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 نسلی امتياز کا قانون اور ميں
  

 تعريف اور مثاليں
  

  کيا ہے؟ (RDO)نسلی امتياز کا قانون   1.
RDOامتياز، ہراس زدگی اور تذليل سے  نسلی امتياز قانون ہے جسے نسل کی بنياد پرِ ايک خالف 

 کے تحت، کسی شخص کے RDO  ميں نافذ کيا گيا تها۔2008 حفاظت کے لئے جوالئی لوگوں کی
   RDO  اس کی نسل کی بنياد پر امتياز برتنا يا اس کو ہراساں يا ذليل کرنا غير قانونی ہے۔ساته
     سے زير عمل آيا ہے۔2009جوالئی 10
 

   کيوں درکار ہے؟RDO ہميں  2.
دوسرے لوگوں کے   نسلی اقليتوں پر مشتمل ہے۔%5 کا تقريبًا فی الوقت، ہانگ کانگ کی آبادی

ر زبان سے ناواقفيت دوسرے نسلی گروپوں کے لوگوں کے خالف تعصبات رواج، ثقافت او رسوم و
 امتياز، ے ميں نتيجےاور لگے بندهے رويوں کو جنم دے سکتی ہے۔ بعض اوقات ان تعصبات ک

  ۔پيدا ہوتی ہےہراس زدگی اور تذليل 
  

نسلی امتياز کے خاتمے اور ممانعت کی غرض سے ہر قسم کے نسلی امتياز کے ہانگ کانگ 
  ہانگ کانگ  پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ (ICERD)مے کے بارے ميں بين االقوامی کنونشنخات

  کے تحت يہ ضمانت (ICESCR) بين االقوامی قانون برائے معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق
 نسل يا ديگر حيثيت سے متعلقہ اس قانون ميں وضاحت کردہ حقوق پر  کا پابند بهی ہے کہدينے

نسلی بنياد پر کئے جانے والے کم موافق سلوک، ہراس  RDO ۔1عمل کيا جائےر امتياز کے بغي
کے موجود ہونے کے باعث مختلف نسلوں  RDO قرار ديتا ہے۔ یزدگی اور تذليل کو غير قانون

کے افراد ايک برادری کے طور پر رہ سکتے ہيں اور کام کر سکتے ہيں۔ جس کی وجہ سے ہانگ 
   ور بين االقوامی ميدان ميں اس کے مقابلًۃ بہتر ہونے ميں اضافہ ہوگا۔کانگ کی ثقافت بہتر ہوگی ا

  
   نسل کيا ہے؟  3.

RDO  اس شخص کی نسل، رنگ، نسب، قومی کا مطلب  کے مطابق کسی شخص سے متعلقہ نسل
يا نسلی اصل ہے۔ نسلی گروہ کا مطلب افراد کا ايک ايسا گروہ ہے جس کی شناخت نسل، رنگ، 

  کسی شخص کے نسلی گروہ کی جانب حوالوں  لی اصل کے حوالے سے ہوتی ہو۔نسب، قومی يا نس
 ۔2کا مطلب ايک ايسا نسلی گروہ ہے جس ميں وہ شخص شامل ہو

  
 
  

______________________________________________________________ 
1   ICESCR  کے مطابق 39 بنيادی قانون کی دفعہ کا اطالق HKSAR۔ پر ہوتا ہے  

 کو   2 کے تحت ضابطٔہ عمل برائے روزگار کے باب RDO اور 8 کے سيکشن RDOمزيد تفصيالت کے لئے براہ مہربانی   2

  .رجوع کريں  
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.4  RDO  قرار نہيں پاتی؟" نسل"کے تحت کون سی چيز  
کے  RDO گروہ مذہب کے حوالے سے تعريف شدہ لوگوں کا کوئی مذہب بذات خود نسل نہيں ہے۔

 تاہم کا اطالق نہيں ہوتا۔ RDO  مذہب کی بنياد پر کئے گئے امتياز پرگروہ نہيں ہوتا۔تحت نسلی 
مذہب سے متعلقہ چند تقاضے يا شرائط بعض نسلی گروہوں کے خالف بالواسطہ طور پر امتياز 

  ۔ 3 کا اطالق ہو سکتا ہےRDOبرت سکتے ہيں، اور جب ايسا ہوتا ہے، تو 
  

  نسلی امتياز کيا ہے؟  5.
، نسلی امتياز لوگوں کے ساته ان کی نسل کی بنياد پر کم موافق سلوک کرنے کو عانی ميںمعام 

  کہتے ہيں۔
  

  ۔4براہ راست اور بالواسطہ: نسلی امتياز کی دو اقسام ہوتی ہيں
  

  براہ راست امتياز
خاتون کے ساته /براہ راست امتياز اس وقت واقع ہوتا ہے جب قابل موازنہ حاالت ميں کسی شخص

ی يا اس کے کسی رشتے دار کی نسل کی بنياد پر دوسرے کی نسبت کم موافق سلوک کيا اس ک
خاتون کو اس کی نسل کی بنياد پر عليحدہ کرنا بهی براہ راست امتياز ہوتا ہے۔ /جائے۔ کسی شخص

پاکستانی نسل کا کوئی شخص جو روانی سے چينی بولتا ہو اور اس نے ايک چينی نام اختيار : مثال
 او اس کو  ہو، ايک سيلز پرسن کی مالزمت کے لئے بذريعہ ٹيليفون درخواست ديتا ہےکر رکها

ايک انٹرويو کے لئے مدعو کر ليا جاتا ہے۔ ليکن چونکہ اس کی وضع قطع ظاہر کرتی ہے کہ اس 
کی اصل پاکستانی ہے، اس لئے جب وہ انٹرويو کے لئے آتا ہے، تو اس کو غلط طور پر بتايا جاتا 

 يہ نسلی  اور کو پہلے ہی مالزم رکه ليا گيا ہے اور انٹرويو سے انکار کر ديا جاتا ہے۔ہے کہ کسی
بنياد پر کم موافق سلوک ہے، اگر مالزمت کے کسی دوسرے خواہشمند کو، جو پاکستانی اصل کا نہ 

   کے تحت يہ ايک غير قانونی عمل ہے۔RDO انکار نہ کيا گيا ہو۔  بهی مالزمتہو، کو
  

  تيازبالواسطہ ام
 قانون، پاليسی، طور طريقہ، معيار يا(بالواسطہ امتياز اس وقت واقع ہوتا ہے جب ايک ہی تقاضہ 

يا شرط جس کا غير نسلی بنيادوں پر جواز نہ ديا جا سکتا ہو، کا اطالق مختلف نسلوں ) طريقٔہ کار
فانہ طور کے افراد پر مساوی طور پر ہوتا ہو ليکن جس کا اثر کسی مخصوص گروہ پر غير منص

 اس نسلی گروہ کے افراد کا دوسرے نسلی گروہوں کے افراد کی نسبت ايک (i)پر پڑتا ہو کيونکہ 
 يہ شرط اس مخصوص نسلی گروہ کے (ii)يا / قليل تناسب اس تقاضے کو پورا کر سکتا ہو اور

کيجنگ خوراک کی پي: افراد کے لئے نقصان کا باعث ہو کيونکہ وہ اسے پورا نہيں کر سکتے۔ مثال
 کے ايک کارخانے ميں صحت اور حفاظت کی وجوہ کی خاطر داڑهيوں پر مجموعی پابندی ايک

  
  

____________________________________________________________  
   . کو رجوع کريں2 کے تحت ضابطٔہ عمل برائے روزگار کے باب RDO اور 8 کے سيکشن RDOبراہ مہربانی   3

  .کو رجوع کريں 6 کے تحت ضابطٔہ عمل برائے روزگار کے باب RDO اور 4 کے سيکشن RDO براہ مہربانی  4
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 ہے کا باعثايسا تقاضا يا شرط ہے جو بعض نسلی گروپوں کے خالف بالواسطہ طور پر امتياز
، بمقابلہ دوسرے نسلی ) ہےہوتیجنہيں اپنی رسم و رواج کے مطابق داڑهی رکهنا  (سکهجيسے 

اگر معلومات سے ظاہر ہو، کہ مجموعی پابندی قابل جواز نہيں ہے، مثًال، صحت اور گروپوں کے، 
  حفاظت کے معيارات کو پورا کرنے کے لئے چہرے کے ماسک استعمال کئے جا سکتے ہيں۔

  
  ستم گری کے ذريعے امتياز

نسلی امتياز ستم گری کے ذريعے بهی واقع ہوتا ہے اگر ايک شخص کسی دوسرے شخص کے 
کيونکہ اس شخص يا کسی تيسرے شخص  وسرے لوگوں کی نسبت کم موافق سلوک کرتا ہےساته د

 کے تحت حفاظت شدہ کوئی کام کيا ہو، جيسے نسلی امتياز کے بارے ميں کوئی شکايت RDOنے 
کرنا يا اس کا ارادہ کرنا، قانونی کارروائی کرنا، نسلی امتياز کے خالف گواہ کے طور پر پيش ہونا 

نيپالی اصل کے ايک مينيجر کے خالف ستم :  مثالے ميں کسی دوسرے کی مدد کرنا۔يا ايسا کرن
گری کے ذريعے امتياز برتا جاتا ہے اگر وہ شکايت کرے کہ اس کو نسلی بنياد کی بنا پر ايک 
چينی اصل کے مينيجر کی نسبت کم ساالنہ بونس ادا کيا گيا تها اور کمپنی اس کو سبکدوش کرنے 

 ۔ 5ہے کيونکہ اس نے يہ شکايت کی تهیکا فيصلہ کرتی 
 

    ہراس زدگی کيا ہے؟6.
کسی دوسرے شخص يا اس کے رشتے دار کی نسل کے باعث ناپسنديدہ، بدسلوکی پر اگر کوئی شخص 

تی يا زمشتمل، توہين آميز يا موجِب آزار رويے ميں ملوث ہو، جس کی وجہ سے اس کو دهمکی، بے ع
 —  ہو سکتی ہے زدگی کسی شکل ميںی ہے۔ نسلی ہراسہراس زدگشرمندگی محسوس ہو، تو يہ نسلی 

 ہراس زدگی کو  نسلیاور صرف ايک واحد واقعہ بهی — جسمانی، نظری، زبانی يا غير زبانی
/ يہ اس وقت بهی واقع ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص  تشکيل دے سکتا ہے۔

ناموافق ماحول پيدا کر ر کی نسل کے باعث خاتون کے لئے اس کی يا اس کے کسی قريبی رشتے دا
 جنہيں بعض نسلی گروہوں کے افراد ،گالياں دينا: نسلی ہراس زدگی غير قانونی ہوتی ہے۔ مثال دے۔

 تحقير آميز  نسلی بنياد پربات کرتے ہوئےموجب آزار يا ناشائستہ سمجهتے ہوں يا لوگوں کے ساته 
  ۔6 زدگی کے زمرے ميں آسکتا ہےسيا موجب آزار لہجہ اختيار کرنا نسلی ہرا

  

    نسلی طور پر ناموافق ماحول کيا ہے؟7.
خاتون کے ساته نسلی طور پر /  جو کسی شخص يک انتقامی ماحول ہےااس سے مراد کام کا 

متعصبانہ اور ناپسنديدہ طرز عمل يا رويے کے ذريعے پيدا کيا گيا ہو جو اس کے کام کی         
لتا ہو۔ ضروری نہيں کہ اس رويے کا نشانہ براہ راست يا قصدًا وہ کار کردگی ميں رکاوٹ ڈا

بعض نسلی گروہوں کے لئے موجب آزار تحريروں، تصويرون کی : مخصوص شخص ہی ہو۔ مثال
    ۔7نمائش کرنا يا نعرے يا ديگر اشياء ايک نسلی طور پر ناموافق ماحول تشکيل کر سکتے ہيں

  
  

______________________________________________________________ 
 . کو رجوع کريں6 کے تحت ضابطٔہ عمل برائے روزگار کے باب RDO اور 6 کے سيکشن RDOبراہ مہربانی    5

  . کو رجوع کريں6 کے تحت ضابطٔہ عمل برائے روزگار کے باب RDO اور 7 کے سيکشن RDOبراہ مہربانی   6

  . کو رجوع کريں6 کے تحت ضابطٔہ عمل برائے روزگار کے باب RDO اور 7 کے سيکشن RDOبراہ مہربانی   7
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    نسلی تذليل کيا ہے؟8.
   اس کی نسل کے باعث کے لئےخاتون /  کسی شخصيہ ايک ايسی سر عام سرگرمی ہوتی ہے، جو

 اشخاص يا ان کی جائداد کے لئے جسمانی يا ۔کی ترغيب دےنفرت، سنگين اہانت، يا شديد تحقير 
 کو سنگين تذليل سمجها جاتا ہے اور يہ زيادہ سے  نسلی ترغيبکسیپر مشتمل طبعی نقصان 

  ۔8 جرمانے اور زيادہ سے زيادہ دو سال کی قيد کی مستوجب ہو سکتی ہے 100,000$زيادہ
   

 گنجائش
  

.9  RDO تحت کون سے پہلو آتے ہيں؟کے   
RDO9 :يں مندرجہ ذيل شامل ہں سے حفاظت فراہم کرتا ہے، جن مي کئی پہلوؤں 

 روزگار •
 تعليم •
 سامان، سہوليات يا خدمات •
 جگہوں کو ٹهکانے لگانا يا ان کا انتظام و انصرام کرنا •
 کی اہليتسرکاری انجمنوں، وغيرہ کے انتخابات ميں ووٹ دينے اور ان ميں کهڑے ہونے  •
  کسی بيرسٹر کے چيمبر ميں شاگردی يا کرايہ داری کی پيش کش کرنا •
 کلبوں ميں شرکت کرنا •
  

   کی عملداری ميں ہانگ کانگ کے تمام آجر آتے ہيں؟RDO  کيا 10.
 کا اطالق ہانگ کانگ کے تمام آجروں پر ہوتا ہے سوائے ان کے جب ان کے مالزمين RDO ہاں، 

  کلی يا مرکزی طور پر ہانگ کانگ سے باہر کام کرتے ہوں۔ تاہم، ايک رعايتی مدت موجود ہے
 وہ شرائط جو روزگار ميں امتياز کو ((2)10ور  ا(1)10کے سيکشنوں  RDO جس کے دوران

RDOاطالق ان آجروں پر نہيں ہوتا جو رعايتی مدت کے کا)  کے تحت غير قانونی قرار ديتی ہيں 
دوران پانچ مالزمين سے زيادہ کو مالزم نہيں رکهتے۔ رعايتی مدت کی تفصيل کے لئے برائے 

  ۔10رجوع کريں کے تحت ضابطٔہ عمل برائے روزگار سے RDOمہربانی 
  
  
  
 

______________________________________________________________ 
 کو رجوع 6 کے تحت ضابطٔہ عمل برائے روزگار کے باب RDO اور 46 اور 45  کے سيکشن RDOبراہ مہربانی   8

 .کريں

 تحت ضابطٔہ عمل برائے  کےRDO  اور39-38، 36-34، 29-24، 22-17، 15، 10  کے سيکشنRDOبراہ مہربانی   9

  . کو رجوع کريں3روزگار کے باب 

  . کو رجوع کريں3 کے تحت ضابطٔہ عمل برائے روزگار کے باب RDO اور 3)10 (  کے سيکشن RDOبراہ مہربانی   10

  

 



5 
 

.11  RDO کون کون سی مستثنيات ہيں؟کے تحت    
RDOر کئے گئے يا نسل پر اثر  جن کے تحت نسل کی بنا پ مندرجہ ذيل مستثنيات فراہم کرتا ہے

  :11رکهنے والے فيصلے غير قانونی نہيں ہوں گے
 درست پيشہ ورانہ اہليت •
 ہانگ کانگ سے باہر استعمال کی جانے والی مہارتوں کے لئے تربيت •
 مخصوص مہارتوں، علم اور تجربے کے حامل افراد کی مالزمت •
 مقامی اور بيرون ممالک مالزمت کی موجودہ شرائط •
  سمادهی جگہ ياقبرستان، الش کو جالنے کی •
 خصوصی اقدامات •
  

  مخصوص مثاليں
  

  اپنی تنظيم ميں مالزمت کے لئے ايک اس لئےخاتون مجهے/ايک آجر مرد  کيا 12.
سکتی ہے کيونکہ ميں ايک /انٹرويو کرنے يا ايک جگہ دينے سے انکار کر سکتا

  فلپائنی ہوں اور چينی نہيں بول سکتا؟
 کو محض اس کی نسل کی بنا پر مالزمت کے لئے اس کا انٹرويو خاتون/  مرد ايک آجر کسی

 کسی اميد وار کو اس بنياد پر مسترد آجر اگر ۔زمت دينے سے انکار نہيں کر سکتاکرنے يا اسے مال
 کہ چينی زبان پڑهنے کی استعداد کام حاصل کرنے  يہ ثابت کرنا پڑے گااسےکرتی ہے، تو / کرتا 

   ائز تقاضا ہے۔ ورنہ، اس کو امتياز سمجها جا سکتا ہے۔ کے لئے ايک ج
  

  کيا خدمت کا ايک فراہم کنندہ يا ايک تعليمی ادارہ مجهے ميری نسل کے باعث 13.
  خدمات يا سہوليات فراہم کرنے سے انکار کر سکتا ہے؟

ياد پر خدمت کے ايک فراہم کنندہ کے لئے يہ بات غير قانونی ہے کہ وہ کسی شخص کی نسل کی بن
سامان، خدمات يا سہوليات فراہم کرنے سے انکار کرے۔ ايک تعليمی ادارے کے لئے بهی يہ غير 
قانونی ہے کہ وہ کسی طالب علم کو اس کی نسل کی بنياد پر داخلہ نہ دے يا اس کو خارج کر 

  ۔12دے
  

درخواست کر سکتا ہوں کہ اپنے آجر سے  ميں خدمت کے فراہم کنندہ يا   کيا14.
   معلوماتی مواد خود اپنی زبان ميں فراہم کرے؟مجهے

  نہيں ہے کہ معلوماتی مواد کو نسلی اقليتوں کی زبانوں ميں ترجمہ کيا جائے۔ضروریقانون کے تحت يہ 
 اگر ان کے تاہم، نسلی ہم آہنگی کے فروغ کی خاطر، خدمت کے فراہم کنندگان اور آجروں کو چاہئے کہ

 نہ بولنے والی برادريوں سے ہو اور ممکنہ طور پر انہيں بعض ضروری مالزمين کا تعلق چينی/ مؤکلين
 رابطے کا ايک مؤثر ذريعہ اپنائيں کا ترجمہ درکار ہو تو) جيسے صحت اور خفاظت سے متعلق(معلومات 

  سب کے ساته مساوی سلوک کريں۔   اور 
______________________________________________________________ 

 کے تحت ضابطٔہ عمل برائے RDO اور  40، 33،37-30، 22-17، 23، 15، 14-11 کے سيکشن RDOبراہ مہربانی   11

   . کو رجوع کريں6روزگار کے باب 
  سے رجوع کريں۔ 27-26 کے سيکشن RDOبراہ مہربانی   12
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کی شرط عائد " پگڑی کی ممانعت ہے" ميں اپنے مالزمين يا طلباء کے لئے   کيا15.

  تا ہوں؟کر سک
 مالزمين يا طلباء پگڑی نہيں پہن سکتے، ہو سکتا ہے سکهوں کے لئے بالواسطہ يہ تقاضا کہ تمام

 ان  ہو سکتا ہےطور پر امتياز کا باعث ہو، جو عملی طور پر اس کی تعميل نہيں کر سکتے، کيونکہ
نی شناخت کهو بيٹهيں کہ اگر انہيں اپنی پگڑياں پہننے کی اجازت نہيں دی جاتی، تو وہ اپو کا خيال ہ

طلباء کو مرمت کی ورکشاپوں، تعميری  /مالزمينگے۔ تاہم اگر يہ شرط اس لئے لگائی جاتی ہے کہ 
 سر پر ايک حفاظتی ٹوپی پہننا کے باعث حفاظتی اسباب  يا پيشہ ورانہ تربيت کی کالس ميںسائٹوں

تا ہے يہ امتياز کا چوٹ کے خطرے سے ان کی حفاظت کی جا سکے، تو پهر ہو سک ہوگی، تاکہ
  ۔13باعث نہ ہو

  
؛ نسلی مساوات کو يقينی بنانے کے لئے ميں ميں ايک اچها آجر بننا چاہتا ہوں  16.

  اپنے مالزمين کے لئے کون سے انتظامات کر سکتا ہوں؟
ر ميں سفارش کردہ  کے تحت ضابطٔہ عمل برائے روزگاRDOآپ کو ترغيب دی جاتی ہے کہ

  ۔14نے کے طور طريقوں کو اپنائيںنسلی مساوات کو فروغ دي
  

  ايک شکايت دائر کرنا
  

اگر نسلی طور پر ميرے خالف امتياز برتا جائے، مجهے ہراساں يا ذليل کيا   17.
  جائے، تو ميں کيا کر سکتا ہوں؟

  :آپ مندرجہ ميں سے ايک يا زيادہ انتخابات کر سکتے ہيں
تعليم يا سامان، ، اگر يہ يںايت دائر کر شککو ايک گان يا خدمت کے فراہم کنندتعليمی اداروں •

  ہو۔ہخدمت يا سہوليات کی فراہمی سے متعلق
  اگر يہ مالزمت سے متعلقہ ہو۔يںانتظاميہ کو ايک شکايت دائر کر •
 ۔ کو ايک شکايت دائر کريں(EOC)کميشن برائے مساوی مواقع  •
 اپنے مقدمے کو خود يا اپنے وکيل کے ذريعے عدالت ميں لے کر جائيں۔ •
 

  زيادہ سے زيادہ مکمل طور پر فوری طور پر اس کے ہونے کےيہ ضروری ہے کہ واقعے کو
 کا فيصلہ  يا ايک قانونی کارروائی کرنےک شکايت دائر کرنےي اپ اگر آ تاکہڈ کر ليا جائےريکار

 ۔ آپ کے مقدمے کی درستگی اور مضبوطی  کو يقينی بنايا جا سکےکريں تو
 

 کايت کيسے دائر کر سکتا ہوں؟ کے پاس ايک شEOCميں   18.
 شکايات   کے نام ہونا چاہئے۔EOCايک شکايت تحريری طور پر درج کروانی چاہئے اور اسے 

  آن الئن، يا ڈاک، فيکس، اليکٹرانک ميل کے ذريعے يا شخصی طور پر جمع کروائی جا سکتی ہے۔
 

_________________________________________________________ 
 . کو رجوع کريں12 کی مثال 6 کے کے تحت ضابطٔہ عمل برائے روزگار کے باب RDO راہ مہربانیب  13

  . کو رجوع کريں5 کے کے تحت ضابطٔہ عمل برائے روزگار کے باب RDOبراہ مہربانی   14
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 EOC  کو نمائندہے يا شکوہ کناں شخص کں شخص شکوہ کناصد سےکی تصديق کے مقشناخت 
اگر آپ کو  آمد شناختی دستاويزات کی ايک نقل الزمًا پيش کرنی ہوگی۔ اس کی کار کے سامنے

 پر فون 8211 2511 کی ہاٹ الئن کو EOCفارم کے بهرنے کے لئے اعانت درکار ہو، تو آپ 
         کو ای ميل کر سکتے ہيں۔ EOC پر hk.org.eoc@complaintکر سکتے ہيں يا 

 
  کون ايک شکايت دائر کر سکتا ہے؟  19.

 آپ اس آپ اسے خود دائر کر سکتے ہيں يا ايسا کرنے کے لئے ايک نمائندہ مقرر کر سکتے ہيں۔
   کام کو انفرادی طور پر يا ايک گروپ کی صورت ميں کر سکتے ہيں۔

  
  ايک شکايت دائر کرنے کی آخری تاريخ کون سی ہوتی ہے؟  20.

س ايک شکايت دائر کرنا چاہتے ہيں تو آپ کو چاہئے کہ اسے واقعے کے  کے پاEOCاگر آپ 
 اور اگر آپ ضلعی عدالت ميں قانونی کارروائی کرنے کا يںد ماہ کے اندر کر12 رونما ہونے کے

 يں۔دفيصلہ کرتے ہيں تو اس دو سال کے اندر کر
 

  شکايت ميں کيا کچه شامل ہونا چاہئے؟  21.
  :ذيل اشيا شامل ہونی چاہئيںشکايت ميں الزمًا مندرجہ 

 واقعے کی تاريخ اور تفصيالت •
  رابطہ، شناختی کارڈ نمبر وغيرہذاتی تفصيالت جيسے نام، معلوماِت •
 کی رابطہ تفصيالت) مدعا عليہان(مدعاعليہ  •
 نسلی بنياد پر امتياز، ہراس زدگی يا تذليل سے متعلق آپ کے دعوؤں کی تائيد ميں شہادت •
 عث آپ کو ہونے والے کسی نقصان يا جذباتی صدمات کی تفصيالتامتيازی افعال کے با •
 کے بارے ميں معلومات) گواہان(گواہ  •
  

  مصالحت اور تفتيش
  

.22  EOC کے بارے ميں تفتيش کيسے کرتا ہے؟شکايت   
  

کو شکايت کے بارے ميں مطلع ) مدعا عليہان( پہلے مدعا عليہ  EOCشکايت کی وصولی کے بعد
گواہوں کے بيانات لئے تعلق جوابات کو پهر مدعی کے پاس بهيجا جائے گا۔  شکايت سے مکرے گا۔

 چلنا چاہئے  آگے کی خاطرمصالحتجاتے ہيں۔ اور اس بات کا تعين کرنے کے لئے، کہ مقدمے کو 
 مواد کو اکٹها کيا جاتا ہے۔ تفتيش کے مرحلے کے دوران جمع يا منقطع کر دينا چاہئے، ضروری

کو تيسرے فريقوں سے بچا کر صيغہ راز ميں رکها جاتا ہے ليکن ہو سکتا  کی گئی تمام معلومات
  ہے انہيں عدالتی کارروائی ميں استعمال کر ليا جائے۔

  
   مصالحت کيا ہوتی ہے؟  23.

 جس کے ذريعے مختلف فريقوں کو قريب اليا جاتا ہے تاکہ وہ تنازعے  عمل ہےيسا اکايمصالحت 
 مصالحت معاملے کو سلجهانے ميں مدد کے لئے دونوں کو حل کرنے کے طريقے تالش کريں۔

فريقوں کے اطمينان کی خاطر ايک مشترک راستہ تالش کرتی ہے تاکہ دونوں تنازعے کو ختم کر 

mailto:complaint@eoc.org.hk
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ونکہ مصالحت کا عمل تنازعے ميں شامل فريقين کو اپنے مؤقف کے اظہار کا موقع ديتا ہے، چديں۔ 
دوسرے کی حيثيت کو بہتر طور سے سمجه سکے۔ اس لئے ہر فريق کے لئے يہ ممکن ہے کہ وہ 

 رويے ميں ايک حقيقی راس سے غلط مفروضوں يا معلومات پر مبنی غلط فہميوں کے ازالے او
کو صيغہ راز ميں رکها  تبديلی ميں مدد ملتی ہے۔  مصالحت کے دوران جمع کی گئی تمام معلومات

 کيا جاتا۔ مصالحت ايک ے لئے فراہم نہيں کجاتا ہے اور انہيں عدالتی کارروائی ميں استعمال کرنے
  رضاکارانہ عمل ہے۔

  
.24   EOC کيسے کرواتی ہے؟ شکايت کی مصالحت  

  
 مصالحت کنندہ کے طور پر کام کرے گا، جو شکايت کا سبب  کا ايک افسرEOCعام طور پر، 

شان دہی بننے والے قضيوں کو جانچنے ميں فريقين کی مدد کرے گا، اتفاق کے قابل نکات کی ن
 سمجهوتے کا اقرار نامہ کرے گا اور تنازعے کے لئے سمجهوتے کے لئے بات چيت کرے گا۔

 طور پر اس کا پابند ہونا پڑتا ہے۔ مصالحت قطعًا ايک یايک معاہدے کے برابر ہوتا ہے اور قانون
ہ  ي کسی بهی فريق کے لئے وکيل کے طور پر کام نہيں کرتا۔EOCرضاکارانہ عمل ہوتا ہے اور 

 مدد کرنے کی خاطر پورے عمل کے دوران غير جانبداری ميں  کو ان کے مسائل سلجهانےفريقين
۔ سمجهوتے کی شرائط کا انحصار تنازعے کی نوعيت پر پوتا ہے۔ يہ مالزمت برقرار رکهتا ہے

کے لئے دوبارہ تقرری، ترقی، تبادلے، معذرت کے خط، مساوی مواقع کی پاليسيوں کے نفاذ  يا 
 کے EOC مجهوتے کی صورت ميں ہو سکتا ہے۔ اضافی معلومات کے لئے براہ مہربانیمالی س
  ڑهيں۔کو پ" مصالحت کيا ہوتی ہے" ر بروش

  
   تمام شکايات کی مصالحت کروائے گا؟EOC کيا  25.

EOCے کا  مقدمات ميں مصالحت کروان تمام شکايات کی تفتيش کرنے کا قانونی طور پر پابند ہے۔
 تفتيش نہ کرنے يا اس کو منقطع کرنے کا EOC نتائج کی بنياد پر ہوتا ہے۔ فيصلہ تفتيش کے

   :فيصلہ تب کرے گا اگر
 ۔نہ ہو کے تحت غير قانونی RDOوہ عمل جس کے بارے ميں شکايت کی گئی ہے •
 ۔ ہو رکهنا چاہتانہشکوہ کناں شخص تفتيش کو جاری  •
 ، ياو ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہ 12واقعے کے بعد •
 ۔ ہو کی جا سکتینہکايت کی پيروی ايک نمائندہ شکايت کے طور پر ش •
  

   کون سے انتخابات ہيں؟ ميرے لئے مصالحت کی ناکامی کی صورت ميں  26.
عدالت ميں لے جانے کے لئے قانونی  تو شکايت کنندہ معاملے کو اگر مصالحت ناکام ہو جائے

 کے EOCاعانت ميں قانونی مشورہ،  قانونی  کو درخواست دے سکتا ہے۔EOCاعانت کی خاطر 
اعانت کی کوئی اور شکل وکال کے ذريعے نمائندگی، بيرونی وکال کے ذريعے قانونی نمائندگی يا 

 EOCاعانت فراہم کرنے يا نہ کرنے کا فيصلہ  ۔، شامل ہے مناسب خيال کرتا ہوEOCجس کو 
و خود بهی عدالت ميں لے جا متبادل طور پر، شکايت کنندگان معاملے ک کی ايک کميٹی کرتی ہے۔

  کر قانونی کارروائی شروع کر سکتے ہيں۔
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      :  رابطہ کريں مہربانی، براہمزيد معلومات کے لئے
Equal Opportunities Commission 
19/F Cityplaza Three, 14 Taikoo Wan Road 
Taikoo Shing, Hong Kong 

  8211 2511: ٹيليفون
  hk.org.eoc.www://http: ويب سائٹ
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http://www.eoc.org.hk/
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16/F., 41 Heung Yip Road,Wong Chuk Hang, Hong Kong




