگئےاقدامات کی فہرست کی تشہیر CMAB
4.15
5
4
کی ویب سائٹ پر ہوتی ہے جوچینی ،انگریزی اوردیگر 8زبانوں میں دستیاب ہے  -اس تشہیرکا
دائرہ مزید وسیع کرنےکےلئےعوامی ارباب اختیارکچھ دیگرذرائع بھی اپنا سکتےہیں تاکہ عام
لوگوں کواس بات کی جان کاری ہو سکے کہ مختلف نسل کےافراد کی مساوی رسائی
کےکےلئےکیا اقدامات کئے گئے ہیں -مثال کے طور پر عوامی حکام کو اقدامات کی چیک
لسٹوں کو ان کی متعلقہ ویب سائٹ پر اپ لوڈ کرکے یا  CMABکی ویب سائٹ پر ہائپر لنکس
قائم کرکے  ،اور  /یا ان کے استقبال کے عالقوں  /کاؤنٹرز میں ڈسپلے کرکے عوام کے
ممبروں تک آسانی سے قابل رسائی حاصل کرنا چاہئے۔ -اس کے لئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا
استعمال بھی کیا جاسکتا ہے
مزید براں عوامی ارباب اختیارمختلف النسل افراد کے ذریعہ ان خدمات سےمستفید
4.16
ہونےوالوں کی مکمل تفصیالت اوراعداد وشمار کے ساتھ ساتھ نسلی مساوات کے فروغ کے
لئے ان کی طرف سے کئے گئے اقدامات کا بھرپورجائزہ اور اس کی ترقی کی شرح کا پورا
ریکارڈ رکھیں– یہ ریکارڈ مستقبل میں کئےجانےوالےاقدامات اوران پرنظرثانی کےلئےبہت ہی
کارآمد ثابت ہوں گے-
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اس وقت یہ فہرست چینی  ،انگریزی اور  6دوسری زبانوں بھاسا انڈونیسیا  ،ہندی  ،نیپالی ،تگالوگ ،تھائی اوراردو میں موجود
ہے – مستقبل میں اس کا ترجمہ ویتنامی اور پنجابی زبانوں میر بھی کیاجائےگا -

 .5رہنما خطوط کا نفاذ
عوامی ارباب اختیار کی یہہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنےپالیسی یاپروگرام کےعالقےمیں
5.1
ان رنہما خطوط کوالگو کریں -وہ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ان کےان اقدامات پرنظرثانی کی
جاتی رہےگی-
عوامی ارباب اختیارمذکورہ باال مقاصد کےحصول کےلئےتمام مناسب ذرائع کا استعمال
5.2
کریں – اگر یہ عوامی ارباب اختیاران ذرائع کےاستعمال پرقادرنہ ہوں تومزید ذرائع کےلئےمقررہ
قانون کےمطابق درخواستیں طلب کی جائیں-
 CMABہی مجموعی طورپرحکومت میں ان رہنما خطوط کےنفاذ کی تنظیم کرتی ہے
5.3
اوراس کا جائزہ لیتی ہے -یہ ان رہنما اصولوں کےنفاذ پرنظر رکھتی ہےاورہرسا ل عوامی ارباب
اختیارسےان کےبارے میں معلومات جمع کرتی ہےجیسےکہ پیرا  4.14کےتحت بنائی گئی فہرست
وغیرہ – یہ  CMABنسلی اقلیتی امورکی مجلس عاملہ اورقانون سازکونسل کےدستوری معامالت
کی کمیٹی کوپالیسی کےنفاذ اوردیگراقدامات کے بارے میں اپنی رپورٹ پیش کرتی ہےاورپھر
مناسب طور سےان کی تشہیرکرتی ہے -یہ  CMABعوامی ارباب اختیارکےصالح ومشورہ سے
ان رہنما اصولوں پر نظرثانی بھی کرتی رہتی ہے-
عوامی ارباب اختیارکایہ بھی فریضہ ہےکہ وہ کچھ سینئرافسران کا تعین کریں جواپنی
5.4
معینہ تنظیم میں ان رہنما ااصولوں کوالگوکرنےمیں ربط وضبط پیدا کریں -ان افسروں کی یہ بھی
ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان اصولوں کےنفاذ کے سلسلےمیں اندرونی انتظامات کا بھی جائزہ لیں اور
ان رہنما اصولوں کے تحت متعلقہ پالیسیوں اوراقدامات پرنظرثانی بھی کرتےرہیں اورحکومت
کےاندر ایک رابطہ کارکی حیثیت سے بھی کام کریں-

دستوراورمرکزی امورکا بیورو
دسمبر2019

ملحق A
نسلی تفریق آرڈی نینس کی دفعات
عوامی خدمات کی دفعہ سے متعلق
ریس امتیازی آرڈیننس ( )Cap. 602( )RDOاس کے تحت غیر قانونی نسلی امتیازی
سلوک کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔
 RDOکےتحت "نسل" کا مطلب ہے کسی شخص کی نسل ،رنگ ،سلسلہ نسب ،قومی یا
.2
لسانی اصل (برائے مہربانی  RDOکے مادہ  8کی طرف رجوع کریں)-
 RDOاس بات کی وضاحت کرتا ہےکہ بہت سے میدانوں میں کسی بھی قسم کی تفریق
.3
غیر قانونی ہےجیسےمالزمت  ،تعلیم ،سامان کی فراہمی ،سہولیات  ،خدمات  ،مکانات کی خرید
وفروخت یا ان کے انتظامات – نسلی بنیاد پرکسی کوتنگ کرنا بھی قانونی جرم ہے (مثال
کےطورپرغیرمناسب برتاؤ ،ایسےحاالت پیدا کرنا جس میں کسی کو یہ گمان ہوکہ اسےتنگ و
ذلیل کیا جائےگا یا اسے دھمکایا جائےگا -اس طرح سےاس کےخالف معاندانہ اوردھمکی بھرا
ماحول پیدا کیا جائےگا)-
.4

 RDOکے تحت مدرجہ ذیل امور" امتیاز" کے زمرہ میں آتے ہیں-:
(" )aبراہ راست" امتیازی سلوک :اس سے اس معاملے کی طرف اشارہ ہوتا ہے جب ایک
شخص ("امتیازی سلوک کرنے واال") دوسرے شخص ("شکار") کے ساتھ شکار لوگوں
کی نسل کے تناظر میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کم احسن سلوک کرتا ہے (RDO
کے سیکشن ) 4(1)(aدیکھیں)؛ اور
(" )bبالواسطہ" امتیاز :اگرچہ نسل سےقطع نظریہ قانون سب پرالگو ہوتا ہے ،تاہم بالواسطہ
امتیازوہ سلوک ہے جس سےاس پرخراب اثرات مرتب ہوں یااس کی وجہ سے کسی
خاص نسل کے شخص کی پوزیشن خراب ہوجائےاورجسےکسی بھی طرح منصفانہ نہ
کہا جاسکے (قانونی تعریف کے لئےمالحظہ ہو RDOکا مادہ ) 4(1)(bاور) -4(2چاہے
جداگانہ منفی اثر یا نقصان کا سامنا کرنا پڑے اس کا فیصلہ مختلف نسلی گروہوں کے
لوگوں کے تناسب سے موازنہ کرکے کیا جاتا ہے جو ضرورت یا حالت کی تعمیل
کرسکتے ہیں۔ اگر کسی خاص نسلی گروہ کے لوگوں کا تناسب جو تعمیل کرسکتا ہے وہ
دوسرے گروہوں کے مقابلے میں کافی کم ہے تو  ،ضرورت یا حالت بالواسطہ امتیازی
سلوک کا شکار ہوسکتی ہے جب تک کہ ضرورت یا حالت کسی جائز مقصد کی تکمیل نہ
اور مقصد سے عقلی اور متناسب تعلق رکھتا ہے۔

"نسلی بنیاد پرہراسا ں کرنے " کی تعریف  RDOکےمادہ  7میں کی گئی ہے -جس کا
.5
مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ زبانی یا تحریری طورپر) نسلی بنیاد پر ایساغیرمناسب سلوک کیا

جائے جس سے ایک معقول شخص کو ایسا لگے کہ اسے جان بوجھ کے ہراساں یا تنگ کیا جارہا
ہے اورجس کی وجہ سےاس کے خالف ایک معاندانہ ماحول بن رہا ہے-
حکومت کےبہت سےکام بھی ایسےمیدانوں میں انجام دئےجاتےہیں جس کی تصریح
.6
 RDOمیں کی گئی ہےخاص طورسےجن کا تذکرہ مذکورہ پیرا  3میں کیا گیا ہے -جیسےسامان کے
حصول کا میدان ،خدمات  ،سہولیات اورمکانات کا انتظام -یہی کام عوامی ارباب اختیار بھی
کررہےہیں جولوگوں کی بنیادی خدمات انجام دیتے ہیں – مادہ ) 27(2)(hمیں اس بات کی صراحت
کی گئی ہےکہ حکومت کے کسی محکمہ یا حکومت کی زیرنگرانی کام کرنے والے کسی بھی
ادارے کی وہ خدمات اورسہولیات ہیں جس کی تصریح مذکورہ باال مادہ میں کی گئی ہے -لہذا کسی
بھی شخص کو خدمات مہیا کرنے سےانکاریا اسی جیسے کسی بھی شخص کونسلی بنیادپرایسی
خدمات مہیا کرنےسےانکارجوعام طورپرلوگوں کو مہیا کی جاتی ہیں  RDOکےتحت غیرقانونی
نسلی امتیازسمجھا جائےگا-
عوامی ارباب اختیارکی یہ ذمہ داری ہےکہ وہ اس بات کویقینی بنائیں کہ متعلقہ قانونی
.7
دفعات کے ذریعہ کسی پالیسی کی وضع اورنفاذ میں کسی بھی قسم کی تفریق برتی نہیں جائےگی -وہ
اپنےاقدامات کےذریعہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کا عملہ اپنی قانونی ذمہ داریوں کو اچھی طرح
سمجھتا ہے-
قانونی ڈھانچے میں کسی قسم کے شک کی صورت میں قانونی مشورہ طلب کرنا چاہئے
.8
اور اس بات پر نظررکھنی چاہئے کہ کیا کوئی خاص پالیسی یا اقدام نسلی امتیازکی قانونی دفعات
سےمتصادم تونہیں ہے-
 RDOسےمتصادم پالیسیاں اوراقدامات غیرقانونی قراردی جائیں گی – انہیں عدالتی چارہ
.9
جوئی کے ذریعہ قانونی طورپر ڈسٹرکٹ کورٹ میں چیلنج کیا جاسکتا ہے-
 RDOکےتحت عام لوگ  EOCمیں یا  RDOکے تنفیذی محکمہ میں اپنی شکایات درج
.10
کراسکتے ہیں  EOC -کو یہ اختیار دیا گیا ہےکہ وہ ہرطرح کےامتیازکوختم کرے اورمختلف نسل
کے افراد کےمابین یک جہتی اورمساوات کوفروغ دے -جہاں تک نسلی امیازکا سوال ہےتو یہ اس
بات کی مجاز ہےکہ وہ اس قسم کی غیر قانونی شکایات کا ازالہ کرے ،باہمی صلح صفائی کو فروغ
دے RDO ،کے مادہ  78اور 79کے تحت امداد فراہم کرے RDO ،کے مادہ  64کے تحت رسمی
تحقیقات کرے اور RDOکے مادہ  66کےتحت معلومات جمع کرے EOC -ارباب اختیارکے سامنے
پالیسیوں میں تبدیلی کی سفارش کرسکتی ہےاوراپنی تحقیقات کی روشنی میں قانون سازی یا قانون
میں تبدیلی کےلئےانتظامی چیف سکریٹری کو اپنی سفارشات بھیج سکتی ہے -

ملحق B
لسانی خد مات
ایچ کے ایس اےآرحکومت نسلی مساوات کوفروغ دینےاورعوامی خدمات تک یکسا ں رسائی
کویقینی بنانےکی پابند ہے -ہانگ کانگ میں جولوگ چینی یا انگریزی زبا ن میں مؤثرطورپرپیغام
رسانی نہیں کرسکتے انہیں عوامی خدمات تک رسائی میں دشواری ہوسکتی ہے -اس بات کو یقینی
بنانے کے لئے کہ مختلف نسل سےتعلق رکھنےوالےافراد کوان عوامی خدمات تک رسائی اوران
سےمستفید ہونے کے مساوی مواقع حاصل ہوں ضرورت مند افراد کومناسب لسانی خدمات فراہم کی
جاتی ہیں – عوامی ارباب اختیارا ن خدمات سےمستفید ہونےوالوں کی لسانی ضروریات کی شناخت
کریں اورانہیں درکار ضروری لسانی خدمات فراہم کریں اور ضرورت مندوں کےلئےان کےعملی
حاالت کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کے لئےمناسب لسانی خدمات کا انتظام کریں اورپھرا نکی
درخواستوں پرعمل کرتےہوئے ان کے لئےترجمان کا انتظام کریں -
مقاصد
عوامی خدمات کی ادائگی کےدوران درکارضروری لسانی خدمات کی فراہمی کےمقاصد ہیں:

.2
( )a

مستفید ہونے والے ان اشخاص کوجو چینی یا انگریزی زبان لکھ بول نہیں سکتے اس قابل بنانا
کہ ان کی رسائی ان عوامی خدمات تک مساوی طورسے ہوسکے

( )b

عرامی ارباب اختیارکو اس قابل بنانا کہ وہ ان خدمات سے مستفید ہونے والوں کی ضروریات
کو سمجھ سکیں اوران کا مداوا کرسکیں

لسانی خدمات کی فراہمی
انتظامی سطح پر
عوامی ارباب اختیارکی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ زبا ن ا ن خدمات تک
.3
رسائی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے -رہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایسے اشخاص جوچینی یا انگریزی
زبان اچھی طرح نہیں بول سکتے وہ بھی مساوی طورپران مواقع تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں
اورمہیا کردہ معلومات کو سمجھ سکتے ہیں – اس کے لئے ترجمہ اور ترجمان کا انتظام کیا گیا ہے-
عوامی ارباب اختیارکی انتظامیہ کودرج ذیل چیزیں درکارہوں گی -:

•

لسانی خدمات کے لئےمستفید ہونےوالےلوگوں کی ضروریات کوسمجھنا؛

.4

•

خدمات کے تمام مراکزاورویب سائٹ پران لسانی خدمات کی فراہمی نیزان خدمات سےمستفید
ہونےوالوں کواس سہولیت کے بارے میں بتانا – چینی اورانگریزی زبا ن نہ جاننے والوں
کولسانی سہولت کی دستیابی کے بارے میں عالمات اورتصاویرکی مدد سےبتانا زیادہ سودمند
ثابت ہوسکتا ہے(مالحظہ ہولسانی شناخت کا کارڈ جسےنسلی اقلیات کےساتھ یک جہتی کو
فروغ دینےکےمرکز( CHEERسنٹر) نےتیارکیا ہے ضمیمہ) –
؛

•

اس بات کو یقینی بنائیں کہ عملےکےلوگ ایسےلوگوں کی مدد کریں گےجوچینی یا انگریزی
زبان اچھی طرح نہیں بول پاتے -انہیں لسانی سہولیات میسرہونےکےبارے میں بھی بتائیں گے-
؛

•

لسانی سہولیات کی فراہمی کویقینی بنائیں اوربوقت ضرورت ان کا استعمال بھی کریں ؛

•

جہاں تک ممکن ہوسکےمستفید ہونے والوں کو لسا نی خدمات مفت مہیا کریں؛

•

لسانی خدمات کی فہرست اورطریقہ کارمرتب کریں اور پھراس بات کو یقینی بنائیں کہ عملے
کے لوگ خاص طورسےصف اول کےکارکنان لسانی پالیسی اورمقررہ طریقہ کارسے باخبرہیں
اورپھرانہیں ضروت پڑنےپربروقت ہدایات اور مدد فراہم کریں ؛

•

خدمات کی بہم رسانی میں لسانی مساوات کو سمجھنےاوراس کےتئیں حساسیت کوبرھانے
کےلئے عملےکوتربیت دیں -مزید براں ترجمان کےساتھ مؤثرطورسےکام کرنےکے لئےانہیں
مناسب تکنیک اورمہارت فراہم کریں ؛ اور

•

لسانی خدمات بہم پہنچانے کےلئےاگرضرورت تو ذرائع مہیا کریں اورعملےکی تربیت کا بھی
انتظام کریں – اگراضافی ذرائع کی ضرورت ہواورارباب اختیارموجودہ ذرائع کوناکافی
سمجھتے ہوں تومقررہ قانون کےتحت مزید ذرائع کےحصول کےلئے ٹنڈرطلب کئےجائیں –
تمام عوامی ارباب اقتدار کے لئے یہ الزم ہے کہ وہ مستقل طورسے لسانی خدمات سے مستفید
ہونےوالےافراد کی ضرورتوں پرنظر رکھیں اوراس کا جائزہ لیتے رہیں اوربوقت ضرورت ان
میں مناسب تبدیلیا ں بھی الئیں – اس کام پرپوری نظررکھنےکےلئےیہ ضروری ہےکہ عوامی
ارباب اقتداراس لسانی خدمات اورکتنی زبانوں کو ترجیح دی گئی کےبارے میں (اس تفصیل کے
ساتھ کہ کتنی درخواستیں موصول ہوئیں اورکتنےترجمان مہیا کئےگئے)  CMABکوساالنہ
رپورٹ پیش کریں گے( مزید تفصیل کے لئے ملحق  Cکی طرف رجوع کریں)

اگلی سطح

عملےکی اراکین کی یہ ذمہ داری ہےکہ وہ اچھی طرح چینی اورانگریزی زبان نہ بولنےوالوں
.5
کی عوامی خدمات تک یکسا ں رسائی میں پوری مدد کریں – وہ درج ذیل امورکےلئے مناسب اورفعا ل
قدم اٹھائیں -:
⚫ خدمات سےمستفید ہونےوالوں کی لسانی ضروریات کی شناخت کریں اورجائزہ لیں -لسانی
خدمات کا انتظام کیاجائےاگرخدمات سےمستفید ہونےوالے:
 یہ درخواست کرتےہیں کہ وہ اپنی ترجیحی زبان میں بات کریں گے لسانی خدمات کی درخواست کرتے ہیں چینی یا انگریزی میں بات کرنےمیں دقت ہوتی ہے- ان کی بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی چینی یا انگریزی میں بات کو نہ سمجھ پاتےاورنہ ہی جواب دے پاتےیا بہت ہی محدودجواب دے پاتے ہیں؛ یا
 وہ اپنی بات کہنے کے لئےخاندان کےافراد ،دوستوں اورخبر گیری کرنےوالوں یادیگر معاون لوکوں پرانحصارکرتے ہیں-
⚫ خدمات سے مستفید ہونے والوں کو لسانی خدمات کے بارے میں بتائیں ؛
⚫ ذرائع ابالغ کو آسان بنانے کے لئے گفت وشنید میں مددگاراشیاء (جیسے ڈسپلےکارڈ اور عد
دی آالت وغیرہ) یا ضمیمہ کا لسانی شناختی کارڈ استعمال کریں؛
⚫ لسانی خدمات کی ضروریات اوران پرعمل درآمد کوریکارڈ کریں – ان خدمات سےمستفید
ہونےوالےشخص کو اگرکسی خاص زبان درکارہوتو اس کےسروس ریکارڈ میں اس کا
باقاعدہ اندراج ہونا چاہئےتاکہ یہ مستقبل میں کام آئے؛
⚫ خدمات سےمستفید ہونے والوں کے لئےمناسب لسانی خدمات کا انتظام کریں – یہ کام عوامی
ارباب اقتدارکےوضع کردہ مقررہ طریقہ کارکےمطابق ہو؛
⚫ جہاں کہیں بھی ضرورت ہولسانی خدمات کا اہتمام کریں اس بات سےقطع نظرکہ آیاخدمات
سےمستفید ہونےوالےشخص نے اس کی درخواست کی ہےیا وہ کسی چینی ،انگریزی
بولنےوالے خاندانی ممبر ،دوست ،دیکھ بھال کرنےوالےیا کسی دیگرمعاون کےساتھ آیا ہے؛
⚫ شک کی صورت میں انتظامیہ سےمد د یا ہدایت طلب کریں ؛

⚫ مختلف النسل افراد کی خدمت کے لئےاپنی معلومات اورہنرکو بڑھانے کے لئےضروری
تربیت حاصل کریں ؛ اور
⚫ انتظامیہ کی لسانی خدمات کومزید بہتر بنانے کے لئے اسے اپنے تجربات کے نتائج سے
آگاہ کرتے رہیں –
خدمات سے مستفید ہونے والے افراد کولسانی خدمت کی فراہمی کا انتظام کرتے ہوئےعوامی
.6
ارباب اقتدار کو یہ یاد دھانی کرائی جاتی ہےکہ وہ درج ذیل امورکواپنے دھیان میں رکھیں:
⚫ اگرعوامی خدمات سےمستفید ہونےواالکوئی شخص اپنےکسی خاندانی ممبر ،دوست ،دیکھ بھال
کرنےوالےیا کسی دیگرمعاون کےساتھ آیا ہواورخدمات کےحصول کےلئےچینی یا انگریزی
زبان اچھی طرح بول نہیں سکتا ہوتو ایسی صورت حا ل میں عوامی ارباب اقتداراسے پیشہ ور
لسانی خدمات مہیا کرنے کےبارے میں فیصلہ کرسکتے ہیں تاکہ خفیہ معلومات کےافشاء،
ممکنہ غلط فہمی ،نا درستگی ،مفادات کے ٹکراؤ ،غیرمقصودہونےکا خطرہ وغیرہ کا کوئی
امکان باقی نہ رہے؛ اور
⚫ لسانی خدمات کا انتظام کرتےوقت عملہ کےلوگ خدمات سےمستفید ہونےوالےشخص کی خاص
ضرورتوں کودھیان میں رکھیں خاص طورسےرازداری اورنسلی اختالف کی وجہ سے تہھذ
یبی فرق کا -
ترجمہ اورترجمانی کی خدمات فراہم کرنےوالے
خدمات سےمستفید ہونےوالوں کی ان خدمات تک رسائی کوآسان بنانےکےلئے CHEER
.7
سنٹرنے جسےہانگ کانگ کرسچین سنٹر چالتی ہےاورجسےوزارت داخلہ نےشروع کیا
ہےغیراختصاصی اور غیر پیشہ ورانہ میدانوں میں انگریزی اور 8دیگرزبانوں می ں 1ترجمہ
اورترجمانی کی خدمات فراہم کرتا ہے -اس کی ٹیلیفون کے ذریعہ ترجمانی اورانکوائری سروس
( )TELISکے ذریعہ  3طرفہ وائس کانفرنس کے ذریعہ ترجمانی کی جاسکتی ہے اوریہ خدمات
سےمستفید ہونےوالوں اور عوامی ارباب اقتدارکے لئے بالکل مفت مہیا کی جاتی ہے  -عوامی ارباب
اقتدار  CHEERسنٹرکی ہاٹ الئن پررابطہ قائم کر کرکے ( )https://hkcscheer.net/ترجمانی کے
لئے  TELISسپورٹ حاصل کرسکتے ہیں – چونکہ  TELISکےعالوہ دیگرامورکےترجمہ
اورترجمانی کےلئے  CHEERسنٹرکچھ فیس لیتا ہے اس لئےان خدمات کےطلب گارعوامی ارباب
اقتداران خدمات کومہیا کرنےوالوں سے رابطہ قائم کرتے وقت اسٹوراورپروکیورمنٹ کےقوانین
( )S&PRsکی اتباع کریں – ترجمانی اورترجمہ کی سہولیت فراہم کرنے والوں کے لئے CHEER
سنٹرنےجو رہنما اصول بنائے ہیں ان تک رسائی درج ذیل لنک کے ذرییعہ ہوسکتی ہے –
1

آٹھ زبانیں بہاسا انڈونیشیا ہندی نیپالی فلپائنی تھائی اردو ویتنامی اور پنجابی ہیں۔ خدمات خصوصی اور پیشہ ورانہ عالقوں کو چھوڑ کر
عام ترجمہ کے ل .فراہم کی جاتی ہیں۔

http://had.host.ccgo.hksarg/rru/Guidelinesforusinginterpretationandtranslationservi
ce.pdf
چونکہ ان خدمات سےمستقید ہونے والوں کےلئےترجمانی کی ضرورت یہاں پرپیش کی جانے
.8
والی عوامی خدمات جیسی ہی ہوتی ہیں اس لئے عوامی ارباب اقتداران کی عملی ضروریات اورحقیقی
صورت حال کو ذھن میں رکھتے ہوئےدیگر ترجمانوں اورمترجموں کی خدمات حاصل کرسکتے ہیں -
اس قسم کی خدمات مہیا کرنےوانوں میں ہانگ کانگ شینگ کونگ ہوئی ( )HKSKHلیڈی میک
لےہوس سنٹر بھی ہےجوایک سروس کنٹریکدر ہے اورعوامی اسپتالوں اورکلینکس میں ترجمانی کی
خدمات مہیا کرتا ہے نیزیہ عدالتوں میں جزوقتی ترجمانی 2کے فرائض بھی انجام دیتا ہے -سرکاری
انتظامیہ ترجمہ اور ترجمانی کی خدمات فراہم کرنے والوں کی فہرستوں کا حوالہ بھی سول سروس
بیورو 3کے سرکاری زبان ڈویژن کے ساتھ ساتھ خریداری کارڈ پروگرام کے تحت خریداری کارڈ
مرچنٹ کی فہرستوں کا بھی حوالہ دے سکتا ہے۔ کسی بھی صورت میں  B/Dsکو ان سپالئرز یا زبان
کی خدمت فراہم کرنے والوں کو  S&PRsکے مطابق اہل زبان کی خدمات کی فراہمی کے لئے مشغول
کرنے کی یاد دالئی جاتی ہے۔
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ترجمہ کرنےوالی کمپنیوں کی فہرست اورفری النس مترجمین کی فہرست جو افیسیل لینگویج ڈویزن میں رکھی ہوئی
ہیں عام طورسےچینی اورانگریزی زبان کے مابین ترجمہ کرنےوالوں کی ہیں – ان کی خدمات حاصل کرنے سے قبل
عوامی ارباب اختیار ان سے اس بات کی تصدیق کرلیں کہ کیا وہ ان کےعالوہ دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ کرسکتے
ہیں -

ملحق C
تفصیالت جمع کرنا
خدمات سےمستفید ہونے والےمختلف النسل افراد
عوامی ارباب اقتدارخدمات مہیا کرنے ،ان کی منصوبہ بندی ،جائزہ اوران پرنظرثانی
کرتےوقت ان سےمستفید ہونے والوں کی ضروریات کو سمجھیں اوران کامداوا کرنےکی کوشس کریں-
اس مقصد کےلئےوہ عملی قدم اٹھاتےہوئےان خدمات سےمستفید ہونےوالےمختلف النسل افراد کی
تفصیالت جمع کریں (غیرذاتی تفصیالت) اورپھران تفصیالت کی دستیا بی کوآسا ن بنائیں -مستقل بنیاد
پر جمع کی گئی ایسی معلومات کی بنیاد پر  ،عوامی حکام اپنی پالیسیوں اور نسلی مساوات پر اقدامات
کے اثرات کا جائزہ لے سکتے ہیں  ،خدمت صارفین کے سرکاری خدمات تک یکساں رسائی کی
نگرانی کرسکتے ہیں اور خدمات کی مستقل بہتری کو اہل بنائیں۔
مقاصد
غیرچینی خدمات سےمستفید ہونےوالوں کی تفصیالت جمع کرنےکےمقاصد درج ذیل ہیں -:
.2
( )aا ن کے حاالت ،عادات واطواراورخدمات سےمتعلق انکی خاص ضروریات کو سمجھنا ؛
()b

ان خدمات سےان کےاستفادہ کےطورطریقوں کوسمجھنا اوران خدمات تک ان کی رسائی پر
نگاہ رکھنا؛

()c

ایسے مستفید اونے والوں کو ضروی مدد اورامداد بہم پہنچانا جن کوان عوامی خدمات تک
رسائی حاصل کرنےمیں لسانی اورتہذیبی مشکالت کی وجہ سے دشواری الحق ہوتی ہے؛

()d

ان خدمات تک مؤثررسائی پرمسلسل نظررکھنا؛ اور

()e

ان اقدامات کےمؤثرنفاذ اورپالیسیوں کی رفتار ترقی کےبارے میں لوگوں کو باخبررکھنا -

عوامی ارباب اقتداران تمام تفصیالت اورمعلومات کورضاکارانہ طورپرجمع کریں اورانہیں خفیہ
.3
رکھیں اوروہ ایسا صرف مساوی رسائی کوبہتربنانےکےلئےکریں – اگر ان خدمات سے مستفید ہونے
والےافراد اپنے نسلی تعلق کا انکشاف کرنا نہیں چاہتے توعوامی ارباب اقتداران کی تفصیالت نامعلوم
افراد کےطورپرکرسکتےہیں -مستفید ہونےوالوں کوان خدمات سے استفادہ حاصل کرنے کےلئےعوامی
ارباب اقتدار کواپنی تفصیالت دینے پرمجبورنہیں کیا جاسکتا اور ان تفصیالت کو دینے سے منع کرنے
پران کے خالف کسی بھی قسم کی کارروائی بھی نہیں کی جاسکتی-1
1

چونکہ یہ تفصیالت رضاکارانہ طورپرجمع کی جاتی ہیں اس لئےان اعداد وشمار کےمکمل ہونے ،ان کی صالحیت اور موثوق
بہ ہونے پرفرق پڑسکتا ہے -اس کے باوجود جمع کردہ یہ تفصیالت اوراعداد وشمارعوامی ارباب اقتدار کے لئے ان خدمات پر
نگاہ رکھنے اور ان میں مزید بہتری پیدا کرنے کےلئے انتہائی مفید ثابت ہوسکتے ہیں -

عوامی ارباب اقتدارخدمات سے مستفید ہونے والوں کی تفصیالت جمع کرتے وقت یا اس
.4
سےقبل یہ ضروربتادیں کہ کس مقصد کے تحت یہ تفصیالت جمع کی جارہی ہیں اورساتھ میں یہ بھی
بتادیں کہ یہ تفصیالت دینا رضاکارانہ ہے-عوامی ارباب اقتدار یہ بات بھی دھیان میں رکھیں کہ یہ
تفصیال ت صرف خدمات پرنظررکھنےاوران میں بہتری پیدا کرنےکےلئےجمع کی جارہی ہیں ،کسی
اورمقصد کےلئےنہیں – مزید براں یہ اعدادوشماراورخدمات پرنگاہ رکھنے کے نتائج کا اندراج اس فارم
میں نہیں ہوگا جوان تفصیالت کے موضوغ کی شناخت کرتا ہو -مذکورہ باال انتظام کے بارے میں
خدمات سے مستقید ہونے والے لوگوں کی اطالع کے لئے بیا ن کا نمونہ ضمیمہ میں موجود ہے-
غرض وغایت
عوامی خدمات تفصیالت جمع کرنے کےتحت
عوامی ارباب اقتدارپالیسی کےتمام پہلوؤں کا جائزہ لیں اوران پالیسیوں اوراقدامات کی شناخت
.5
کریں جنہیں مختلف نسل کےافراداستعمال کرنااوران تک رسائی حاصل کرنا چاہتےہیں اور پھر وہ ان
ضروریات کےمطابق تفصیالت جمع کریں – تفصیالت جمع کرتے وقت خدمات کی نوعیت کے بارے
میں ان کی انکوائری اورشکایات کو مدنظررکھنا ضروری ہے -اس سلسلے میں عوامی ارباب
اقتدارانکوائری اور شکایات کے دفترسے ترجمہ یا ترجمانی کےضرورت مند اوران کی ترجیحی زبان
کے بارے میں تفصیالت جمع کریں -
جمع کی جانے والی تفصیالت
ترجمانی ،ترجمہ اورترجیحی زبان (چینی اور انگریزی کے عالوہ) 2کی ضرورت کے بارے
.6
میں بنیادی معلومات – جن لوگوں کوترجمانی یا ترجمہ کی ضرورت ہو ان کے بارے میں تفصیالت
جمع کرنا ضروری ہے -عوامی ارباب اختیاران خدمات سے مستفید ہونےوالوں کی تفصیل جمع کریں
جوچینی اور انگریزی زبان کےعالوہ کوئی اورزبان استعمال کرتے ہیں -لسانی خدمات سے متعلق کم
ازکم درج ذیل تفصیالت کاریکارڈ رکھا جائے -:
( )aکتنی بارلسانی خدمات کی درخواست کی گئی ؛
( )bکتنی بارلسانی خدمات سے مستفید ہونے والوں کو یہ خدمات مہیا کی گئیں؛
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برائے تقابل ارباب اقتدارکو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کم ازکم  9زبانوں کے بارے میں تفصیالت جمع کریں  ،بھاسا انڈونیشیا ،
ہندی  ،نیپالی ،تاللوگ  ،تھائی ،اردو ،ویتنامی  ،پنجابی اور دیگر زبانیں-

( )cکتنی بارلسانی خدمات کی پیش کش قبول کی گئیں اورکتنی بارٹھکرا ئی گئیں؛ اور
( )dدرخواست کی صورت میں جیسے (مذکورہ باال ( )aیا لسانی خدمت کی پیش کش کوقبول
کرنے کی صورت میں ( مثال کے طورپرمذکورہ باال ( )cدرخواست کی گئی زبان-
عوامی ارباب اقتدارمختلف النسل افراد کی طرف سےاستعمال کی جانےوالی خدمات کےبارے میں کچھ
دیگرتفصیالت اوراعدادوشماربھی جمع کرسکتےہیں ( جیسے نسل ،قومیت  ،جنس  ،پیدائش کا ملک
وغیرہ) اگریہ تفصیالت ان کی خدمات کی ادائگی میں معاون ثابت ہوں (مثال کے طورپرکچھ قوموں کی
عورتیں صرف عورت ڈاکٹرہی سےمشورہ طلب کرسکتی ہیں)

مردم شماری کے اعداد و شمار کے ساتھ ساتھ مختلف عوامی خدمات کے مابین بینچ مارک کے
.7
ساتھ موازنہ کرنے کے ل ، ،جب اعداد و شمار کے زمرے کو جمع کرنے پر غور کیا جائے تو مردم
شماری اور محکمہ شماریات کے اختیار کردہ معیاری ضابطوں سے اخذ کیا جانا چاہئے۔ اس سلسلے
میں  ،نسلی گروہوں کی درجہ بندی کے لئے عوامی حکام کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کم از کم  8اقسام
کے سلسلے میں اعداد و شمار اکٹھا کریں  ،یعنی فلپائنی  ،انڈونیشی ہندوستانی  ،نیپالی  ،پاکستانی  ،تھائی
دیگر ایشین (ویتنام سمیت) اور دیگر۔ مذکورہ نسلی گروہ سب سے بڑا غیر چینی گروپ ہیں سن 2016
کی آبادی کے لحاظ سے مردم شماری تھیمک رپورٹ کے مطابق :نسلی اقلیتیں 3مردم شماری اور
شماریات محکمہ کے ذریعہ-
عوامی ارباب اقتدارکو یہ یا ددہانی کرائی جاتی ہےکہ جمع کردہ معلومات موضوع سےمتعلق
.8
ہوں ،ضرروری ہوں اورطویل نہ ہوں اوران کا مقصد یہ ہوکہ مستفید ہونےوالوں کی خدمات تک مساوی
رسائی ہو سکےاورمختلف النسل افراد کی جمع کردہ غیرذاتی تفصیالت تک رسائی آسان ہوتاکہ ان کا
جائزہ بآسانی لیا جاسکے -شک کی صورت میں  ،محکمہ انصاف  /ذاتی معلومات کے لئے پرائیویسی
کمشنر کے دفتر سے مشورہ لیا جانا چاہئے-
جمع کردہ معلومات اوران کی نوعیت کے تحت مہیا کردہ خدمات اور ان کے بارے میں لئے
.9
گئے فیصلوں کا (مذکورہ باال پیرا  5سے لے کر 7تک) کا باقاعدہ اندراج کیا جائے -مزید براں ان
3

برائے مہربانی  2016کی مردم شماری سے متعلق ٹیبل  3.1کی طرف رجوع کریں جس میں لسانی اقلیتوں کے بارے میں رپورٹ
شائع ہوئی ہے:
)(https://www.statistics.gov.hk/pub/B11201002016XXXXB0100.pdf
ان رہنما اصولوں میں سفید اور مشرقی ایشیائی لوگوں جیسے جاپانی اور کوریائی لوگوں کو دیگر افراد کی فہرست میں شامل کیا
گیا ہے اس لئے کی ان میں سے بیشترتارکین وطن ہیں جو ہانگ کانگ میں کام کرہے ہیں اور انگریزی میں بات چیت کرلیتے
ہیں-

فیصلوں پرمستقل طورسےنظر ثانی بی کی جاتی رہے تاکہ بدلتے ہوئےحاالت سےاسے ہم آہنگ کیا
جاسکے –
نفاذ
.10

غیرچینی خدمات سے مستفید ہونے والوں کی معلومات اورتفصیالت جمع کرنےکا آغازاپریل
 2020سےہوگا جس کی مرحلہ وارتکمیل  2سال کےاندراندرہوجائےگی یعنی مارچ 2022
تک –
( )aپال مرحلہ مارچ  2021تک مکمل ہوگا
• ترجمانی اور ترجمہ کے ضرورت مند افراد کی تفصیالت اوران کی ترجیحی زبان کے
بارے میں معلومات پوچھ تاچھ اورشکایات کے دفترسے درج ذیل طورپر جمع کی
جائیں -:
()i

ایسے معامالت کی تعداد جن میں لسانی خدمات طلب کی گئی ہوں؛

( )iiایسے معامالت کی تعداد جن میں لسانی خدمات پیش کی گئی ہوں؛
( )iiiایسے معامالت کی تعداد جن میں لسانی خدمات کی پیش کش کو قبول کیا گیا ہو یا
ٹھکرا دیا گیا ہو؛ اور
( )ivایسے معامالت جن میں درخواست کی گئی ہو (مثال کے طورپر مذکور( )iیا قبول
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کی گئی ہو(مثال کے طورپر مذکور( )iiiتو طلب کردہ زبان -
( )vخدمات سے مستفید ہونے والےلوگوں کی ترجمانی یا ترجمہ کی ضرورت کے
بارے میں درج کی گئی شکایات کی تعداد اورکیا یہ شکایات ترجمہ یا ترجمانی کی
"سہولت نہ ہونے کی وجہ سے" ہے؛ اور
( )viدیگر تفصیالت جن کی شناخت کی گئی ہو( اگرہوتو) -
• مجموعی تفصیالت جمع کرنے کےعمل پرنگاہ رکھنا اور اصل حاالت کی بنیاد پران
میں ضروری ردوبدل کرنا–
• پہلے مرحلے کی تفصیالت جمع کرنے کےانتظام کا جائزہ لینا اور پھرآئندہ تفصیالت
جمع کرنے کے عمل کے لئےضروری تکنیکی اورتشہیری تیاری کرنا جسے دوسرے
مرحلہ آخیرفروری  2021میں شامل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے-
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برائے مہربانی جمع کی جانے والی  9زبانوں کی تفصیالت کے حاشیہ  2کی طرف رجوع کریں-

• عوامی معلومات کے لئےجمع کردہ اعداد وشمارکو ایک مجموعی شکل میں اس کی
متعلقہ ویب سائٹ پراخیراپریل  2021تک ڈالنا –
• اعداد وشمار کے آئینے میں پالیسی  ،اقدامات اورخدمات کےمؤثرہونےکا جائزہ لینا اور
پھران میں مناسب اصالحات کرنا
دوسرا مرحلہ (جسے مارچ  2022تک مکمل کرنا ہے)

( )b

• خدمات سے مستفید ہونےوالےمختلف النسل افراد کے بارے میں تفصیالت اور اعداد
وشمار جمع کرنا ان خدمات کے لئے جن کی شمولیت اس مرحلہ میں کی جائےگی
• تفصیالت جمع کرنےکےعمل پرنگاہ رکھنا اور حقیقی حالت کی بنیاد پران میں ضروری
ردوبدل کرنا –
• تفصیالت جمع کرنےکےعمل کا ساالنہ جائزہ لینا جن میں خدمات کی نوعیت
اورتفصیالت جمع کرنا شامل ہے-
• عوامی معلومات کے لئے ہر سال اپریل اخیرتک مرتب کردہ تفصیالت کومتعلقہ ویب
سائٹ پر ڈالنا؛ اور
• اعداد وشمار کے آئینے میں پالیسی  ،اقدامات اورخدمات کےمؤثرہونےکا جائزہ لینا اور
پھران میں مناسب اصالحات کرنا –
 .11دومرحلہ وارنفاذ کے نتیجے میں جوتجربات حاصل ہوئے ہیں ان میں مزید ضروری ترامیم
اوراصالحات کی جائیں-
 CMAB .12مجموعی طورپرحکومت میں ان رہنما اصولوں کے نفاذ سےمتعلق تطبیق ،برقراری
اورجائزہ کی ذما دارہے -مزید براں  CMABہرسا ل عوامی ارباب اختیارسے ترجمہ اورترجمانی
اوران کی ترجیحی زبان کی ضرورت کے بارے میں ایک مقررہ فارم کی شکل میں جمع شدہ متعلقہ
معلومات کی جانچ کرے گی اورپھریہ مجموعی اعداد وشمارعوای معلوات کے لئے  CMABکی ویب
سائٹ پر ڈال دی جائےگی-
دسمبر2019

ضمیمہ
تفصیالت جمع کرنے کا بیان :

( نوٹ  :یہ بیان ان مختلف النسل افراد پرالگو ہوتا ہےجن کی تفصیالت خدمات سے استفادہ کےلئے جمع
کی جارہی ہیں -یہ اس موجودہ بیان کےعالوہ ہےجوعوامی ارباب اقتداراپنےدائرہ اختیارمیں کام
کرنےکےلئے رکھتے ہیں)
خدمات سے مستفید ہونےوالے مختلف النسل افراد کی معلومات جمع کرنا
 .1مختلف النسل افراد سےتعلق رکھنے والے ہمارے گاہکوں کی ضروریات کو سمجھنے کے
لئے اور ہماری خدمات میں مزید بہتری پیدا کرنے کے لئے آپ سے یہ گذارش کی جاتی
ہے کہ آپ ترجمہ اورترجمانی اور" اپنی ترجیحی زبان"سے متعلق اپنی ضرورت سے
ہمیں آگاہ کریں (نوٹ :عوامی ارباب اقتدار اس کی نوعیت کےاعتبار سےان تفصیالت میں
ضروری تبدیلیاں کریں گے) یہ کام تفصیالت جمع کرنے اور ان کا جائزہ لینے کے لئے کیا
جائےگا -
 .2ان معلومات کا حصول رضاکارانہ ہے -آپ اطالع دینے سے منع کرسکتے ہیں -تاہم آپ کا
تعاون قبنل قدرہوگا اس لئے کہ ان معلومات کی بنیاد پرہم مختلف النسل افراد کی خدمت
اوراچھے طورسے کرسکیں گے-
 .3ہم ان ذاتی معلومات کوپوری طرح خفیہ اور صیغہ راز میں رکھنے کے پابند ہیں -اس کے
ساتھ ہی ہم ذاتی معلومات سے متعلق پرسنل ڈاٹا (پرائیویسی) کے تقاضوں کو پورا کرنے
کےبھی پابند ہیں – ہم اپنے اسٹاف کی طرف ے بھی یہ یقین دہانی کرانا چاہتےہیں کہ آپ
کی تمام معلومات کو خفیہ اورصیغہ رازمیں رکھا جائےگا-
 .4جمع کردہ تمام معلومات صرف اعداد وشماراورخدمات پر نظررکھنے کے لئے ہے کسی
اورمقصد کے لئے نہیں ہے-
 .5یہ اعداد وشمار اور خدمات پر نظررکھنے کے نتائج کو اس طرح ظاہر نہیں کیا جائےگا
جس سے کسی انفرادی شخص کی شناخت ہوسکے-
 .6مزید تفصیالت کے لئےبرائے مہربانی رابطہ قائم کریں :

( ان افسروں کا رابطہ نمبرجومتعلقہ عوامی ارباب اقتدارکے  PDPOکے نفاذ پر مامورہیں)

