نظر ثانی قانون برائے امت یازی سلوک  -حکومت کے ل یے معروضات

ان تظامی حالصہ

ٓ
 .1کمیشن برائے یکساں مواقع (ای او سی) ہایگ کایگ کی مجلس ائینی ہے جس کی ذمہ داری ہایگ کایگ خاص ان تظامی خطہ میں مساوات
کا فروغ اور امییازی سلوک کا خاتمہ ہے۔ اس کے فرائض میں ایک اہم فرائض موجودہ خار غیر امییازی سلوک کے قوائین جن میں جیسی
امییازی قانون (ایس ڈی او) ،معذوری امییازی قانون (ڈی ڈی او) ،خایدانی حیی یت امییازی قانون (ائف ایس ڈی او) اور یسلی امییازی
ٓ
ٓ
قانون (ار ڈی او) سامل ہیں ،ان کی کارکردگی کو زبر غور رکھیا ہے۔ جہاں ای او سی کو میاسب لگے ،وہاں ہایگ کایگ ایس اے ار کے
ح تف ایگزیکی ٹو کو ان قوائین میں برمیم کی تجوبز مرنب کر سکنی ہے یاکہ ہایگ کایگ میں مساوات کا فروغ اور امییازی سلوک کا خاتمہ
بہیر طور بر ہو سکے۔

 .2ای او سی اس یات بر ئقین رکھنی ہے کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہایگ کایگ میں غیر امییازی سلوک کے قوائین اکیسوں صدی کے
معاشرہ کی مخصوص ضروریات نوری کر سکیں جس میں مساوات کا مسیلہ بڑھ رہا ہے۔ اس کے ئییجے میں ای او سی ئے مارچ 2112
ٓ
میں قانون برائے امییازی سلوک بر ئظر یانی کا اغاز کیا تھا یا کہ موجودہ غیر امییازی سلوک کے قوائین بر غورو قکر کی خا سکے اور ان کو
خدید نیائے کے لیے خکومت کو تجاوبز دی خا سکیں۔

 .2ئظر یانی قانون برائے یسلی امییاز میں ای او سی ئے شہر ت ھر میں غوامی مساورت کے شروغات کی تھی جو کہ  8جوالنی  2112سے
 21اک ٹوبر  2112یک تھی۔ ای او سی کو بہت بڑے نیمائے بر ئقرنیا  121,041تحربری جوایات موصول ہوئے جو کہ مخیلف لوگوں،
گروہوں اور ن تظیموں سے تھے۔ مساورت کے دسیاوبز میں جو مسایل نیان کیے گیے تھے یہ ان کا ان تظامی خالصہ ہے جو کہ ای او سی
خکومت کو ئیش کرے گی۔ ای او سی کا مانیا ہے کہ کچھ خگہوں بر موجودہ خار غیر امییازی سلوک کے قوائین کو خدید کرئے کی

ضرورت ہے یاکہ سب کے لیے امییازی سلوک سے تجاو بہیر طور بر ہو سکے۔

م
 .2کمل معروصات اور غوامی مساورت کے جوایات کی رنورٹ (جو کہ مساورت کے جوایات بر مقداری اور معیاری ئفصیالت فراہم کریا ہے)
 www.eocdlr.org.hk.بر دسییاب ہے۔

ثاب  :1عوامی مشاورت کے جواثات کا حابزہ
1.1

غوامی مساورت کے بڑے نیمائے بر جوایات اور غوام کی نوجہ کو مد ئظر رکھیے ہوئے ای او سی کا مانیا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو
م
جوایات موصول ہوئے ہیں ان کا کمل طور بر خابزہ کیا خائے یاکہ:
 رججایات کو سیاخت کیا خا سکے اور دریافت کیا خائے کہ کیا نیاتج ئکالے خا سکیے ہیں تخق تقات کی خائے کہ یہ نیاتج کیسے ای او سی کے موقف اور مسایل کی برحیح کے مظانق ہوں؛ اور -مستقیل میں غوام کو ان مسایل بر بہیر معلومات د نیے میں مدد کی خا سکے۔

حصہ  :1ان فرادی لوگوں اورنت ظ ی موں کے جواثات کی نوعیت
1.2

مخیلف قسم کی ن تظیموں اور غام لوگ اور ن تظیموں کے جوایات میں بہت فرق تھا ۔ میدرجہ ذیل اہم رججایات کی یسایدہی کی گنی تھی۔
ت
 ن ظیمیں جو کہ ان تجاوبز کے جق میں تھیں ان کا خصہ غام لوگوں سے قدرے ذیادہ تھا اور وہ ا نیے جوایات کی ئفصیلی وجوہاتنیان کر سکنی تھیں۔  77سواالت میں سے  17سواالت کے لیے ن تظیموں کا ایک بڑا خصہ ان تجاوبز کے جق میں تھا۔ اس کے
بر غکس 77 ،سواالت میں سے  66سواالت کے لیے ،غام لوگوں کا ایک بڑا خصہ ان تجاوبز کے جق میں بہیں تھا۔
ت
 غیر شرکاری ن ظیمیں جو کہ غورنوں ،یسلی اقلی ٹوں ،معذور لوگوں یا ایسانی خقوق کے لیے کام کرنی ہیں وہ غام طور بر ان تجاوبز کےذیادہ جق میں تھیں۔ اس کے بر غکس ،مذہنی جماغات اور خایدانی گروہ ،براتمری اور سیکیڈری مذہنی ئعلیمانی ادارے اور مالکان گروپ
غام طور بر ان تجاوبز کے خالف تھے۔

 ائقرادی لوگوں سے موصول ہوئے والے جوایات میں ذیادہ بر ئے کچھ سواالت کے کچھ نیدیل ٹوں کے غالوہ ئقرنیا ایک جیسے جوایاتدئے۔ ائقرادی لوگوں سے موصول ہوئے والے جوایات میں ذیادہ بر ئے ا نیے جوایات کی کونی وجوہات نیان بہیں کیں جس کا
مظلب ہے کہ ای او سی اس یات کا تحزیہ بہیں کر سکنی کہ ان کے جوایات کسی میاسب خدسات یا دیگر م تعلقہ معلومات
صاہر کرئے ہیں۔

 ائقرادی لوگوں سے موصول ہوئے والے جوایات میں بہت ذیادہ ئعداد ئییادی طور بر دو مساغل بر یسویش کے شکار تھے :قومیت،شہر نت اور رہایسی حیی یت سے م تعلقہ امییازی سلوک سے تخفظ اور ئغیر سادی کے ساتھ رہیے والے لوگوں اور امر واقع ئعلقات
میں رہیے والے لوگوں کے لیے امییاز سے تخفظ۔

1.3

ای او سی مساورت کے جوایات بر کییا زور د ننی ہے انیا موقف ئعین کرئے کے لیے اس یات کا نیا اوبر نیان کیے گیے جوایات سے
خلیا ہے۔ ای او سی اس یات بر زور د ننی ہے کہ غوامی مساورت کرئے کہ وجہ یہ تھی کہ ن ٹوت ،تحریات اور وجوہات لیے خا سکیں جو
کہ یہ نیائے میں مددگار یانت ہو گا کہ اصالخات کی ضرورت ہے کہ بہیں۔ اس کا ارادہ غوامی مسورہ لییا بہیں تھا۔ ای او سی خاننی
ہے کہ یسمایدہ اقلی ٹوں کے خقوق کے تخفظ کے سلسلے میں اکیرنت کے حیاالت ضروری بہیں کہ یانت بہیں ہویا خا ہیے۔ جوایات کا تحزیہ

کرئے میں ،ای او سی ئے نوٹ کیا ہے کہ اتھائے گیے خدسات کی ایک بڑی ئعداد ای او سی کی تجاوبز یا ان کے ممکنہ قانونی ابرات کی
ن یت کی غلط یشرتح کا ئییجہ ہو سکیا ہے۔ اس لیے ای او سی کا مانیا ہے کہ ن تظیموں یا افراد کی جمانت یا مجالفت کی ئعداد کا ئعین کرئے
وفت اجییاط کی ضرورت ہے۔ اس کے غالوہ ،اس کی نوزیشن قائم کرئے میں ،ای او سی ئے دیگر م تعلقہ غوامل جو کہ یاب  2میں بیان
ہیں کو ذہن میں رکھا۔

حصہ  : IIمزثدتح ق یق ،مشاورت اورنع ل یم کی ضرورت
1.4

ان مسایل کی ایک بڑی ئعداد کے سلسلے میں جو ذیادہ نیخیدہ ہیں اور حنہوں ئے قانون سازی کے سلسلے میں مخیلف خلقہ ابر اور یالیسی
کے کچھ مقامات کو جھوا ہے اور مخیلف حیاالت کے ساتھ ایک وستع تحث کو اکسایا ہے۔ ای او سی کا مانیا ہے کہ قانون سازی کی
اصالخات یاقذ کرئے سے بہلے الگ الگ اور ئفصیلی مساورت کی ضرورت ذیادہ میاسب ہے۔ یہ یہ ضرف اہم خصہ داروں کو اصالخات
ئ
کے ممکنہ ابرات بر تحث کرئے کے مواقع کو وستع کرے گا یلکہ ای او سی کو تھی مسایل بر غوام کی علیم کو وستع کرئے کا موقع

دے گا۔

حصہ  :IIIمشاورت کےعم لمیں اٹ ھائے گ یے اضافی مشاث ل
1.5

مساورت کے جواب میں افراد اور ن تظیموں کی ایک بہت بڑی ئعداد ئے عمر ،جیسی ئعین  ،جیسی سیاخت ،ئین جیسی کا درجہ ،مذنب یا
عقیدے اور زیان سمیت ہایگ کایگ میں امییازی سلوک کے خالف قانون سازی میں ننی مخقوظ خصوصیات کا کہا ہے۔ امییازی قانون
کے خابزہ کی نوجہ خار غیر امییازی سلوک کے قوائین کی طرف ہے اور امییازی سلوک کے خالف ننی مخقوظ خصوصیات کے سلسلے میں
خامع قانون سازی کی برقی کی طرف بہیں ہے۔ بہرخال ای او سی اس یات بر ئقین رکھنی ہے کہ یہ یات بہت اہم ہے کہ موجودہ

مخقوظ خصوصیات بر غور کرئے کے لیے خاہے کسی تھی طر ئقے سے اس کو وستع کریا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ای او سی ئے خال
ہی میں عمر کی ئییاد بر امییازی سلوک سے م تعلق کے ساتھ ساتھ جیسی ئعین  ،جیسی سیاخت اور ئین جیسی کا درجہ حیی یت کی ئییاد بر

دو تخقیات کا ائعقاد کیا ہے۔ ای او سی میدرجہ یاال مسایل اور قانون سازی میں ممکنہ اصالخات کے ساتھ ساتھ دیگر غالقوں میں قانون
سا زی کی ضرورت بر غور کرئے لے لیے خکومت کے ساتھ یات ح یت خاری ر کھے گی۔

ثاب نمبر  :2گذارسات میں م تعلقہ عوامل
2.1

امییاز قانون بر ئظر یانی کے عمل کے دوران اس یات کا ئقین کرئے کے لیے کہ کون سے مسایل قانون سازی یا م تعلقہ اصالخات
سے م تعلق ہوئے خاہیں اور اگر ا یسے کونی ہیں نو وہ کون سے ہیں جو کہ دوشروں کے مقا یلے میں اغلی برحیح کے خامل ہیں کا خابزہ
لییے کے لیے ای او سی ئے کنی ایک غوامل کا خابزہ لیا ہے۔ ان میں سامل ہیں:
ٓ
 -ای او سی کا کردار اور ابریسیل تحریہ

 امییازی سلوک یا دیگر ایسانی خقوق کے میابرہ ن ٹوت میابرہ لوگوں کی ئعداد یا امییازی سلوک کی سیگینی -امییازی سلوک سے تخفظ کی موجودہ خد

ش
 -اصالخات امییازی سلوک سے تخفظ کی طح کو کم کر سکیا ہے

 موجودہ قانون سازی ہایگ کایگ یا ئین االقوامی ایسانی خقوق کے ساتھ مظائفت بہیں رکھنی -ئین االقوامی ایسانی خقوق کے اداروں کی طرف سے شقارسات

 اسی طرح کی ئین االقوامی خدود میں غیر امییازی سلوک کے خالف قانون سازی -تجاوبز غدم مساوات کا ننہ نیائیں گیں۔

 افراد یا ن تظیموں کی خانب سے تجاوبز کی جمانت یا مجالفت کی ئعداد اصالخات قانون کو واضع نیا دیں گے۔ٓ
 اصالخات قانون سازی کو اسان نیا دیں گے۔ٓ
 اصالخات تخفظ قانون سازی کو ہم اہیگ کریں گیں ۔ اصالخات ای او سی کی یاثیر کو بہیر کریں گے۔ خکومت ئے بہلے سے تجوبز بر ائقاق کیا -خکومت ئے قانون سازی کو یاقذ کیا ہے۔

 -ایک رغانت ایک خابز مفصد کی خدمت یا میاسب بہیں ہو سکیا۔

ثاب  :3اعلی برجیح مشاثل

3.1

ئ
یاب  2دو خصوں میں قسیم ہے جو کہ قانون ساز اصالخات اور دوشرے اعمال اغلی برحیحی خصوں بر یات کریا ہے۔ جو کہ ای او سی
کی طرف سے اہم غوامل کے تحزیہ کی ئییاد بر زیادہ سیگین اور قوری خدسات صاہر کریا ہے۔ خصہ اول میں نیان کیے گیےمسایل کے

یارے میں ای او سی مجوزہ برامیم کو الگو کرئے کو آسان اور کم نیخیدہ ئصور کریا ہے۔ اس یات کا امکان ہے کہ ای او سی کی تجاوبز
کا ابر خصہ دوم میں نیان کیے گیے خلقہ ابر اور یالیسی کے مقامات بر بڑے گا۔ ای او سی اس یات بر ئقین رکھنی ہے کہ کسی تھی
قانون سازی میں اصالخات سے بہلے خکومت کومزید مساورت اور تخق ٹق کرنی خا ہیے۔ ای او سی اس یات بر ئقین رکھنی ہے کہ خصہ
اول اور خصہ دوم میں نیان کیے گیے مسایل مساوی اہمیت کے خامل ہیں اور خکومت کی طرف سے قوری طور بر اس بر کام ہویا

خا ہیے۔
حصہ  :Iاعلی برجیحی بت یادوں بر الگو کرئے کے مقامات
.A

معذور افراد کے ل یے مشاوات

3.2

ئ
اس یات کے کاقی ن ٹوت موجود ہیں کہ معذور لوگوں کو مخیلف مقامات میں جیسا کہ روزگار  ،خدمات  ،علیم کی فراہمی  ،اور اخاطے یک
رسانی میں مسلسل امییازی سلوک اور رکاونوں کا سامیا کریا بڑ رہا ہے جن کو قانون سازی اوریالیسی میں اصالخات کی ضرورت ہے

3.3

معذوری امییازی قانون کے تحت  ،معذور افراد کے لیے میاسب رہایش نیائے کے لیے کونی قوری ضرورت موجود بہیں ہے  .یہ ئین
االقوامی ایسانی خقوق کی ذمہ دارنوں اور ایسی خدود میں خدیدنت کے دیگر رججان سے مظائفت بہیں رکھنی ہے۔ ای او سی کی موصول
سدہ شکایات سمیت معذور افراد کے خالف امییازی سلوک کے مضٹوط ن ٹوت موجود ہیں۔اور یہ معاملہ ہایگ کایگ میں معذور لوگوں کی
ایک بڑی ئعداد کو میابر کریا ہے .مساورنی عمل میں ذمہ داری کے ئعارف کے لیے تجاوبز کو ایک مضٹوط جمانت خاصل تھی خاص طور بر
ان لوگوں کی طرف سے جو کہ معذور افراد کے ساتھ کام کرئے ہیں۔

()i

میاسب رہایش نیائے کے لیے ایک فرض

ن
تجوبز  :1یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت معذور افراد کے ل یے م یاسب رہائش ن یائے سمیت م تعلقہ شع یوں میں ئشمول روزگار ،علیم؛ سامان ،حدمات

اور سہول یات اور احاطے کی فراہمی کے ل یے اثک الگ ڈنونی م تعارف کروائے ہوئے معذوری امت یازی قانون میں برمیم کی شقارش کرے۔ یہ مزثد
شقارش کی حانی ہے کہ ثاحابز سخت دفعات کو منسوخ ک یا حائے۔
()ii

3.4

معذور افراد کے لیے ایک امدادی خانور کے ہوئے ہوئے امییازی سلوک سے قوری تخفظ
قی الجال ایسی کونی قوری دقعات موجود بہیں ہے۔کہ ایک امدادی خانور کے ہمراہ کسی شخص سے امییاز معذوری امییازی سلوک ہے۔
ای او سی کے آبریسیل تحرئے کی ئییاد بر ئصری ئقائص اور دوشری معذورنوں کے ساتھ لوگوں کی ایک بڑی ئعداد ممکنہ طور بر میابر ہو
گی۔ اور ہایگ کایگ میں گانیڈ ک ٹوں اور دیگر امدادی خانوروں کا استعمال بڑھائے کے م تصوئے موجود ہیں۔ امییاز کا ن ٹوت ای او سی کے
یاس موصول سدہ شکایات میں واضع ہے اور تجوبز کے لیے ن تظیموں سے کاقی جمانت خاصل ہونی ہے۔

تجوبز :2یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت معذوری امت یازی قانون کی جز  11کو ن یدثل کرئے ہوئے حانوروں کی امداد کو امت یازی سلوک سے تحفظ کی
قشم کے طور بر سامل کرے اور حانوروں کی امداد کی صیح طور بر ئشرتح کرے۔
()iii
3.5

ووٹ ڈا لیے اور انیجایات بر ک ھڑے ہوئے والے معذور افراد کا امییازی سلوک سے تخفظ

قی الجال معذوروں کے انیجایات میں ووٹ ڈا لیے یا غوامی ،قانونی اور مساورنی اداروں کے انیجایات میں ک ھڑے ہوئے بر کونی واضع
ممائغت بہیں ہے۔ یہ جیسی ،یسل اور خایدانی حیی یت کے تخفظ کی طرح خصوصیات کے ساتھ تخفظ بہیں ہے کے جسکا موازیہ کیا
خائے۔ئین االقوامی ایسانی خقوق کی ذمہ دارنوں کے مظانق معذور ایسانوں کو ئغیر کسی ئقرنق کے وونیگ اور انیجایات میں ک ھڑے ہوئے
کے ذر ئعے سے غوامی زیدگی میں خصہ لییے کا نورا جق خاصل ہےاور اقوام میجدہ ئے ہایگ کایگ قانون سازی میں ئظر یانی کرئے کی
تجاوبز دی ہیں۔ یہ مسیلہ ممکنہ طور بر ذہنی نیماری یا دایسورایہ معذوری کے ساتھ ان سمیت معذور افراد کی ایک بڑی ئعداد بر ابر ایداز ہویا
ٓ
ہے اور مساورت کے دوران مخیلف افراد اور ن تظیموں کی طرف سے ای او سی کی تجوبز بہت اہم جمانت سا میے انی تھی جس میں کچھ
لوگوں ئے معاننہ کیا کہ ووٹ کے جق سے درکیار ممکنہ طور بر ایسانی خقوق کی خالف ورزی ہے۔

تجوبز  :3یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت معذوری امت یازی قانون میں برمیم کرے جس میں معذور افراد کے ووٹ ڈا ل یے اور انیحاثات میں کھڑے
ہوئے کے امت یاز سلوک بر ممانعت کی حائے۔ یہ مزثد تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت محلس قانون ساز آرڈبت ینس اور ڈسبرکٹ کوئشل آرڈبت ینس کی ان
دفعات بر نظر ثانی کرے جو ان معذور اسحاص کو ثا اہل فرار د ن یا ہے جن کو معمالت کا ان تظام ستی ھا ل یے کا ثا اہل فرار دے کر حکومت محلس قانون
ساز اور ڈسبرکٹ کوئشل انیحاثات میں ووٹ ڈا ل یے کی رجسبرئشن سے روک دثا گ یا ہے۔

.B

عورنوں کے ل یے مشاوات

 3.6ہایگ کایگ میں جوائین کو زیدگی کے کنی شع ٹوں میں امییازی سلوک کا سامیا کریا بڑ رہا ہے۔ خاص طور بر تجوں کے ہوئے ہوئے جس
ش
م
سے کام میں کمل طور بر خصہ لییے میں ان کی صالجی ٹوں بر بڑا ابر بڑیا ہے۔ ان کو اغلی طح بر کنی شع ٹوں میں جیسی ہراسگی کا سامیا
کریا بڑ رہا ہے جس کو سیکشن ڈی میں نیان کیا خا خکا ہے۔

( )iجوائین کا زخگی کی جھنی کے ئعد وایس کام کی نوزیشن بر خائے کا جق
ٓ
 3.7اتھی یک جوائین کے زخگی کے ئعد وایس کام کی نوزیشن بر ائے کے جق کا کونی تخفظ خاصل بہیں ہے جو کہ ئین االقوامی خدود میں
ٓ
تخفظات کے برغکس خا سکیا ہے۔ ای او سی کے ابریسیل تحرئے کی ئییاد بر یہ ن ٹوت موجود ہے کہ جوائین کو دوران جمل ،زخگی کی جھنی
ٓ
اور زخگی کی جھنی کے ئعد ان کو وایس کام بر ائے سے امییازی سلوک کا سامیا کریا بڑیا ہے جس میں نوکری سے ئکاال خایا تھی سامل ہے۔
مساورنی مسق میں کنی غیر شرکاری ن تظیموں اور افراد ئے ائقرادی طور بر اس حیال کا اظہار کیا ہے کہ کہ جوائین کو زخگی کی جھنی کےئعد
ٓ
اننی سائقہ کام کی نوزیشن بر ایک مخصوص مدت کے لیے ائے کا جق مشروط مسییییات ہویا خا ہیے۔
تجوبز  :4یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت جوابین کی زحگی کی جی ھی کے نعد وائس انئی سانقہ نوزئشن بر کام کے جق کو م تعارف کروائے ثا اگر وہ

نوزئشن ثافی نہیں رہی ہے نو اسکے متیادل اسی طرح کی شرانط و ضوانط بر اسکو م یاسب نوزئشن دی حائے۔ اس طرح کی اثک شق کو ثا نو نوکری کے
قانون ثا جنسی امت یازی قانون میں برمیم کر کے سامل ک یا حا سک یا ہے۔

)(ii
3.8

دودھ یالئے والی جوائین کو امییازی سلوک سے اظہار تخفظ
اتھی یک ایسی کونی سق موجود بہیں ہے جس کے تحت دودھ یالئے بر امییازی سلوک غیر قانونی ہو۔ ای او سی دودھ یالئے بر امییازی
سلوک کی شکانت کو خایدانی فرد کی دیکھ تھال کے درجہ کو امییازی سلوک ئصور کریا ہے ای او سی کو ایک بڑی مقدار میں دودھ یالئے والی
جوائین سے شکانت موصول ہونی ہیں جن کو براہ راست یا یلواشطہ طور بر کنی شع ٹوں میں امییازی سلوک کا سامیا کریا بڑیا ہے۔ ہایگ کایگ میں
دودھ یالئے والی جوائین کی ئعداد میں تھی کنی سالوں میں اصافہ ہو رہا ہے جو کہ اس مسیلے کو اور اہم نیایا ہے۔

تجوبز : 5یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت ائسی دفعات م تعارف کروائے کہ جس میں دودھ ثالئے کی بت یاد بر براہ راست ثا ثالواشطہ امت یازی سلوک بر
ممانعت ہو۔ یہ دفعات جنسی امت یازی قانون میں جنسی امت یاز کی شکل میں امت یازی سلوک کی اثک الگ قشم کے طور بر برمیم کر کے سامل کی حا سکئی

ہے۔ ثا ٹ ھر حاثدانی ج یت یت امت یازی قانون میں برمیم کر کے ان دفعات میں سامل ک یا حا سک یا ہے۔ دودھ ثالئے کی نعرنف میں دودھ نکال یا ٹ ھی
سامل ہوثا حا ہ یے۔
.C

نمام ئشلی گروہوں سے مشاوات

3.9

یسلی امییازی قانون کے تحت یسلی امییاز سے تخفظات دوشرے امییازی سلوک کے خالف قوائین سے کم ہیں۔ کچھ اہم مسییییات ہیں
جس ئے یسل اور اس سے ملیے خلیے امییازی سلوک کو کم کیا ہے۔

()i

خکومنی اقعال اور اجییارات کے ئعلق میں یسلی امییاز سے تخفظ فراہم کریا

 3.10خکومت کی خانب سے ا نیے امور اور اجییارات کے اسیمعال کے دوران یسلی امییاز سے م تعلق اتھی یک کونی تخفظ بہیں ہے۔ یہ دیگر
امییازی سلوک کے خالف قوائین کے تحت تخفظات کے مظانق بہیں ہے۔ تخفظ کی کمی ئین االقوامی ایسانی خقوق کی ذمہ دارنوں کی
خالف ورزی تھی ہے۔ اور اقوام میجدہ ئے خکومت کو اس میں برمیم کرئے کی شقارش کی ہے۔ یہ ایک ئییادی مسیلہ ہے جو کہ کسی
مخصوص یسل کے قطع ئظر ہایگ کایگ میں ہر فرد کو میابر کریا ہے اور ای او سی ئے اس یات کو نوٹ کیا ہے کہ ایک بڑی ئعداد ئے
غوامی مساورت کے دوران اس تجوبز کی جمانت کی ہے۔

تجوبز  :6یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت ئشلی امت یازی قانون میں برمیم کرے جس میں یہ ن یان ک یا گ یا ہو کہ حکومت کا ا ن یے امور اور اجت یارات شر

اتحام د ن یے ہوئے امت یاز کرثا غبر قانونی ہے۔

( )iiئعلق کی ئییاد بر یسلی امییاز سے بہیر تخفظ
 3.11نعلق کی بت یاد بر یسلی امییاز سے تخفظ قی الجال بہت مجدود ہے جو کہ ضرف فرننی رسنہ داروں بر الگو ہویا ہے۔ اور دوشرے ئعلق رکھیے
والے جیسے کہ دوسٹوں ،یگرانوں اور کام کے ساتھوں بر الگو بہیں ہویا۔ یہ معذوری کے سلسلے میں م تعلقہ تخفظ سے تھی کم ہے۔ اگرجہ
ای او سی ئے اس طرح کے تخفظ کو تمام مخقوظ خصوصیات میں نوستع بر مسورہ کیا ہے۔ لیکن ای او سی کے یاس ئعلق کی ئییاد بر
جیس ،جمل ،اذدواجی حیی یت اور خایدان کی حیی یت سے م تعلق امییازی سلوک کے ن ٹوت کاقی بہیں ہیں۔ جیسا کہ ئعلق کی ئییاد بر
ش
یسلی امییاز سے تخفظ کم ہے ،ای او سی اس تخفظ کو معذوری امییازی سلوک کے قوائین کی طح بر مضٹوط کرئے کی برحیح بر ئقین رکھیا

ٓ
ہے۔ ای او سی کو کچھ درجواسییں موصول ہونی ہیں جو کہ ممکنہ طور بر ئعلق کی ئییاد بر یسلی امییاز کی درجواست تھی جن بر اگے کچھ
بہیں ہو شکا۔
تجوبز  :7یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت ئشلی امت یازی قانون کی ان دفعات کو جیم کرئے ہوئے اس میں برمیم کرے جس میں فرنئی نعلق کی بت یاد
بر براہ راست امت یازی سلوک اور جراساں کرئے سے م تع ک یا گ یا ہے۔ اور اس کی حگہ نعلق کی نعرنف کو سامل ک یا حائے:
()a

اثک سحص کا زوج

()b

ح
دوشرا آدمی جو کہ آدمی کے ساٹھ ق تقی گھرثلو بت یادوں بر اسکے ساٹھ رہ یا ہے

()c

آدمی کا رستہ دار

()d
()e

اس سحص کا ثگران اور

دوشرا آدمی جو اس آدمی کے ساٹھ کاروثار ،ک ھ یلوں ثا نفرتحی رستہ داری میں ہے

( )iiiحیال کی نیاء بر یسلی امییاز سے تخفظ
 3.12قی الجال یسلی امییازی قانون کے تحت یسل کی ئییاد بر حیال یا بہیان کے طور بر امییازی سلوک کے م تعلق کونی تخفظ خاصل بہیں
ہے۔ یہ معذوری امییازی قانون کے بر غکس ہے جہاں معذوری سے م تعلق حیال کے طور بر امییازی سلوک کے لیے تخفظ خاصل
ہے۔ اگرجہ ای او سی ئے اس طرح کے تخفظ کو تمام مخقوظ خصوصیات میں نوستع بر مسورہ کیا ہے۔ لیکن ای او سی کے یاس ئعلق کی
ئییاد بر جیس ،جمل ،اذدواجی حیی یت اور خایدان کی حیی یت سے م تعلق امییازی سلوک کے ن ٹوت کاقی بہیں ہیں۔ یاہم ،اگرجہ ای او سی
یہ ئقین رکھنی ہے کہ یسل سے م تعلق اس قسم کا تخفظ میاسب ہوگا۔ ک ٹویکہ خاالت کی ایک بہت بڑی ئعداد ایسی ہے جہاں لوگوں کو
ایک خاص یسل سے م تعلق سمچھا خائے کی وجہ سے اجھا سلوک بہیں کیا خایا ہے۔ ہایگ کایگ میں یسلی گروہوں کی ایک بڑی ئعداد
س
میں یسلی امییاز ،ئعصیات اور دفیانوسی ئصورات کے ن ٹونوں کو دیکھیے ہوئے ای او سی یہ مچھنی ہے کہ اس طرح کا تخفظ اس طرح کی
صورتجال سے تمییے اور ئعصب کو رو کیے کے لیے مددگار یانت ہوگا۔ ئعلق کی ئییاد بر یسلی امییاز سے تخفظ کی شقارسات کو دیکھیے ہوئے
ہوئے ای او سی اس یات بر ئقین رکھنی ہے کہ حیال کی نیاء بر امییاز کے خالف تخفظ تھی مستقل مزاجی کی وجہ سے سامل کیا خایا
ش
خا ہیے۔ اور اس یات کو ئقینی نیایا خا ہیے کہ تخفظ معذوری سے م تعلق کی طح بر ہے۔

تجوبز : 8یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت ئشلی امت یازی قانون میں برمیم کرے اس ج یال سے کہ اثک سحص محصوص ئشل کا ہے کو براہ راست

امت یاز اور ہراساں کرئے سے تحفظ فراہم کرے۔

ئ
( )ivئیشہ وارایہ علیم و برن یت سے م تعلق امییازی سلوک کی جھوٹ میسوخ کی خائے
ئ
 3.13ایگربزی اور جینی ہایگ کایگ کی دونوں شرکاری زیائیں ہیں اور دونوں کو مساوی حیی یت خاصل ہے۔ قی الجال  ،ئیشہ ورایہ علیم اور
برن یت میں یسلی امییازی قانون کے تحت برن یت کے ذر ئعے کو امییازی سلوک کا اسیینی خاصل ہے۔
ئ
 3.14ای او سی کے خدسات کے مظانق ئیشہ ورایہ برن یت میں علیم کے ذرئعہ کی رغانت کا ابر بہت وستع ہے۔ ای او سی کو تھی ئیشہ ورایہ
برن یت سے م تعلق زیان کے امییاز کی کنی شکایات موصول ہونی ہیں۔ اور یسلی اقلی ٹوں کے ساتھ کام کرئے والی کنی ن تظیموں ئے تھی
اس یات کا مساہدہ کیا ہے کہ اکیر یسلی اقلی ٹوں کو ئیشہ ورایہ برن یت میں زیان کی وجہ سے مسکالت کا سامیا کریا بڑیا ہے۔ ئیشہ ورایہ
برن یت سے م تعلق رغانت تھی خقوق کے یل اور شہری اور سیاسی خقوق بر ئین االقوامی عہد ( ) ICCPRکے تحت زیان کی ئییاد بر
ئقرنق کو رو کیے کے لیے ذمہ دارنوں کے مظانق بہیں ہو سکیا  .ای او سی کا یہ کہیا ہے کہ کچھ خاالت ا یسے ہوئے ہیں جہاں ضرف ایک
زیان میں ئصاب کو بڑھایا میاسب ہو گا۔ (یہ حیال کرئے ہوئے کے وہاں ایک خابز مفصد تھا اور یہ میاسب تھا کہ برن یت ضرف اسی
زیان میں دی خانی۔) لیکن برن یت کے ذر ئعے کے جوالے سے اسیییاء کا لیادہ اوڑھیا میاسب بہیں ہے۔

تجوبز  :9یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت ئشلی امت یازی قانون کے س یکشن  )2( 21کے تخت دی گئی اس مراغت کو جیم کرے کہ جس میں بنشہ
ن
وارایہ برن یت میں علیم کے ذرنعہ میں ن یدثلی ثا مخیلف ان تظامات دئے حا سک یے ہیں۔
ئ
 3.15علیم کے ذرئعہ سے م تعلق ،خکومت ئے بہلے نیان کیا تھا کہ یہ رغانت اس لیے ہے یا کہ اسکولوں کو کسی خاص یسلی گرونوں سے
ئ
ئعلق رکھیے والے طالب غلموں لے لیے جھی ٹوں یا علیم کے ذر ئعے میں ا نیے ان تظامات میں نیدیلی الئے جیسے کہ یسلی اقلی ٹوں کو ان کی
س
ئ
اننی زیان میں علیم د نیے بر مخ ٹور کرئے سے تجاو کے لیے ہے۔ ای او سی خکومت کے موقق کو مچھنی ہے لیکن ای او سی کو یہ
تخفظات ہیں کہ رغانت بہت وستع ہے اور یسلی اقلی ٹوں میں جینی کو دوشری زیان کے طور سیکھیے کے لیے کسی خاص مدد کی ضرورت
بہیں ہے کی یشرتح کے طور بر لیا خا سکیا ہے۔ اس یات کے کاقی ن ٹوت موجود ہیں کہ یسلی اقلی ٹوں کو جینی زیان سیکھیے کے لیے
بہت سی رکاونوں کا سامیا ہے۔ جو کہ معاشرے میں ان کی برابر کی شرکت بر م تفی ابرات مرنب کریا ہے۔ خقوق کے یل اور
ئ
 ICCPRکے یل کے تحت زیان کی ئییاد بر ئقرنق کو رو کیے کے لیے علیم سے م تعلق رغانت تھی ہایگ کایگ اور ئین االقوامی ایسانی
ئع
خقوق کی ذمہ دارنوں سے مظائفت بہیں رکھنی ای او سی اس یات بر تھی ئقین رکھنی ہے کہ رغانت کی میسوجی موجودہ لیمی ئظام کو
میابر کرے گی۔ ک ٹویکہ دو شرکاری زیانوں میں بڑھائے کو ایک خابز مفصد کے طور بر ئصور کیا خائے گا جو کہ غیر قانونی بہیں ہے۔

تجوبز  :11یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت ئشلی امت یازی قانون کے س یکشن  )2( 26کے تخت دی گئی اس مراغت کو جیم کرے کہ جس میں
ن
ن
علیم سے م تعلق علیم کے ذرنعہ میں ن یدثلی ثا مخیلف ان تظامات دئے حا سک یے ہیں۔
D.

براہ راست اور ثالواشطہ امت یازی سلوک اور ہراساں کرئے کے تحفظ کو نہبر ن یاثا

براہ راست امییازی سلوک سے تخفظ کو بہیر نیایا
)(i
 3.16دوا یسے مسایل ہیں جن کے یارے میں ای او سی کا حیال ہے کہ ان کو براہ راست امییاز کی یسکیل د نیے ہوئے خظاب کریا ضروری
ہے ایک مخقوظ خصوصیت کی ئییاد بر ئقرنق کے معنی اور براہ راست معذوری دغووں میں نیمائے۔

 3.17تمام غیر امییازی سلوک کے قوائین میں براہ راست امییاز کی موجودہ ئعرئف کسی شخص کی خاص خصوصیت کی ئییاد بر امییاز سے مراد لی
گنی ہے۔ اس کا یہ مظلب ہے کہ جو شخص امییازی سلوک کا سامیا کر رہا ہو اور ممکنہ طور بر وہ صورت خال حیم ہو خانی ہے جس
میں ایک شخص سے ایک مخقوظ خصوصیت کی ئییاد بر کم یاسداری سلوک کیا خایا ہے۔ یہ تخفظ میں ایک فرق ہے اور دوشرے دابرہ
اجییار میں موازیہ کے تخفظ سے مخیلف ہے  .اس کے غالوہ ،یہ ئعلق اور حیال کی ئییاد بر امییازی سلوک کے دیگر م تعلقہ دقعات کے
مظانق بہیں ہے .

تجوبز  :11یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت حاروں غبر امت یازی سلوک کے قوابین میں یہ ن یان کرئے ہوئے براہ راست امت یاز کی نعرنف میں برمیم
کرے کہ محفوظ حصوص یات کی بت یاد بر اثک سحص سے کم ثاسداری سلوک ک یا حاثا ہے یہ کہ یہ کہ کونی سحص محفوظ حصوص یات رک ھ یا ہو۔

 3.18براہ راست معذوری کے دغووں کے سلسلے میں موجودہ دقعات کی زیان کو معذوری کے ساتھ ایک شخص اور ئغیر معذوری کے ساتھ
کسی دوشرے شخص کے درمیان موازئے کی ضرورت ہے۔ جس کا یہ مظلب ہے کہ تخفظ کا اطالق ان خاالت بر الگو بہیں ہویا ہے
جہاں بر ایک شخص کی معذوری کو کسی دوشرے شخص کی معذوری کے مقا یلے میں کم یاسداری کا سلوک کیا خا یا ہے۔ اس یات کی
اصالح کی ضرورت کے ن ٹوت تھی موجود ہیں کے ان لوگوں کو جن کو کونی مخصوص معذوری جیسے کے ذہنی معذوری یا م تعدی امراض
ہیں ،کو دیگر معذورنوں کے مقا یلے میں ذیادہ یدیامی اور امییازی سلوک کا سامیا کریا بڑیا ہے۔ اصالخات کے لیے ن تظیموں کی طرف سے
تھی مضٹوط جمانت کی گنی ہے جو کہ معذور افراد کے لیے بہیر تخفظ فراہم کرے گا۔

تجوبز  :12یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت معذوری امت یازی قانون کی براہ راست معذوری کا امت یازی سلوک کی دفعات کے س یکشن  6اور  8میں
برمیم کرے جس میں مخیلف معذورنوں کے ساٹھ (افراد کے درم یان) امتیازی سلوک سے تحفظ سامل ک یا حائے۔

)(ii

یالواشطہ امییاز سے تخفظ میں بہیری

 3.19یالواشطہ امییاز کی موجودہ ئعرئف بہت سے معامالت میں نیگ ہے جن میں "ضرورت یا خالت" کی اہمیت ہے۔ ئفصان یا ئفصان کے
فیام اور اس خیز کی ئعرئف کہ یالواشطہ امییاز کو قایل جواز نیائے کے لیے شروع کیا خائے۔ ئییجے کے طور بر ،کچھ خاالت میں امییاز کے
یاقایل جواز دغوے بہیں کیے خا سکیے۔ شکایات کو نوٹ کرئے کے تحرئےکی ئییاد بر اور دوشرے دابرہ اجییار میں برقی کی ئییاد بر تھی
ای او سی غور کریا ہے کہ یالواشطہ امییاز کی ئعرئف میں بہیری النی خا ہیے.

تجوبز  :13یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت غبر امت یازی سلوک کے حاروں قوابین میں ثاالواشطہ نفرنق کی نعرنف میں ن یدثلی الئے۔
)(iii

اثک شرط ،حاتچ ثا عمل کا اطالق ک یا گ یا ثا ان لوگوں کے ل یے برابر کا اطالق ک یا حائے جو ان حصوص یات کا اسبراک نہیں کرئے۔
جو تحفضانی حصوص یات کے ساٹھ اس ائشان کے ل یے نفضان دہ ہے ثا ہو سکئی ہے۔
جو صخیح ہدف کے ساٹھ قاثل جواز یہ ن یانی حا سکے اور ہدف کے ساٹھ اثک معفول اور مت یاسب رانطہ ہو۔

حراسگی سے تخفصات میں بہیری الیا

 3.20قی الجال بہت سے خاالت ا یسے ہیں جہاں ہراسگی کو رو کیے کے لیے موجودہ شرائط میاسب خقاظت مہیا بہیں کر یا رہیں۔ ان میں،
ان لوگوں کی جیس ،یسل یا معذوری کو ہراساں کرئے کی خقاظت بہیں ہے جو کام کرئے ہیں (جیسے رصاکار یا وہ لوگ جو کیسانیمیٹ
بر کام کرئے ہیں )اور یہ روزگار کے ئعلق میں ہوں۔ خدمات فراہم کییدگان لوگوں سے خدمات صارفین کو یسلی اور معذوری حراسگی کی
خقاظت بہیں جن میں ہایگ کایگ کے رجسیرڈ سدہ تحری جہاز اور طیارے سامل ہیں۔ کرایہ دار یا ذیلی کرایہ دار جو اسی اخاطے میں ہیں

ان سے جیسی ،یسلی اور معذوری حراسگی کی خقاظت بہیں۔ کل ٹوں کے ممیرز یا ممکنہ ممیرز سے جیسی ،یسلی اور معذوری حراسگی کی
خقاظت بہیں۔ اس کےغالوہ ای او سی کا ئقین ہے کہ ان تظامی مالکان ا نیے مالزمین کی حراسگی کو تجائے کے لیے اہم کردار ادا کرئے
ہیں اور خال میں مالکان کی ذمہ داری کی کونی شرط بہیں ہے کہ وہ کسی ئیشری یارنی سے ا نیے مالزمین کی حراسگی کو رو کیے کے لیے
میاسب عمل اجییار کرئے میں کامیاب یہ ہوں۔
ٓ
ی
 3.21ای او سی کو حراسگی کی ،لخصوص جیسی حراسگی کی بہت سی شکایات ملنی ہیں۔ اوبر د نیے گیے مقدمات میں سے کچھ مقدمات کو اگے
بڑھائے میں ای او سی قاضر ہے ک ٹویکہ ان کے لیے کونی قانونی تخفصات بہیں ہیں۔ ان میں سے کنی مسایل بر ای او سی ئے
خکومت کو کنی گذارسات ئیش کیں ہیں جن میں نیدیلی الئے بر زور دیا گیا ہے جن اصولوں بر خکومت م تقق ہے لیکن نیدیلی بر عمل
ئ
بہیں کیا۔ ای او سی ئے کاقی مظا لعے م تعقد کرائے جو روزگار ،علیم اور خدمات کی فراہمی میں بڑے نیمائے بر جیسی حراسگی کو طاہر

کرئے ہیں۔ یہ ن ٹوت تھی ہے کہ کچھ خظرے سے دوخار گروہ جن میں غیر ملکی گ ھریلو خادمائیں سامل ہیں ،تخفظ میں فرق سے میابر
ہوئے ہیں جو ایک سے ذیادہ خلقہ کے لوگوں بر ممکنہ طور بر ابرات مرنب کرنی ہے۔ ج یاچہ ای او سی ئے حکومت کو درج ذثل تجوبزات
بنش کی ہیں:

تجوبز  :14یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت جنسی امت یازی قانون ،ئشلی امت یازی قانون اور معذوری امت یازی قانون میں ن یدثلی الئے ثاکہ مالک ا ن یے
مالزمین کی کسی بنشری ثارنی جن سے کسیمر سے جنسی ،ئشلی ثا معذوری جراسگی کا ذمہ دار ہو جہاں مالک کے ثاس جراسگی کا نوئس ہو اور جراسگی کو رو ک یے
کے ل یے م یاسب اقدامات لت یے میں ثاکام ہو۔

تجوبز  :11یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت جنسی امت یازی قانون ،ئشلی امتیازی قانون اور معذوری امت یازی قانون میں ن یدثلی الئے ثاکہ ان لوگوں کو
جنسی ،ئشلی اور معذوری جراسگی سے تحفظ دثا حائے جو اثک ہی حگہ بر کام کرئے ہیں جن سے کہ کیسانیمیٹ بر کام کرئے والے اور رضاکارایہ کام

کرئے والے ۔

تجوبز  :16یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت ئشلی امت یازی قانون اور معذوری امت یازی قانون کی شرانط میں ن یدثلی الئے ثاکہ حدمت ضارفین کو ئشلی اور
معذوری جراسگی سے تحفظ دثا حائے۔
تجوبز  :17یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت ئشلی امت یازی قانون اور معذوری امت یازی قانون کی شرانط میں ن یدثلی الئے ثاکہ حدمت ضارفین کو ئشلی اور
معذوری جراسگی سے تحفظ دثا حائے۔جہاں اشظرح کی جراسگی ہاثگ کاثگ سے ثاہر ہونی ہے ل یکن ہاثگ کاثگ کے تحری جہاز اور ط یاروں میں۔
تجوبز  :18یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت جنسی امت یازی قانون ،ئشلی امت یازی قانون اور معذوری امت یازی قانون کی شرانط میں ن یدثلی الئے ثاکہ
کرایہ داروں اور ذثلی کرایہ داروں کو اسی احاطے میں ر ہ یے ہوئے کرایہ داروں اور ذثلی کرایہ داروں سےجنسی ،ئشلی ثا معذوری جراسگی سے تحفظ دثا
حائے۔
تجوبز  :19یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت جنسی امت یازی قانون ،ئشلی امت یازی قانون اور معذوری امت یازی قانون کی شرانط میں ن یدثلی الئے ثاکہ
ان تظامی کلب کے ممبران ثا ممکتہ ممبران سے سےجنسی ،ئشلی ثا معذوری جراسگی سے تحفظ دثا حائے۔

عوامی اٹ ھارنی میں تحفظ کا دابرہ کار

E.

 3.22قی الجال غوامی اداروں میں امییازی سلوک کے تخفظ میں ایک خال ہے۔ ک ٹویکہ امییازی سلوک کے خالف خاروں قوائین یہ تخفظ مہیا
بہیں کرئے کےغوامی ادارے ا نیے امور اور اجییارات کے اسیمعال میں فرق کریں۔ یہ ئفطہ ئظر یل برائے دسٹوری خقوق کے غوامی
ت
اداروں کو امییازی سلوک سے رو کیے کی ذمہ داری سے م ٹوابر بہیں ہیں۔ اس مساورت سے بہت سی ن ظیمیں یہ طاہر کرنی ہیں کہ یہ
ذیادہ ضروری ہو گا کہ اس کا مظلب نیایا خائے کہ کون سا ادارہ غوامی ادارہ ہے۔

تجوبز  :21یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت امت یازی سلوک کے حالف حاروں قوابین میں ن یدثلی الئے اور وہ نمام عوامی اداروں بر الگو ہوں کہ یہ ان
کے ل یے غبر قانونی ہو گا کہ ہو ا ن یے امور اور اجت یارات کے اسیمعال میں فرق کریں۔ اس ثات بر ٹھی عور ک یا حائے کہ آثا عوامی ادارے کا مظلب
سمج ھاثا ضروری ہے۔

امت یازی سلوک کے دعوے

F.

امییازی سلوک کے دغوے کے ن ٹوت میں قوری شرائط سامل کریا
)(I
 3.23امییازی سلوک کے مقدمات کو یانت کریا مسکل ہویا ہے ک ٹویکہ امییازی سلوک کا براہ راست کونی ن ٹوت بہیں ملیا۔ اگرجہ امییازی سلوک
کے خالف قوائین میں واضح طور بر نیان بہیں کیا گیا ،ہایگ کایگ کی غدالییں اس بر ئظر یانی کرنی ہیں جہاں ایک دقعہ مدعی غلنہ سے
ن ٹوت یا وصاخت لینی ہے یاکہ ننہ خل سکے کہ امییازی سلوک ہواہے یا بہیں۔ ئین االقوامی دابرہ اجییار میں ،ا یسے ن ٹوت کا نوجھ
دوشرے بر خلے خایا ،واضع طور بر غیر امییازی قوائین میں نیان کیا گیا ہے۔ ئین االقوامی ایسانی خقوق اداروں ئے تھی اس تجوبز کی
شقارش کی ہے .مساورت کے عمل میں بہت سی ن تظیموں ئے جو اس تجوبز بر رصامید ہونی تھیں ،امییازی سلوک کو یانت کرئے میں
ٓ
ائے والی مسکالت بر روسنی ڈالی کہ ک ٹوں ان کو میاسب طور بر قانون سازی میں سامل کیا خائے۔

تجوبز  :21یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت امت یازی سلوک کے حالف حاروں قوابین میں ن یدثلی الئے ثا کہ ن یوت کا نوجھ اور مع یار دفعات میں سامل
ک یا حائے۔

 -ن یوت کے مع یار کے مظانق ان کو طاہر کرثا حا ہ یے کہ مدعی کو امکاثات کے برازو بر امت یازی سلوک کر ضرور ثانت کرثا ہو گا۔

 -ن یوت کے نوجھ میں ان کو ضاہر کرثا ہو گا کہ مدعی کو حقانق ن یائے حاہت ییں جن سے امت یازی سلوک کا اثدازہ لگاثا حا سکے اور جب

اثک دفعہ وہ ائشا کے لے نو ن یوت کا نوجھ مدعا علتہ کی طرف حال حائے ،یہ ثانت کرئے کے ل یے کہ در حق تقت وہاں کونی امت یازی
سلوک نہیں ک یا گ یا۔

) (IIیالواشطہ امییازی سلوک کے دغوؤں میں ہوئے گیے ئفصایات کا ائعام
 3.24قی الجال یالواشطہ امییازی سلوک کے ئفصایات کو جیسی امییازی قانون ،خایدانی حیی یت امییازی قانون اور یسلی امییازی قانون کے زبر
یگرانی ا یسے خاالت میں م تع کیا گیا ہے جہاں مدغا کا ارادہ ہو کہ دغوع دار سے یا میاسب رویہ ر کھے۔ اسی یات کا اطالق معذوری امییازی قانون کی
زبر یگرانی بہیں ہویا اور ئفصان سے تمییے میں خالء کا یاغث ئییا ہے۔ اس کا جواز تھی بہیں ہے ک ٹویکہ امییازی سلوک کو یانت کرئے کیلیے ن یت
ت
مظلویہ ع تصر بہیں ہے۔ مساورت میں بہت سی ن ظیمیں جو اس تجوبز بر رصامید ہیں ،ابہوں ئے تھی یہ ئفطہ اتھایا ہے کہ یالواشطہ امییازی
سلوک سے تمییے کے لیے ن یت ئییادی شرط بہیں ہونی خا ہیے۔
تجوبز  :22یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت جنسی امت یازی قانون ،حاثدانی ج یت یت امت یازی قانون اور ئشلی امت یازی قانون کی دفعات کو رد کرے جو
ثالواشطہ امت یاز کے دعووں کے نفضاثات کو نورا کرئے کے ل یے ن یت کا ن یوت طلب کرئے ہیں۔

حصہ  :2ذثادہ برج یح برمت ئی مشاث لمیں مزثدتح ق یق ،مشاورت اورنع ل یم کی ضرورت ہے۔
.A

مرکزی جمعیت کو فروغ د ن یے کا فر

 3.25ہایگ کایگ کے امییازی سلوک کے خالف قوائین میں ایک ئییادی یسویش یہ ہے کہ ان کی نوجہ اس بر ہے کہ امییازی سلوک بر
ائقرادی طور بر قدم اتھایا خائے تجائے اس کے کہ غدم مساوات اور امییازی سلوک کو بہجایا خائے جیسے کہ خکومت اور غوامی اتھارثیز کو
ا نیے کام میں مساوات اور غدم امییازی سلوک کو فروغ د نیے کے فرائض سو ئییے خائیں۔ اگرجہ خکومت ئے مخیلف گرونوں کے لیے اہم
مساوات کو فروغ د نیے کے لیے بڑی ئعداد میں اقدامات اتھائے ہیں ،ای او سی ئقین رکھنی ہے کہ وہ یہ نو خامع ہیں یہ ہی کاقی ہیں۔
وہ ضرف اس طرح کی جیسی یا یسلی مخقوظ خصوصیات سے م تعلق ہیں۔ ضرف کچھ شرکاری اداروں اور غوامی اتھارنی بر الگو ہوئے ہیں اور
قانونی ابر بہیں رکھیے۔

 3.26یسلی اقلی ٹوں ،معذور افراد اور جوائین سمیت م تعد گروہوں کے لیے ہایگ کایگ میں خاری م تظم غدم مساوات کا ن ٹوت ہے۔ اسکے غالوہ
ئین االقوامی ایسانی خقوق کی ذمہ دارنوں کے تحت یسمایدہ گروہوں کے لیے اہم مساوات کے خصول کے لیے قعال اقدامات کرئے کی
ضرورت ہونی ہے۔ اس طرح موازیہ کے طور بر برطاننہ میں مساوات کو فروغ د نیے اور امییازی سلوک کو حیم کرئے کا ذمہ قانون
ت
سازی میں ئیش کیا گیا ہے۔ ای او سی ئے نوٹ کیا ہے کہ وہ ن ظیمیں جو یسلی اقلی ٹوں اور جوائین کی تمانیدگی کرنی ہیں ان کی خانب
سے اس تجوبز کے لیے کاقی جمانت تھی۔
 3.27یہ ای او سی کی نوزیشن کہ شرکاری شعیے میں مساویایہ فرئصہ ہویا خا ہیے۔ اس طرح کی ذمہ داری کا ایک سے ذیادہ خلقہ ابر اور قوائین بر
وستع ابر کرے گا۔ ای او سی ئقین رکھنی ہے کہ مزید تخق ٹق اور غوامی مساورت اسکے ئعارف میں بہال ضروری قدم ہے۔ ایک وستع
نیمائے بر اسکے غوامل بر غور کریا خا ہیے جیسا کہ فرائض کا دابرہ کار ،کون سے خکومنی اور شرکاری اداروں بر الگو ہوں گے ،کس خد یک
ٓ
قانونی عملدرامد اور اس کا طرئقہ کار اور ڈنونی کی یگرانی اور م تعلقہ رہیمانی کی نیداوار میں ای او سی کا ممکنہ کردار۔

تجوبز  :23یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت عوامی مشاورت اور تحق یق کرائے ثا کہ شرکاری شع یے میں مشاوثایہ فرنصہ مشاوات کو فروغ د ن یے کے
ل یےم تعارف کرائے اور امت یازی سلوک کو جیم کرے۔ جو نمام محفوظ حصوص یات بر الگو ہوں۔

.B

قومیت ،سہرنت اوررہائسی ج یت یت کی بت یاد بر امت یازی سلوک سے تحفظ

 3.28قی الجال یسلی امییازی قانون میں قومیت ،شہرنت اوررہایسی حیی یت کی ئییاد بر امییازی سلوک میں کونی تخفظ بہیں ہے۔ مچموعی طور بر،
اس تخفظ میں ایک اہم خال ہے جو بہت سے لوگوں اور گروہوں بر ابر ایداز ہویا ہے ک ٹویکہ ہایگ کایگ میں اس کا کاقی ن ٹوت ہے کہ
بہت سے ا یسے خاالت ہیں جہاں مخیلف یسلی گروہ قومیت ،شہرنت یا رہایسی حیی یت کی ئییاد بر امییازی سلوک کا سامیا کرئے ہیں۔
اس طرح کے تخفظ کی کمی ئین االقوامی ایسانی خقوق کے مظانق بہیں ہے۔  ،اور ایک سے زیادہ اقوام میجدہ کے اداروں ئے اس طرح
کے تخفظ د نیے کے لیے خکومت کو شقارسات کی ہیں۔ اسی طرح کی کنی ئین االقوامی خدود امییازی سلوک سے تخفظات فراہم کرنی

ہیں۔

 3.29ای او سی نوٹ کرنی ہے کہ قومیت اور شہرنت کی ئییاد بر رہایسی حیی یت سے مخیلف خدسات میں اصافہ کرنی ہیں۔ اور ان سے الگ
مجاظب ہونی ہیں۔

)(i

قومیت اور شہر نت

 3.30قومیت اور شہرنت کی ئییاد کے سلسلے میں ای او سی کا ئقین ہے۔ کہ ہایگ کایگ کے ئین اال قوامی ایسانی خقوق کی ذمہ دارنوں کی
روسنی میں بہاں ان ئییادوں بر امییازی سلوک سے تخفظ کو م تعارف کرئے میں کاقی جواز موجود ہے۔ یہ خق تفت کہ قومیت اور شہرنت
کی ئییاد بر امییازی سلوک کا ئعلق یسلی امییاز سے ہے۔ اور اس امییاز کا ن ٹوت ہایگ کایگ میں موجود ہے۔ یہ یات قایل غور ہے۔ کہ
اس میں ای او سی کی تجاوبز کیلیے مخیلف ن تظیموں کا مضٹوط ساتھ ہے۔ خاص طور بر ایسانی خقوق کیلیے کام کرئے والی غیر شرکاری
ت
ن تظ
س ق
الب نیاہ اور مہاحرین سامل ہیں۔ اور وہ غیر شرکاری ن ظیمیں تھی جو غورنوں کیلیے کام
یمیں کا ی لی ا لی ٹوں کے ساتھ جن میں ط ِ
کر رہی ہیں۔ اس طرح کے ِرد عمل ہایگ کایگ ئین االقوامی ایسانی خقوق سے میسلک کیے خائے ہیں۔ اور امییاز کے ن ٹوت کا جوالہ دیا
خایا ہے۔ مخیلف ن تظیموں کی تجاوبز جن میں ئی تکاری کا شغنہ تھی سامل ہے۔ میں میاسب خدسات موجود ہے۔ ای او سی کا ئقین
ہے۔ کہ اس طرح کے خدسات کو مخیلف طرئقوں سے میاسب ایداز میں خظاب کیا خاسکیا ہے۔ میاسب مسیسییات کو سامل کرئے
کے ذر ئعے سے جو امییاز کی اخازت دے جہاں وہ خابز مفصد کو نورا کریں اور وہ مییاسب ہو۔

تجوبز  :24یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت عوامی مشاورت کا طرز عمل اجت یار کرے اور ئشلی امت یازی قانون کے مظانق قومیت اور سہرنت کی بت یاد
بر امت یاز سے تحفظ م تعارف کرائے ۔مشاورت م تعلقہ مسیلوں بر عور کرے کن سے قومیت اور سہرنت کی نعرنف کی حائے اور قومیت اور سہرنت سے

م تعلقہ مسنست یات کو م یاسب فرار دے کر برفرار رکھا حائے ،منسوخ ک یا حائے ثا م تعارف کراثا حائے۔
)(ii

مییلییڈ جینی سمیت رہایسی حیی یت

 3.31ہایگ کایگ میں رہایسی حیی یت کے سلسلے میں ۔ ای او سی کا ئقین ہے۔ کہ ان ئییادوں بر امییاز میں تخفظ ضرور ہویا خا ہیے گا۔ یہ تخفظ
یہ ضرف مییلییڈ جینی یلکہ رہایسی حیی یت کی ئییاد بر تمام لوگوں کو ملے گا۔ ۔ ای او سی نوٹ کرنی ہے کہ مخیلف گروہ جو اس ئییاد بر
امییازی سلوک کا سامیا کرئے ہیں کہ ایک ن ٹوت موجود ہے۔ جن میں نیے یارکی ِن وطن تھی سامل ہیں اور طالب نیاہ تھی اور دوشرے
تخفظ کے دغویدار ،سیاخت کے شعیے میں مخیلف ن تظیموں کی دی گنی تجاوبز میں تھی میاسب خدسات موجود ہیں۔

 3.32بر خال ای او سی یسلیم کرنی ہے کہ کچھ خاالت میں یہ یات معقول ہے۔ کہ ہایگ کایگ میں لوگوں کے ساتھ رہایسی حیی یت کی ئییاد
بر سلوک کیا خائے۔ جیسے سیاسی خقوق دئے خائیں یا غوامی خدمات اور ذرا ئع کیلیے اہلیت کی کسونی کا ئعین کیا خائے۔ اِ ن خاالت

میں یہ یات اہم ہے کہ ہر مقدمے کیلیے خاص خاالت بر غور کیا خائے۔ کہ کیا کونی امییازی ابر قانونی مفصد کیلیے تھا۔ اور مییاسب
تھا۔

 3.33ای او سی نوٹ کرنی ہے کہ اس مسیلے اور مییلییڈ جینی سے م تعلق ،غوامی مساورت کے دوران خدسات اتھائے گیے جس میں اظہار
کی آزادی سامل ہے۔ جو یسلی امییازی سلوک کے قوائین کی موجودہ خقاظت کی غلط سمچھ کی وجہ سے ہو سکنی ہے یا ای او سی کی
تجاوبز کا قانونی ابر میال کے طور بر ۔ ای او سی کے یہ نوزیشن ہے کہ یسلی امییاز میں(جہاں ایک ایسان اننی ہی یسل کے ایسان کو
کسی دوشری یسل کے ایسان کی یسیت بریاؤ میں کم برحیح د نیا ہے)۔کو یسلی امییازی سلوک کے قوائین کے مظانق بہلے ہی میینہ کیا گیا
ہے۔ اگر بریاؤ کیلیے یسل وجہ ہے۔ اس یات بر زور د نیا اہم ہے کہ ۔ ای او سی کا ئقین ہے کہ ان خدسات کو قانونی طر ئقے سے
مجاظب کیا خا سکیا ہے۔ درخق تفت یسلی امییازی سلوک کے قوائین کے موجودہ سیریکحر بہلے ہی ایسا کر خکا ہے۔ اور نیدیلی میں تھی کر
ً
سکیا ہے ان خاالت بر غور کرئے ہوئے جہاں رہایش بر ئییاد بر امییاز قانویا ہو گا۔ دوشرے خدسات کو مخیلف طر ئقے سے خل کیا
خائے۔ جن میں قایل جواز مسییسیات سامل ہیں۔
تجوبز  :21یہ تجوبزدی گئی ہے کہ حکومت عوامی مشاورت کا طرز عمل اجت یار کرے ،ٹ ھر ہاثگ کاثگ میں ئشلی امت یاز کے قانون کے تخت رہائسی
ج یت یت کی بت یاد بر امت یازی سلوک سے تحفظ کو م تعارف کرائے۔ مشاورت کو نمام م تعلقہ مشاثل بر عور کرثا ہو گا۔ جن میں تحفظات کا دابر کارٹھی
سامل ہے۔کہ ک یا موجودہ مینس یات جو رہائسی ج یت یت سے م تعلق ہیں کو منسوخ ک یا حائے۔ ثا ن یدثلی النی حائے۔ اور ک یا دوشری مس ینس یات م یاسب
س
ہوں۔ مزثد یہ تجوبز ک یا گ یا ہے۔ کہ حکومت اور ای او سی کو ئشلی امت یازی سلوک کے قوابین کی درجواست کو نہبر طر نقے سے مج ھ یے میں فروغ دثا
حائے۔ اور رہائسی ج یت یت سے م تعلق تحقات کا ک یا ابر ہو گا۔
 .Cہم ئسبری کے نعلقات کی شرانط میں حاثدانوں ک یل یے مشاوات

( )iازدواجی حیی یت میں امییازی سلوک سے خقاظت  :ہم بستری کے تعلقات
 3.34قی الجال جیسی امییاز کے قانونی کے مظانق ہم یسیر کے ئعلقات میں جو غیر سادی سدہ افراد کیلیے امییازی سلوک سے کونی قوری تخفظ
بہیں ئے سک وہ مجالف جیس کی خانب رججان رکھیے والے یا ہم جیس برست ہوں ہایگ کایگ میں ہم یسیری ئعلقات والے جوڑوں کی
ً
قانویا یسلیم کرئے کا کونی ئظام موجود بہیں ہے۔

ً
 3.35ہم یسیری ئعلقات والے جوڑوں کو قانویا یسلیم کرئے کی غدم موجودگی اور م تعلقہ قانون کے ابر کا مظلب ہے کہ وہ زیدگی کے کنی بہلوں
میں امییاز ی سلوک کا سامیا کرئے ہیں۔ جن میں روزگار کے قواید ،نیکسوں کی ادانیگی،امیگریشن کے خقوق ،ورانت ،غوامی ہاؤسیگ اور
خایدانی خقوق سامل ہیں ،اسی دوران اس کا ابر بڑھنی ہونی آیادی بر ہو گا۔ ہایگ کایگ میں دئے گیے خایدانوں کے سیریکحر بر اور مخیلف
قسموں کے خایدانوں کے روئے زیادہ جوڑے جو ہم یسیری کے ئعلقات میں رہیے ہیں۔

ئ
ش
 3.36ہایگ کایگ کی خالت ئین االقوامی طح کی عمیل بہیں کر رہی اور ممکنہ طور بر مقامی ایسانی خقوق کی ذمہ داریاں کے ازدواجی یا دوشرے
ُ
ئعلقات جن میں ان جوڑوں کے ئعلقات تھی ہیں۔ جو غیر سادی سدہ ہیں کی ئییاد بر لوگوں کو امییازی سلوک سے تخفظ فراہم کرے۔ اس
طرح کے کنی ئین االقوامی دابرہ اجییار امییازی سلوک سے خقاظت فراہم کرئے ہیں۔ اور قانونی طور بر ہم یسیری کے ئعلقات کو یسلیم
کرئے ہیں۔ یہ تھی قایل غور ہے کہ خدید ئیشرف ٹوں ئے ئعض خاالت کی فیادت کی جہاں ہایگ کایگ کا قانون ہم یسیری کے ئعلقات کو
یسلیم کریا ہے جیسے گ ھریلو یسدد سے خقاظت اور ساتھی کی خانب سے طنی غالج سے م تعلق ف تصلہ لییے ہیں۔

 3.37ای او سی نوٹ کرنی ہے کہ دونوں میں مسیلے بر مساورت کے درمیان ن تظیموں سے مضٹوط خدسات کا اظہار کیا گیا تھا۔ جن میں مذہنی
م
اداروں سے اور مالزموں کے گروہوں کے افراد سامل ہیں۔ خاص طور بر ای او سی کمل طور بر مذہنی گروہوں کے خدسات اور ان اداروں جو
ہم یسیری کے ئعلقات مذہنی آزادی کو یسلیم کرئے ہیں کی اہمیت کو یسلیم کریا ہے۔ ان مسایل کو امییازی سلوک سے ممکنہ خقاظت اور
ہم یسیر ی کے ئعلقات کو یسلیم کرئے میں بہت اجییاط سے سامل کرئے کی ضرورت ہے ۔ ای او سی کا ئقین ہے کہ مخیلف گروہوں
کے خقوق کو اور قایل جواز مسییسیات کے قانون میں میاسب نوازن خاصل کیا خا سکیا ہے۔

ً
 3.38اصوال ای او سی کا ئقین ہے کہ وہ افراد جو ہم یسیری کے ئعلقات میں ہیں۔ ان کو جیسی امییازی قوائین کے مظانق ازدواجی حیی یت کی
ئییادبر امییازی سلوک سے تخفظ د نیا خا ہیے یاہم یہ مسیلہ امییازی سلوک کے خالف قانون سازی سے بہت بڑا ہے۔ ئعلقات کو یسلیم
کرئے کی غدم موجودگی کا ایک سے زیادہ قانون سازی اور یالیسٹوں بر ابر ہے۔ امییازی سلوک کے خالف تخفظ وستع م ٹوابر اور موبر ہو ان
افراد کے لیے جو ہم یسیری کے ئعلقات میں ہیں۔ ای او سی کا یہ تھی ئعین ہے کہ ہایگ کایگ میں ہم یسیری کے ئعلقات کو یسلیم
کرئے کیلیے کونی قانون ہویا خا ہیے۔
تجوبز  :26یہ تجویز دی گئی ہے کہ حکومت وستع تحق یق اور عوامی مشاورت کا طرز عمل اجت یار کرے امت یازی سلوک کے مس یلے بر اور ممکتہ قانونی طور
بر ہم جنس برست اور ہم ئسبری کے نعلقات کی ئشلیم کے مس یلے بر جن میں ببرون ملک مقیم افراد سے ہم جنس سادنوں جن سے مشاثل سامل ہیں۔

مشاورت ائسی ہونی حا ہ یے:
۔ جنسی امت یاز کے قانونی کے مظانق ہم ئسبری کے نعلقات میں افراد کی ازدواجی ج یت یت کی امت یازی سلوک سے حقاظت مہ یا کرئے میں
مشاورت ہو ۔ممکتہ رد کرثا ،ن یدثلی ثا حاص مس ینس یات کا سامل کرثا
۔ دوشرے نمام ممکتہ طور بر امت یازی سلوک کی قانون سازی اور ثالنسیوں بر عور کرثا کہ ک یا یہ ان کی اضالح ک یل یے م یاسب ہیں۔
۔ ا ئ سے نعلقات جن میں محالف جنس کی حانب رجحان رک ھ یے والے ثا ہم جنس برست لوگوں کے نعلقات کی کورتج کو ئشلیم کرئے کے
مخ یلف ممکن طرنفوں بر عو رکرثا۔
( )iiخایدانی حیی یت میں امییازی سلوک سے خقاظت
 3.39خایدانی حیی یت میں امییاز ی سلوک کے قانون کے مظانق ان لوگوں کیلیے امییازی سلوک سے تخفظ بہیں ہے۔ جو ہم یسیری کے ئعلقات
میں ہیں۔ جہاں وہ خایدان کے ایک فرد کی طرح حیال کرئے ہیں۔ جیسے کہ ان کا ساتھی بہلے کے ئعلقات کی یسیت اس کیلیے تھی
امییازی سلوک سے تخفظ بہیں ہے۔ جہاں ایک فرد برانی سادی سے یا ہم یسیری کے ئعلق سے خایدان کے فرد کا حیال کریا ہے۔
 3.40ہم یسیری کے ئعلق میں افراد کی ئعداد میں اصافہ ہو رہا ہے ۔اور یہ خق تفت تھی کہ یاہمی رصا میدی سے جوڑوں کا الگ ہویا بہت غام ہو رہا
ُ
ہے۔ (چاہے شادیوں میں یا ہم بستری کے تعلق میں ای او سی کا ئقین ہے کہ ان لوگوں کیلیے خایدانی حیی یت کے امییاز سے تخفظ فراہم
کریا خا ہیے جہاں وہ موجود یا تچھلے خایدانی فردکا حیال کرئے ہیں جن میں ہم یسیری کے ئعلقات تھی سامل ہیں۔
 3.41ای او سی دونوں ن تظیموں سے اس مسیلے بر مضٹوط خدسات کو نوٹ کرنی ہے۔ خاص طور بر مذہنی اداروں او رسکولوں سے اور غوامی
مساورت کے دوران افراد سے ابہوں ئے ابہی حیاالت کا اظہار کیا ہے کہ مرد اور غورت کے درمیان ضرف سادی ہی کا ایک ادارہ یسلیم
ٰ
کیا خائے۔ اور ضرف سادی سدہ جوڑوں کو امییازی سلوک سے تخفظ فراہم کیا خائے۔حنی کہ خایدانی افراد کا حیال کرئے والے تھی ای او
سی ذور د نیا ہے کہ اس تجوبز کی نوجہ ہم جیس جیسی ئعلق بہیں یلکہ لوگوں کو امییازی سلوک سے تخفظ فراہم کریا ہے۔ جہاں وہ خایدان
کے فرد کا حیال کرئے ہیں۔ جہاں خاہے سادی ہو اور سادی یا ہم یسیری کے ئعلقات حیم ہوئے ہوں یا بہیں۔

تجوبز  :27یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت تحق یق کا طرز عمل اجت یار کرے اور حاثدانی ج یت یت کے امت یاز کے قانون کے مظانق تحفظ میں نوستع بر
مسورہ کرے

 -حاثدان کے افراد کا ج یال کریں جو ہم ئسبری کے نعلقات میں ہیں۔

 -تجھلے سادی ثا ہم ئسبری کے ساٹ ھی کے حاثدانی افراد کا ج یال کریں۔

ثاب  :4مشاورت کے دوشرے معمالت میں تحاوبز
2.1

یہ یاب مساورات کی دسیاوبز میں دوشرےتمام سواالت بر گذارسات فراہم کریا ہے۔ بہال خصہ مخقوظ خصوصیات اور قانون سازی کے

اہداف سے م تعلقہ سواالت بر غور کریا ہے۔ دوشرا خصہ مم ٹوعہ طرز عمل کی خال ٹوں سے م تعلقہ سواالت بر غور کریا ہے۔ ئیشرا خصہ مم ٹوعہ طرز
عمل کے شع ٹوں سے م تعلقہ سواالت بر غور کریا ہے۔ جوتھا خصہ مساوات کو فروغ د نیے اور مرکزی مساوات سے م تعلقہ سواالت بر غور کریا

ہے۔یاتجواں خصہ غدالنی کاروان ٹوں کے بہلوؤں ،ای او سی کے اجییارات اور آ ئین بر تھی غور کریا ہے اور جھیا خصہ غیر قانونی امییازی سلوک میں
مسییییات بر غور کریا ہے۔
 2.2ہر معا ملے بر ,ای او سی کی نوزیشن مخیلف ہونی ہے اور یہ یاب  2میں نیان کیے گیے م تعلقہ غوامل کے تحزئے بر میخصر ہونی ہے۔
کچھ معمالت بر ای او سی کا ئقین ہے کی خکومت قانون سازی اصالح بر عملدرآمد کرے۔ لیکن مجوزہ اصالخات بہت سی وجوہات کی وجہ سے یاب
 2میں نیان کیے گیے اصالخات جییے غور سدہ بہیں مائے خائیں گے۔ کچھ معمالت بر ای او سی کا ئقین ہے کہ اس وفت قانون سازی میں
اصالح غیر ضروری ہے۔ اور دوشرے معمالت میں ای او سی کا ئقین ہے کہ قانون سازی میں اصالح غیر ضروری ہے۔

حصہ  :1قانون سازی اور مح فوظح صوصیات کے اہداف
.A

قانون سازی کا اکی ھا کرثا

()i

قانون سازی کا اکیھا کریا

 4.3ای او سی ئے مسورہ کیا ہے کہ کیا خار مجالف امییازی سلوک قوائین کو ایک امییازی سلوک کے خالف قانون میں اکیھا کیا خائے۔
ٓ
قانون سازی کو اسان نیائے کے لیے اور جہاں میاسب ہو مخیلف خصوصیات بر تخفظ میاسب اور ہم آہیگ کیا خائے۔ ای او سی کی یہ
نوزیشن ہے کہ یہ برحیحی ئفطہ ئظر ہو گا کہ کچھ غالقوں کے قوائین کے درمیان مستقل مزاجی کی قلت ہے۔ اور یہ مستقیل میں مخقوظ
خصوصیات میں ممکنہ اصافے کو شہولت ہو گی۔ اسی طرح مقا یلے کی خدود میں ایک جیسے رججان اور ہایگ کایگ میں دوشری قانون سازی
کی شہولت ہو گی۔

تجوبز  :28یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت آسان کرئے کے ل یے حار محالف امت یازی سلوک قوابین کو امت یازی سلوک کے حالف اثک قانون میں اکی ھا

کر دے جہاں امت یازی سلوک سے ے تحفظ کو م یاسب اور ہم آہ یگ ک یا حائے۔

()ii
4.4

قانون سازی کے اہداف

س
ای او سی ئے مسورہ کیا ہے کہ کیا قانون سازی کے اہداف کو ایک مفصد سق میں مقرر کیا خائے جو قانون سازی کو مچھیے ،ب کرھیے اور
اطالق میں معاونت کر سکے۔ ای او سی ئقین رکھنی ہے کہ یہ برحیحی ہو گا کہ ایسی سق میں اصافہ کرئے بر سوچ تجار کی خائے۔ یاہم

اس معا ملے میں امییازی سلوک سے تخفظ میں کونی خاص نیدیلی بہیں ہے۔ ای او سی ئقین بہیں رکھنی کہ اس وفت اسکو اغلی برحیح دی
خائے۔
تجوبز  :29یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت اس ثات بر عور کرے کہ آثا قانون سازی کے اہداف کو نورا کرئے کے ل یے حار محالف امت یازی سلوک
قوابین میں اثک مفضد شق سامل کی حائے جو کہ امت یازی سلوک کو جیم کرئے اور حاص مشاوات کو فروغ د ن یے سے م تعلق ہے۔
 .Bجنس اور جمل کی محفوظ حصوص یات
()i
4.5

جیس کی مخقوظ خصوصیت

ٓ
ای او سی ئے مسورہ کیا ہے کہ ایا صتفی غیر خانیدار زیان استعمال کرئے لیے تمام جیسی امییاز کی شرائط میں نیدیلی النی خائے۔ اس
یات کو یسلیم کرئے کو آسان نیائے کے لیے جیسی امییاز سے خقاظت مردوں اور غورنوں دونوں بر الگو ہونی ہے۔ مچموعی طور بر ،ای او
سی تجوبز کرنی ہے کہ جیسی امییاز کے قانون میں نیدیلیاں النی خائیں۔ یاہم ساید یہ دوشری نیدیل ٹوں کی طرح دیانی یہ خا سکیں ک ٹویکہ اس

میں امییازی سلوک سے تخفظ میں خاص نیدیلی سامل بہیں ہے۔

تجوبز  :31یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت غبر حان یدار اصظالح "فرد" کو استعمال کرئے ہوئے جنسی امت یاز کے قانون کی شرانط میں ن یدثلی الئے ثاکہ
یہ واصح ہو سکے کہ جنسی امت یاز عورنوں اور مردوں دونوں کے حالف امت یاز بر الگو ہو سک یا ہے۔

()ii
4.6

جمل کی مخقوظ خصوصیت
ٓ
ای او سی ئے مسورہ لیا ہے کہ ایا یہ برحیحی ہو گا کہ جیسی امییازی قانون کے مظانق قوری رئقریس نیایا خائے کہ غورت کو زخگی کی
س
جھنی کے دوران امییازی سلوک سے تخفظ ملے ،ذیادہ وصاخت د نیے کے لیے اور قانونی ذمہ دارنوں کو مچھیےمیں غوام کی معاونت
کرے۔ خال میں ،ا یسے قوری رئقریس کی غیر موجودگی کے یاوجود ،ہایگ کایگ کی غدال ٹوں ئے خاملہ امییازی سلوک کی ایک لیرل یشرتح کی
ہے جس میں زخگی کی جھنی کے دوران غورت کے ساتھ کم سازگار سلوک سامل ہے۔ (خب وہ تجے کوحیم د ننی ہے سے لیکر خب وہ
ٓ
دویارہ کام یہ خانی ہے) یا خب وہ کام سے وایس انی ہے۔ یہ تھی نوٹ کرئے سے م تعلق ہے کہ روزگار قانون واضح طور بر کہیا ہے کہ
ایک غورت خب زخگی کی جھنی بر ہو ،کو مالزمت سے خارج کریا غیر قانونی ہو گا۔ ای او سی دونوں ن تظیموں اور افراد کی خانب سے اس

تجوبز کے لیے مضٹوط جمانت کو نوٹ کرنی ہے۔ یاہم ،جیسا کہ تجوبز میں سامل ہے کہ موجودہ خقاظت کو قانون سازی میں رکھا خائے اور
تخفظ میں خالء یہ رکھا خائے۔ ای او سی ئقین رکھنی ہے کہ اشکا دیاو انیا بہیں ہے جییا دوشری تجاوبز کا۔
تجوبز  :31یہ تجوبز دی گئی ہے کہ جنسی امت یاز کے قانون کو قوری دفعات د ن یے کے ل یے ن یدثلی النی حائے کہ عورنوں کو زحگی کی بت یاد بر امت یازی

سلوک سے تحفظ دثا حائے جب وہ زحگی کی ج ھئی بر ہو۔
4.7

ٓ
ای او سی ئے غوام سے یہ تھی مسورہ لیا ہے ایا غورت کو ممکنہ جمل کی ئییاد بر امییازی سلوک سے تخفظ دیا خائے جہاں ایک غورت
کے کم یاسداری کا سلوک کیا خائے ک ٹویکہ وہ مستقیل میں خاملہ ہو سکنی ہے۔ کمیشن بہت سی ن تظیموں کے جوایات خاص طور بر

یسویش کے ساتھ نوٹ کرنی ہے کہ جو کہ غیر ملکی گ ھریلو خادمانوں کے لیے کام کرنی ہیں جو رنوٹ کرنی ہیں کہ کچھ کارک ٹوں کو آحروں یا
مالزمت اتجیسٹوں کی طرف سے مخ ٹور کیا گیا تھا کہ وہ ما ئع جمل لیں یا جمل ئیسٹ کروائیں۔ امییازی سلوک ہوئے کے غالوہ ،ا یسے
عمل ان کے ایسانی خقوق کی خالف ورزی کرئے ہیں۔ ای او سی ان شکایات بر غور کر رہی ہے جو کہ ممکنہ جمل کے امییازی
سلوک کو قوائین کے خالف جیسی ئعصب کی شکل میں موصول ہو رہی ہیں۔ یہ تھی خق تفت ہے کہ کچھ عیاضر ایسانی خقوق کو غلط

طر ئقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ ای او سی اس یات بر ئقین رکھنی ہے کہ ممکنہ جمل کی ئقرنق کی ممائغت کا قانون م تعارف ہویا
خا ہیے۔

تجوبز  :32یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت قوری بت یادوں بر جنسی امت یازی سلوک کی دفعات م تعارف کروائے جوکہ ممکتہ جمل کے امت یازی سلوک کو
روکے۔

 .Cمعذوری کی محفوظ حصوص یات
4.8

ای او سی ئے غوام سے مساورت کی ہے کہ ایک معذوری کی یسکیل کی موجودہ ئعرئف میاسب ہے یا کہ اس میں برمیم کی ضرورت
ہے ہایگ کایگ میں آسیریلیا کے ئفطہ ئظری کی طرح معذوری کے امییازی سلوک کے دابر کار میں جھونی اور قلیل مدنی نیمارنوں جیسے کہ
ائقلوثیزہ کو تھی سامل کیا خایا ہے ۔یہ یاطانوی ئفطہ ئظر سے ئصاد کریا ہے جو کہ نوری نوجہ اس حرانی بر مرکوز کرئے ہیں۔ جو کسی کی

4.9

ای او سی کو قلیل مدنی نیماری سے م تعلق بہت سی شکایات موصول ہونی ہیں۔ اور یہ یات تھی نوٹ کی گنی ہے کہ بہت سے ادارے

زیدگی بر طویل مدنی ابر کرے یہ کہ قلیل مدنی۔

اس ئقرنق کو ید لیے کے خامی ہیں۔ میال کے طور بر موجودہ ئقرنق نیماری کی جھنی کا ئظام کا غلط قایدہ اتھائے میں معاون یانت ہو
سکنی ہے۔ بر خال یہ یات تھی قایل یاغث ہے کہ آیا یہ شرط ساز گار غالج کیلیے ہے۔ یہ کہ دوراننہ یا سیخیدہ خالت کیلیے ،بہت سے

معذوری امییازی سلوک سے تخفظ کے ادارے ان خدسات کا اظہار کر خکے ہیں۔ کہ اگر یہ تجوبز یاقظ کی خانی ہے نو امییازی سلوک کے
ش
تخفظ کی طح مزید کم ہو خانیگی۔ اس لیے ای او سی اس یات کو اہمیت د ننی ہے کہ موجودہ معذوری کی ئعارئف کی برفرار رکھی خائے۔

تجوبز  :33یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت معذوری امت یازی سلوک کے قوانین کے تحت موجودہ معذوری کی تعرتف کو یرکرار ر کھے

.D

حاثدانی ج یت یت کی حقاطئی حصوص یات

 4.10ای او سی ئے مسورہ کیا ہے کہ خایدانی حیی یت کی اضظالح کو خایدان کی ذمہ داری سے نیدیل کیا خائے۔ یاکہ مظلب واضع ہو سکے۔
ت
ای او سی ئے یہ یات نو ٹ کی ہے کہ بہت سے ئین االقوامی ایسانی خقوق کی ن ظیمیں اور دابرہ امییازوالے اس کے تخفظ کیلیے بہت

س
سے مخیلف یام استعمال کرئے ہیں۔ اور بہت سے ادارے ان سے مسورے کے جواب میں اسی ئقارنق کو میاسب مچھیے ہیں۔ یہ
کسی تھی یامعنی نیدیلی کو امییازی سلوک کے تخفظ میں سامل بہیں کرئگا۔
تجوبز  :34یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت خاندانی ح یت یت کے آ نین میں خاندانی ح یت یت کی اصطالع کو خاندانی ذمہ داری سے ت یدنل یہ ک یا خائے۔

حصہ :2

م م یوعہ طرز کےعم ل کی ا قشام

.A

جمل کا براہ راست امت یازی سلوک

 2.11ای او سی ئے مسورہ کیا ہے کہ جیسی امییازی قوائین میں جمل کے براہ راست امییازی سلوک کے جوالے سے موازایہ کرئے
ش
والوں کو ہیا دیا خائے اور جو بہلو اتھیے ہیں جیسا کہ نیماری ان سب کو ئعرئف میں سامل کر لیا خائے۔ ئین االقوامی طح بر یسلیم کیا
گیا ہے کہ براہ راست امییازی سلوک کے کچھ خاالت جیسا کہ جمل کے جوالے سے ئعنی ضرف جوائین خاملہ ہو سکنی ہیں ان کے کونی
موازیہ خاالت بہیں ۔ دوشرے دابرہ اجییار ئے تھی ان موازایہ کرئے والوں کو ہیا دیا ہے اور جمل سے نیدا ہوئے والے خاالت کے

لیے امییازی سلوک سے تخفظ فراہم کیا ہے .ای او سی ئے ایسی شکایات کو تمیایا ہے جس میں مالکان ئے ان جوائین کو کام سے ئکال
دیا ہے حنہوں ئے جمل کی وجہ سے نیماری کی جھنی لی ہے اس ئییاد بر کہ ان کی کارکردگی یاقص ہے۔ بہاں اس تجوبز کے لیے کاقی
خد یک جمانت موجود تھی خاص طور بر ن تظیموں کی طرف سے جن میں سے کچھ اس یات بر م تقق تھے کہ یہ ضروری تھا کہ جمل سے

میسلک کم سازگار سلوک مم ٹوع ہویا خا ہیے اور اس بر واضح قانون سازی ہونی خا ہیے۔

تجوبز  :31یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت جنسی امت یازی قانون کے تخت جمل کے براہ راست امت یازی سلوک کی نعرنف میں سے برمیم کی حانی

حا ہ یے کہ :

 اثک موازایہ کرئے والوں کی ضرورت کو ہ یائے ؛ اور جمل سے م تعلقہ کم سازگار سلوک جنشا کہ نیماریB.

عورنوں اور مردوں کے اثک جن سے کام کا اثک جنشا معاوصہ

ٓ
 2.12ای او سی ئے مسورہ کیا ہے کہ ایا جیسی امییازی قوائین میں برابری کی فراہمی کے لیے مخصوص برابر معاوصہ کو م تعارف کرائے کی
ئ
ضرورت ہے۔ بہت سے شع ٹوں  ،عمر کے گرونوں اور خصول علیم کی وجہ سے مچموعی طور بر جوائین اور مردوں کے درمیان اوشط نیجواہ
میں فرق کے ن ٹوت موجود ہیں۔ اس تجوبز کے لیے غوامی مساورت میں کاقی جمانت خاصل ہونی ہے خاص طور بر ان ن تظیموں سے جو
غورنوں کے لیےکام کرئے ہیں اور غام افرادسے تھی۔ یاہم اس یات کے ذیادہ ن ٹوت بہیں ہیں کہ ایک ہی شغنہ میں مخصوص کردار کی
نیجواوں میں فرق ہے۔ جو کہ مچموعی ئییاد ہے برابری کی فراہمی برابری کے کام کی ایک جیسی نیجواہ کو جواز نیائے کی۔ لہذا یہ ضروری
ہے کہ ان ن ٹونوں کا ازشر نو خابزہ لیا خائے اور دیکھا خائے کہ مخصوص دقعات کی ضرورت ہے یا بہیں.

تجوبز  :36یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت اس ثات کی تحق یق کرے کہ عوامی ثا تحی شع یوں میں جوابین کو مردوں کے مقا ثلے میں کام کے ثدلے
برابر معاوصہ مل یا ہے ثا نہیں۔ اگر نہیں نو حکومت اس کے ل یے عملی اقدامات کرے۔
.C

معذوری کا امت یازی سلوک

 4.13ای او سی اس یات بر مسورہ کر رہی ہے کہ معذوری سے نیدا ہوئے والے امییازی سلوک کی ایک ننی قسم م تعارف ہونی خا ہیے (جیسا
کہ غالج کے لیے یال معاوصہ جھنی بر قایل ذکر رقم کی ضرورت)۔ ا نیے آبریسیل تحرئے کے ذر ئعے ای او سی اس یات کو ماننی ہے کہ

معذوری امییازی قوائین کی دقعہ  2کے تحت نیان کی خا خکی ہے۔ جو یانت کرنی ہے کہ اگر ایک کام جو دو یا دو سے ذیادہ وجوہات کی
نیا بر کیا خایا ہے ان میں سے ایک کام ایک شخص کی معذوری کی وجہ سے کیا خایا ہے۔ اس لیے ای او سی اس یات بر ئقین رکھنی

ہے کہ موجودہ تخفظات براہ راست اور یالواشطہ معذوری امییازی سلوک سے کاقی خد یک تخفظ فراہم کرئے ہیں۔

تجوبز  :37ای او سی کا مان یا ہے کہ معذوری امت یازی قوابین کے تخت براہ راست اور ثالواشطہ معذوری کے امت یازی سلوک کے موجودہ تحفظات
کافی تحفظ فراہم کرئے ہیں اور اس وقت یہ غبر ضروری ہے کہ معذوری سے م تعلق امت یاز کی اثک نئی قشم م تعارف کرانی حا ہ یے۔ ثاہم ای او سی براہ
راست اور ثالواشطہ معذوری سے امت یازی سلوک کی دفعات کو مابیبر کرثا رہے گا۔

.D

ہراساں کرثا

 4.14ای او سی ئے اس یات بر مساورت کی ہے کہ ہراساں کرئے کو تمام مخقوظ خصوصیات جیسا کہ جیس  ،جمل  ،خایدانی حیی یت اور
ازدواجی حیی یت سمیت میں مم ٹوع کیا خائے۔ قی الجال ہراساں کرئے سے قوری تخفظ ضرف یسل  ،معذوری اور جیس کی خصوصیات
کو میشر ہے۔ ای او سی ئے موجودہ تخفظات اور م تعلقہ ن ٹوت کی عکاسی کی ہے اور اس کا مانیا ہے کہ جیس  ،جمل  ،خایدانی حیی یت ،
اور ازدواجی حیی یت کی وجہ سے ہراساں کرئے کی صورتجال اس وفت براہ راست امییازی سلوک کی فراہمی کے تحت تمیا خا سکیا ہے۔

تجوبز  :38ای او سی کا مان یا ہے کہ اس وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ جنس  ،جمل  ،ازدواجی ج یت یت ثا حاثدانی ج یت یت کے ہراساں کرئے کے ل یے

اضالحات م تعارف کرانی حابیں۔

 4.15ای او سی ئے اس یات بر تھی مساورت کی ہے کہ موجودہ ہراساں کرئے کی ئعرئف میں یسلی اور معذوری  ،اور جیسی طور بر ہراساں
م
کی ئییاد بر نیدیلی کی خائے۔ ای او سی ئے اس یات بر تھی مساورت کی ہے کہ موجودہ ئعرئف میں ئصاد ہے اور کمل واضح بہیں ہے۔
ٓ
ش م
ای او سی اس یات بر ئقین رکھنی ہے کہ ہراساں کرئے کی ئعرئف کو تمام طح بر کمل ہم اہیگی ہونی خا ہیے جس میں جیسی ہراساں
کرئے کی ئعرئف تھی سامل ہے۔ یہ ئفطہ ئظر موازیہ کرئے کے دابرہ اجییار سے لیا گیا ہے اور اس تجوبز بر ن تظیموں سے کاقی خد یک

جمانت تھی خاصل تھی۔ خاص طور بر یسلی اور معذوری ہراساں کرئے کے ساتھ ساتھ جیسی ہراساں کرئے کے ئیسٹ کو یکساں نیایا
اور اسکے غالوہ جیسی ہراساں کرئے کو یایسیدیدہ طرز عمل کے طور بر ما نیے کو۔

تجوبز  :39یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت ئشلی امت یازی قوابین ،معذوری امت یازی قوابین اور جنسی امت یازی قوابین کے آبین میں برامیم کرے:
 -جنسی  ،ئشلی اور معذوری ہراساں کرئے کے قانون کے ثا نع ن یائے کے ل یے؛ اور

 -یہ ثات واصح ہونی حا ہ یے کہ ہراساں کرئے کی نعرنف میں ہراساں کرئے کا ع تصر سامل ہوثا حا ہ یے۔

.E

اببرس یکس یل امت یاز

1

 4.16ای او سی ئے اس یات بر تھی مسورہ کیا ہے کہ آیا اثیرسیکسیل امییاز بر ننی دقعات سامل ہونی خاہیں۔ کہ بہیں جس میں دو یا دو سے
زیادہ مخقوظ خصوصیات سامل ہوں۔ ای او سی ئے مزید ئفصیل سے قانونی مسایل بر غور کیا ہے۔ اور اس یات بر ئقین رکھنی ہے کہ
موجودہ دقعات غیر امییازی سلوک کے ممکنہ خاالت میں الگو کرئے کیلیے کاقی ہیں۔ اور موجودہ دابر کار میں سب برابر بہیں ہیں۔ ایسی

شرائط یہ کہنی ہیں۔ کہ کونی تھی کام دو یا دو سے زیادہ وجوہات کی نیاء بر کیا خایا ہے۔ اور وجوہات میں سے ایک شخص کی مخقوظ
خصوصیت ہے۔ اور وہ کام مخقوظ خصوصیت کیلیے کیا خایا ہے۔ اس کو دیکھیے ہوئے اثیرسیکسیل امییازی سلوک بر الگ دقعات م تعارف

کرائے کیلیے کم جواز ہیں۔ اور یہ اس وفت ضروری بہیں ہے یاہم ای او سی موجودہ خاالت کے یارے میں صورت خال بر یگرانی کریا

رہ تگا۔

تجوبز  :04اببرس یکس یل امت یازی سلوک کے سلشلہ میں ای او سی اس ثات بر نقین رک ھئی ہے کہ موجودہ امت یازی سلوک سے تحفظ کا قانون کافی حد
ثک تحفظ فراہم کرثا ہے۔ اور اس میں نئی دفعات کے نعارف کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔
.F

دثگر غبر قانونی طر ز عمل

بریسیل اور اتجی ٹوں کی ذمہ داری
()i
 4.17ای او سی اس یات بر تھی مساورت کر رہی ہے کہ اتجی ٹوں کے غیر قانونی طرز عمل بر جواب دہی کا قانون ہویا خا ہیے یا بہیں ۔جہاں
بریسیل غیر قانونی طرز عمل کو رو کیے کیلیے معقول اور قایل عمل اقدامات کرے۔ ہایگ کایگ میں اس وفت ایسا دقاعی قانون اس وفت
ضرف آحروں کیلیے موجود ہے۔ جو اس طرح کی خدود کے ئفطہ ئظر کے برغکس ہے۔ اس تجوبز کو بہت سی ن تظیموں کا مضٹوط جماننی رد
عمل خاصل ہو اہے۔ جن میں سے بہت سی ئے یہ نیان دیا ہے ۔کہ امییازی سلوک کو رو کیے کیلیے عملی اقدامات کے فیام بر رہیمانی

ہونی خا ہیے۔

تجوبز  :41یہ تجویز کی گئی ہے کہ خکومت خار غیر امت یازی سلوک کے آ نین کے تحت یرنس یل کی ذمہ داری سے م تعلق یرمیم کرے کہ اگر انہوں
ئے امت یازی سلوک کے خالف م یاسب عملی اقدامات اٹ ھائے ٹھے تو وہ ا ت نے آپ کو تچا سکیں۔

1

The concept of intersectional discrimination relates to the fact that persons may be treated less favourably not on
the basis of one characteristic, but on the basis of a combination or intersection of several characteristics.

) (iiامییازی مفصد کیلیے درجواست یا معلومات کی ضرورت
 4.18ای او سی ئے مسورہ کیا ہے۔ کہ امییازی مفصد کیلیے درجواست بر معذوری کے امییازی سلوک سے م تعلق تمام معلومات یک رسانی
ش
ہوئے خا ہیے۔ EOCاس یات کو ئقینی نیائے گی کہ تخفظ کی یکساں طح بر خقاظت ہو۔ مساورت کے دوران بہت سی ن تظیموں ئے
اس یات بر زور دیا ہے کہ قانون مجالف امییازی سلوک سے تخفظ میں مستقل مزاج فراہم کرئگا۔
تجوبز  :42یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت جنسی امت یازی قوابین ،ئشلی امت یازی قوابین اور حاثدانی ج یت یت امت یازی قوابین میں برمیم کرے ثا کہ
امت یازی سلوک کے مفضد کے ل یے معلومات کی درجواست کرئے کو روکا حائے۔

حصہ  :3م م یوع سدہعم ل کے مقامات
.A

ک ھ یلوں کی شرگرم یوں میں امت یازی سلوک کی روک ٹ ھام

ٓ
 4.19ای او سی ئے اس معا ملے بر مساورت کی ایا کھیلوں کی شرگرم ٹوں میں معذوری بر امییازی سلوک کے م تعلق قوری تخفظ تمام مخقوظ
تخفظات بر مسیمل ہویا خا ہیے۔ قی الجال ،ضرف معذوری بر امییازی سلوک کے سلسلے میں م تعلقہ قوری تخفظ موجود ہے۔ کچھ خاالت

جیسا کہ کھیلوں کی شرگرم ٹوں میں خصہ لییا سامان ،خدمات اور شہولیات کی فراہمی میں سامل ہیں۔ حیکہ کچھ دوشری صورت خال میں
جہاں ان سب خدمات کا اطالق بہیں ہو سکیا جیسے رئقری ،کوحیگ اور کھیل کی ان تظامنہ۔ ای او سی اس یات بر ئقین رکھیا ہے کہ
کھیلوں کی شرگرم ٹوں میں خصہ لییے سے م تعلق امییازی سلوک بر قوری تخفظ کو برحنہی اور مستقل ئییادوں بر امییازی سلوک کے خالف

قوائین کا خصہ نیایا خایا خا ہیے۔

تجوبز :43یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت جنسی امت یازی قانون ،ئشلی امت یازی قانون اور حاثدانی ج یت یت امت یازی قانون میں ن یدثلی کر کے ک ھ یلوں کی

شرگرم یوں میں امت یازی سلوک سے تحفظ فراہم کرے۔
B.

ہراساں کرئے سے م تعلق دوشرے مشاثل

()i

ئع
ہراساں کرئے سے م تعلق لیمی اداروں کی ذمہ داری

 4.20ای او سی ئے اس یات بر مساورت کی کہ ہراساں کرئے کے نیے دقعات کو تمام مخقوظ تخفظات میں م تعارف کروایا خائے جو تمام
ئع
لیمی اداروں بر قانونی ذمہ داری ڈالیں جہاں طلیاء و طالیات کو ہراساں کرئے کے نویس موصول ہوئے ہیں لیکن وہ کونی میاسب خل
ئع
یالش کرئے میں یاکام رہیے ہیں۔ قی الجال لیمی اداروں میں ضرف ان طلیاء بر قانونی ذمہ داری ہے جو کسی دوشرے طالب غلم کو
ئع
ہراساں کرئے ہیں ای او سی ئے اس قانونی معا ملے بر مزید غور کیا ہے اور ہماری رائے کے مظانق لیمی اداروں میں یسلی ،معذوری،
یا جیسی طور بر ہراساں کرئے کے م تعلق قانونی ذمہ داری بہلے سے موجود ہے۔ معذوری امییازی قانون  ،یسلی امییازی قانون اور جیسی
ئع
ئع
امییازی قانون کے لیمی دقعات کے مظانق کسی تھی لیمی ادارے کا کسی طلیاء کو “کسی تھی ئفصان” میں ڈالیا غیر قانونی ہے۔
ئع
ای او سی کے مظانق اس میں یہ صورت خال تھی سامل کی خا سکنی ہے جہاں کسی لیمی ادارے کو کسی طالب غلم کا دوشرے
طالب غلم کی طرف سے ہراساں کرئے کا نویس موصول ہویا ہے لیکن وہ کونی میاسب خل یالش کرئےاور حراساں کرئے والے کو
برن یت د نیے میں یاکام رہیے ہیں۔
نع
ث
تجوبز  :44موجودہ دفعات کے دابرہ کار کو د کھ یے ہوئے ای او سی اس ثات بر نقین رک ھئی ہے کہ اس وقت وہ لیمی اداروں جہاں جنسی ،ئشلی اور
معذوری سے م تعلق ہراساں کرئے کے نوئس موضول ہوئے ہیں ل یکن وہ کونی م یاسب حل ثالش میں ثاکام ر ہ یے ہیں ان بر قانونی ذمہ داری ڈال یا
غبر ضروری ہے۔

()ii

خدمات صارفین بر دوشرے خدمات صارفین کو ہراساں کرئے کی قانونی ذمہ داری

 4.21ای او سی ئے اس یات بر مساورت کی کہ ہراساں کرئے کے ان نیے دقعات کو تمام مخقوظ خصوصیات میں سامل کرئے خاہیں۔ جو
خدمات صارفین بر دوشری خدمات صارفین کو ہراساں کرئے بر قانونی ذمہ داری ڈا لیے ہیں۔ ان سے ملنی خلنی ایسی کونی ذمہ داری قی
الجال اس دابرہ کار میں سامل بہیں ہے۔ مزید ہایگ کایگ میں ان صورت خال میں حرائم کے قوائین الگو ہوئے ہیں۔ جیسا کہ اگر
جیسی طور بر ہراساں کریا جیسی حرائم کی خدود میں آخائے۔ اور غام طور بر غیر امییازی سلوک کے خالف قوائین ان خاالت میں تخفظ
ئ
فراہم کرئے ہیں۔ جہاں دیکھ تھال اور ذمہ داری کا رسنہ سامل ہو جیسا کہ نوکری اور علیم تجائے ان شرگرم ٹوں بر جو غوامی خگہوں بر
ہونی ہیں۔

تجوبز  :41یہ تجویز دی گئی ہے کہ ان تمام دفعات کا م تعارف کروانا خانا غیر ضروری ہے جو خدمات صارفین کی طرف سے دوسرے حدمات ضارفین
کو جنسی ،ئشلی ثا معذوری بر ہراساں کرئے بر قانونی ذمہ داری ڈالئی ہیں۔

حصہ :4مشاوات کا فروغ اور اس کو معاشرےمیں روانت نیاثا
 4.22ای او سی کا مانیا تھا کہ ئین ا القوامی دابرہ کار سے مظائفت رکھیے ہوئے خصوصی اقدامات کی مساوات کے فروغ کی قعال اقدامات

کےطور بر یسکیل کی خائے ۔ تجائے امییازی اصولوں کی رغانت کے طور بر (اور اس لیے امتیازی شلوک کے قایون کے طور پر) اس
تجوپز پر مخیلف اداروں کی طرف سے خصوصی تعاون موصول ہوا ہے۔ جن میں سے کچھ نے اس خق یقت کی طرف رجوع کیا کہ یہ بین

القوامی ابسانی خقوق کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ خصوصی چدمات کی دقعات کی اخازت دیں یا کہ ان کی اہمیت اخاگر ہو سکے۔

 4.23مذید ،موجودہ خصوصی خدمات کی دقعات کے مقاصد دابرہ کار اور قانونی ہوئے کی خدود کی ئعرئف واضح بہیں ہے۔ یہ اس طرح کے دابرہ
اجییار کے ئفطہ ئظر کے برغکس ہے ۔ جو ا نیے مقاصد  ،خاالت جن میں ان کا اخالق ہویا ہے اور ان خدود کے یارے میں بہت واضح
ہیں ۔ مساورت کے عمل میں اداروں کی طرف سے اس تجوبز سے م تعلق مضٹوط جمانت خاصل ہونی ہے۔

تجوبز  :46یہ تجواز دی کئی ہے کہ حکومت حصوصی حدمات کی موجودہ دفعات کو حار غبر امت یازی سلوک کے قوابین میں برمیم کرے۔
۔ حصوصی مشاوات کے فروغ کے اقدامات کی غبر امت یازی سلوک کی رعانت کی تحائے امت یازی سلوک کی قانون سازی میں ئشک یل اور
حگہ کی فراہمی کو نقتئی ن یاثا حائے۔
۔ حصوصی حدمات کی ان کے مقاضد حدود اور وہ حاالت جہاں ان کا اطالق ہو سک یا ہے کی واصع نعرنف کی حائے۔

حصہ  :1عدال ئی کاروان یوں ،طاق یوں اور ای او سی کے آ بین سے متعلقہ
.A

عدالئی کاروان یوں سے م تعلق

()i

ئعض صورنوں میں ای او سی کی قانونی احراخات کی وصولی

 4.24ای او سی ئے اس یات بر مساورت کی کہ آیا امییازی سلوک کو نیدیل کیا خایا خا ہیے یاکہ اس یات کو ئقینی نیایا خا سکے۔کہ ای او سی

ان کیسوں میں ا نیے قانونی احراخات وصول کر سکے جہاں دغویداروں کو احراخات دئے خائے ہیں۔ موجودہ غیر امییازی سلوک کے قوائین
ً
ً
کے مظانق ای او سی ا نیے احراخات وصول کر سکیا ہے ۔ (میال ایک ماہر کی ریورٹ کی بیاری) لیکن وہ ا بیے قایونی اخراچات (میال
دعویدار کی طرف سے وکیل کے طور پر کام کرنے کے احراخات) وصول نہیں کر شکیا ۔یہ دوسرے بین االقوامی داپر کار کے پرعکس

ہے۔ نہت سے اداروں نے اس یات کو مدتظر رکھیے ہونے اس تجوپز کی حمابت کی کہ ای او سی کو کامیاب دغوؤں میں (جہاں دعویدار
کو چالی فراہمی ہو چانے ) کی صورت میں مالی طور پر میاپر نہیں ہویا چا ہیے۔
تجوبز  :47یہ تجوبز کی گئی ہے کہ حکومت حار امت یازی سلوک کے قوابین میں برمیم کر کے ای او سی کے ان کنسوں میں ا ن یے قانونی اجراحات کی
وضولی کو نقتئی ن یائے۔جہاں اس ئے کسی دعوثدار کو قانونی مدد فراہم کی اور دعوثدار کو کام یانی کی ضورت میں رقم کی ادان یگی ہو گی۔
( )iiای او سی کو کاروان ٹوں میں ا نیے یام سے کاروانی شروع کرنی خا ہیے امییازی طرز عمل کے لیے۔

 4.25ای او سی ئے اس یات بر مساورت کی اس کے دوشرے اجییارات سے مظائفت رکھیے ہوئے ای او سی کو امییازی طرز عمل کی
کاروان ٹوں میں انیا یام شروع کریا خا ہیے قی الجال ای او سی امییازی طرز عمل کی کاروان ٹوں میں انیا یام استعمال بہیں کر سکیا۔ جس
کی وجہ سے کاروان ٹوں میں درج ذیل مسکالت آنی ہیں :کسی کو اننی معلومات فراہم کرئے کی درجواست کریا امییازی طرز عمل کے
یارے میں اسنہارات ،امییازی سلوک کے یارے میں یہ ہدایات د نیا اور دیاؤ ڈالیا ۔ ای او سی ئے اس معا ملے بر 9111اور
2222میں چکومت کو درجواستیں دیں۔ اور چکومت نے ان اصولوں رضا میدی کا اظہار کیا۔ لیکن ان پر ابھی یک عمل درآمد نہیں ہو
سکا۔ مشوارت کے رد عمل میں نہت سے اداروں نے ای او سی کی تجوبز اس یات کو مد ئظر رکھیے ہوئے یانید کی کہ ای او سی کے

یاس ا یسے اجییارات ہوئے خاہیں جہاں میال کے طور بر امییازی سلوک کا شکا ر ہوئے واال کاروانی سے جوفزدہ ہو۔

تجوبز  :48یہ تجوبز کی گئی ہے کہ حکومت کو حار امت یازی سلوک کے قوابین میں ن یدثلی کر کے ای او سی کو امت یازی سلوک کی کاروان یوں میں ان یا ثام

استعمال کرئے کی احازت دی حائے۔
.B

ای او سی کے آ بین اور اجت یارات کے معامالت

()i

ای او سی کے اجییارات

 4.26ای او سی ئے ا نیے اجییارات کی وصاخت اور ای او سی کے عمل کردار کی قانونی سازی کے بہت سے معامالت بر مسوارت کی۔

 4.27بہلہ مسیلہ یہ ہے کہ آیا امییازی سلوک کے قانون میں خصوصی اجییارت سامل ہوں۔ جہاں EOCکو غیر قانونی رہیمانی کرئے کی
اخازت ہو۔ ئین االقوامی دابر کار اور مقامی قانونی اداروں دونوں میں اس طرح کی رہیمانی کرئے کے اجییارات قانون سازی میں سامل
ً ً
ہیں۔ عملی طور بر ای او سی بہلے تھی وفیا قوفیا اس طرح کی رہیمانی مہیا کر خکا ہے۔
تجوبز  :49یہ تجوبز دی گئی ہے کہ ای او سی حاروں امت یازی سلوک کے قوابین میں برمیم کرے کہ ای او سی کے ثاس اجت یارات ہوں کہ وہ

امت یازی سلوک کے قوابین بر غبر قانونی رہیمانی دے سکے۔

 4.28دوشرا مسیلہ یہ ہے کہ رسمی تخق تقات دقعات میں غام اور خاص کا فرق زیادہ واضع طور بر نیان کیا خائے۔ غام کسی خاص شعیے سے
م تعلق ہے۔ اور خاص ایک مخصوص ن تظیم یا افراد سے م تعلق ہے۔ قی الجال میں یہ جق فراہم کرئے ہیں۔ کہ ای او سی کسی معاملہ
میں جو کہ اس کے اقعال میں ہے۔ اس بر یاصائطہ کر سکیا ہے۔ لیکن ان دقعات میں دو قسم کی کا فرق واضع طور بر نیان بہیں کیا
گیاہے۔ یہ ئفطہ ئظر دوشری خدود کے برغکس ہیں۔ غوامی مساورت میں ن تظیموں کی فرق سے مضٹوط جماغت تھی۔جس میں زیادہ بر

اس یات سے ائقاق رکھیے تھے۔ کہ اس واضع قانون سازی نیائے میں مدد ملے گی۔

تجوبز  :11یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت حاروں امت یازی سلوک کے قوابین میں برمیم کر ے اور دونوں قشم کی تحق تقات (عام اور خاص) جو کی
خاسکئی ہیں۔ ان میں واصع طور یر فرق ت یان کرے۔

 4.29ئیشرا مسیلہ رسمی تخق تقات سے م تعلق ہے۔ کہ آیا ای او سی کو دقعات جو کہ رصا کارایہ یانید ایڈر نیکییگ 2کی اخازت د نیے ہیں۔ ان کو
یاقذ کریا خا ہیے ہیں۔ قی الجال اس طرح کی کونی دقعات موجود بہیں ہے۔ جو کہ اور دوشری موازیہ خدودکے برغکس ہے۔ بہلے خکومت

اس تجوبز سے اصولی طور بر ائقاق کر خکی ہے۔ لیکن اس کو یاقذ بہیں کیا گیا۔ اس تجوبز کو مساورت میں بہت سی سے مضٹوط جمانت
ملی ہے۔ جن میں سے ایک قانونی گروپ کا کہیا ہے کہ یہ ایڈر نیکییگ ایک لجکدار مییادل ہو گا۔ جن میں دونوں جماعییں ایکشن یالن یا

معاہدے کی شرائط کے یارے میں مذاکرات کر سکنی ہیں۔

تجوبز  :11یہ تجوبز دی گئی ہے کہ ای او سی حاروں امت یازی سلوک کے قوابین میں برمیم کرے ثاکہ ای او سی کواثک رسمی تحق تقات میں کے ساٹھ
رضا کارایہ ثان ید اثڈر ن یکت یگ میں سامل ہوئے کا جق حاضل ہو ۔مزثد تجوبز دی گئی ہے کہ جب ان بر عمل یہ ہو نو ان اثڈر ن یکت یگ کو ثاقذ کرئے کا
ای او سی کو جق حاضل ہو ۔

 4.30جوتھا مسیلہ جو نیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ امییازی قانون میں واضع طور بر نیان کیا خائے کہ آیا ای او سی کے یاس یہ اجییار ہو کہ
ئ
وہ تمام مخقوظ خصوصیات بر اور علیم کر سکے۔ قی الجال ا یسے اجییارات ضرف جیسی امییازی قانون میں ہیں۔ اور دوشری میں ان کے
خ
برابر کے دقعات سامل بہیں ہیں۔ یہ دوشری خدود کے بر غکس ہے۔ ای او سی مخقوظ تخفظات بر ت ق تفی اور ئعلیمانی کام کرنی ہے۔

اس تجوبز کو ن تظیموں سے کاقی جمانت ملی ہے۔

تجوبز  :12یہ تجوبز دی گئی ہے کہ ای او سی معذوری امت یازی قانون ،ئشلی امت یازی قانون اور حاثدانی ج یت یت امت یازی قانون میں برمیم کرئے کہ
نع
ح
ای او سی کے ثاس ان قوابین بر ت ق تقی اور لیمی کام کرئے کا اجت یار ہو۔
 4.31یاتچھواں مسیلہ یہ ہے کہ ای او سی کے یاس اجییارات کہ وہ خکومت کو مسادات اور امییاز سے م تعلق مسایل اور یالیسٹوں بر مسورہ
دے سکے۔قی الجال ا یسے اجییارات دقعات میں واضع طور بر سامل بہیں ہیں۔ اگرجہ عملی طور بر ای او سی خکومت کو مجوزہ قوائین یا
2

Refers to voluntary but binding undertakings or contracts, where formal investigations are conducted and it is
identified that a public authority or private body may have committed acts of discrimination. Such undertakings
would be a mechanism for the organisations or individuals to agree actions and help prevent future discrimination. It
would also help to avoid the costs and time of litigation.

یالیسی کے معامالت ح تکا مساوات کے معا ملے میں کونی ابر ہویا ہے یا ہو گا۔ ان بر (و ققے و ققے سے یگرانی کرنی ہے اور مسور ہ د ننی
ئ
ہے)۔اس کے غالوہ عملی طور بر ای او سی اقوام میجدہ کو خکومت کی ئین االاقوامی ایسانی خقوق کی عمیل کے یارے میں معروصات
د ننی ہے .دوشرے ممالک کی موازیہ خدود جن میں وہ اور دیگر مقامی اداروں میں اس طرح کے اجییارات واضع طور نیان ہیں۔ غیر
شرکاری ن تظیموں سے اس واقع بر جمانت ملی ہے۔ غیر شرکاری ن تظیموں میں سامل ہیں جو کہ معذور لوگوں کے ساتھ کام کرئے ہیں۔

اور حنہوں ئے ایک مسیرکہ معروصات دی جس میں ای او سی کی معذور لوگوں کے اجییارات کی ک ٹویشن کے اصول کے مظانق عمل کی

یگرانی کی اہمیت نیان کی ہے۔

تجوبز  :13یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت حاروں امت یازی سلوک کے قوابین میں برمیم کرے ثاکہ ای او سی کے ثاس ثگرانی اور مسورہ د ن یے
کے اجت یارات ہوں۔

 حکومت کو م تعلقہ موجودہ اور تجوبز سدہ قوابین اورثالنسین
 -بین اال اقوامی ائشانی حفوق کی ذمہ دارنوں جن کا نعلق مشاوات اور امت یاز سے ہے ان بر حکومت کی عم یل

 4.32جھیا مسیلہ یہ ہے کہ آیا ای او سی کے یاس اجییار ہو کہ وہ امییازی سلوک کے کسی مسیلہ بر غدالنی کاروانی میں مداخلت یا غدالت
کے دوست کی حیی یت سے قوری اجییارات کا مالک ہو۔امییازی سلوک کے خالف قوائین میں اجییارات واضع طور بر نیان بہیں کیے
گیے ہیں۔ عملی طور بر ای او سی کچھ غدالنی کاروانوں میں غدالت کا دوست ین کر یا غدالت سے درجواست کر کے مداخلت کر خکا
ہے یا کہ غدالت کو مساوات اور امییاز جیسے مسایل بر ماہر مسورہ دے سکے۔ ا یسے اجییارات کچھ قانونی اداروں اور ئین االقوامی دابرہ اجییار
میں واضع طور بر نیان کی گنی ہیں۔

تجوبز  :14یہ تجوبز دی کئی ہے کہ حکومت حاروں غبر امت یازی سلوک کے قوابین میں برمیم کرے اور ای او سی کی قوری طاقت کہ وہ م تعلقہ

کارروانی میں مداحلت ثا عدالئی معاوبین کے طور بر حا سکے  ،کو اس میں سامل کرے۔

 4.33آحری مسیلہ اس یات کا خابزہ لییا ہے کہ ای او سی کی غدالت ئظر یانی کاروانی شروع کرئے کی طافت کو زیادہ واضع طور بر ای او
سی کی ایک غلیجدہ طافت کے طور بر واضع قائم کریا خا ہیے۔ مسفی طو ربر کونی تھی شخص یا ن تظیم یسمول ای او سی کے جس کا یہ حیال
ہے کہ ایک شرکاری غوامی اتھارنی ئے غیر قانونی طور بر قائم کیا ہے۔ غدالنی ئظر یانی کی راہ سے اس کو غدالت میں درجواست دیکر

ی
ح لیج کر سکیے ہیں۔ قی الجال ای او سی کی غدالنی ئظر یانی کی طافت کو یالواشطہ طور بر ضرف جیسی امییازی قانون میں جوالہ دیا خایا ہے

کہ ای او سی کا یہ مانیا ہے کہ ایسی طاف ٹوں کو قانون سازی میں واضع طو ر بر قائم کیا خایا خا ہیے۔

تجوبز  :11یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت حار امت یازی سلوک کے محالف قوابین میں برمیم کرے یہ فراہم کرئے ک یل یے کہ ای او سی کو طاقت ہے
کہ وہ امت یازی سلوک کے محالف برثاؤ کے قوابین کے تخت امت یازی سلوک کے دعووں کے م تعلق عدالئی نظر ثانی کی کاروان یاں کر سکئی ہے۔

()ii

آ ئینی معامالت

 4.34ای او سی ئے جس طرح سے ای او سی کام کریا ہے اس سے م تعلق مخیلف مسایل بر غوام سے مساورت کی ۔
 4.35بہال مسیلہ اس یات کی ئظر یانی کریا ہے کہ آیا ای او سی کو غوامی مساورت کے ساتھ ایک خکمت عملی کا م تصویہ نیدا کرئے کی

ضرورت ہے جو کنی سال کے دوران کام کی ا نیے خکمت عملی کے برحیحی شع ٹوں کا ئعین کریا ہے اگر جہ قانون سازی میں خکمت عملی

یا کارویاری م تصونوں کو تحربری صورت میں نیدا کرئے کی کونی ضرورت بہیں ہے۔ ای او سی بہلے سے مخصوص خد یک یہ کام کر رہی

ہے۔ 2292میں بیانے گیے بین شال کام کی م یصویہ بیدی میں ایک چکمت عملی کا م یصویہ د بیا داپر اختیار کا موازیہ کرئے میں

غام ہے۔ اور خصہ داروں کی مصروف یت کمیشن کے کام کی خکمت عملی کی سمت کا ئعین کرئے کیلیے ضروری ہے۔

تجوبز  :16یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت حار امت یازی سلوک کے محالف قوابین میں برمیم کرے۔ یہ فراہم کرئے ک یل یے ای او سی کو حکمت عملی
کے م تصوئے نیدا کرئے حاہیں جو کئی سال میں کام برجیحی حکمت عملی کو طاہر کرے۔ اور ای او سی حکمت عملی کے مسودہ م تصونوں کا عوام

سے مسورہ کرے۔

4.36

دوشرے مسیلے کا ئعلق ای او سی کا خکومت سے آزادی کی تجالی سے ہے۔ جویکہ ای او سی کا امییازی سلوک کے خالف قوائین کی

عمل درآمد کو یاقذ کرئے میں ایک کردا رہے۔ یہ یات بہت اہم ہے ۔ کہ ای او سی خکومت سے اصولی اور عملی طور بر آزاد ہے۔

مساوات اور یا ایسانی خقوق کے اداروں کی خکوم ٹوں سے آزادی کی اہمیت کو اقوام میجدہ ثیرس اصولوں بر زور دیا گیا ہے۔ جیسی امییازی
قانون میں ای او سی کی آزاد حیی یت کی کچھ یسلیم بہلے سے موجود ہے۔ لیکن مزیددقعات جن کا ئعلق خاص طور بر آزادی کے عیاضر کی
وصاخت ہے۔ مدد گار یانت ہو سکنی ہے۔ ن تظیموں کی تجوبز کیلیے مضٹوط جمانت تھی تھی۔

تجوبز  :17یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت مزثد عور کر کے آثا حار امت یازی سلوک کے محالف قوابین کے مظانق ای او سی کی آزادی کے ع یاضر کے

وضاجت کی اثک محصوص گیحائش م یاسب ہو گی۔

 4.37ئیشرے مسیلے کا ئعلق ای او سی کے نورڈ کے ارکان کے ئقرری کا عمل تحرئے سے ہے۔ قی الجال ای او سی کے چےبربرسن کے
لیے عمل کے برغکس ای او سی نورڈ ممیران کے اثیرونو اور مقرر کرئے کا کونی اسنہارات یا آزاد ئییل کا کونی عمل بہیں ہے۔ امییاز

سلوک کے مجالف قوائین میں تھی ایسی کونی دقعات بہیں ہیں۔ جن کا ئعلق نورد ممیران کے تحرئے سے ہے۔ جو کہ اسی طرح کے

غالقوں میں ئفطہ ئظر سے مخیلف ہے۔ اور جو ہایگ کایگ میں قانونی ادارہ ہے۔ ان گزارسات کی ن تظیموں اور افراد دونوں کی مضٹوط

جمانت موجود تھی۔ جن کے یارے میں ای او سی یہ ئقین رکھیا ہے کہ وہ وصاخت کی نیا بر اور ای او سی کی یاثیر کو بہیر نیائے کیلیے
موزوں ہیں۔

تجوبز  :18یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت امت یازی سلوک کے حالف حار قوابین میں دفعات کے نعارف ک یل یے عور کرے
 جو نورڈ ممبران کی نفرری کا عمل جس کا نعلق عوامی طور بر نوزئسیوں کے اس تہارات ثا اثک آزاد بت یل کو استعمال کرئے سے ہے -تحرئے سے جس کا نعلق نورڈ ممبران کی نفرری سے ہو سک یا ہے۔ جن میں مخ یلف شعتہ حات میں مشاوات سے م تعلق معامالت ٹ ھی ہیں

 4.38جو تھے معا ملے کا ئعلق امییاز کی شکایات کی یارے میں معلومات کی آزادی برفرار رکھیے سے ہے۔ تخق ٹق او رمصالحت کے عمل کی
سالمیت اور یاثیر کو ئقینی نیائے کیلیے آبریسیل تحرئے کی ئییاد بر ای او سی کا مانیا ہے۔ کہ یہ ضروری ہے کہ رازداری کے اصولوں بر عمل
درآمد رہے۔ اور عمل کے دوران خاصل ہوئے والی معلومات ئیشرے فرئقوں کو طاہر یہ ہو جیسا کہ میڈیا اس میں شکانت میں ملوث تمام

جماع ٹوں کی رازداری سامل ہے۔ اور ساتھ ساتھ ای او سی تھی کہ کونی معلومات یسایہ ہوں۔

تجوبز  :19یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت امت یازی سلوک کے حالف حار قوابین میں برمیم کرئے بر عور کرے ثاکہ ائسی شرط م تعارف کی حاسکے
جس میں رازداری کو برفرار رکھا حائے۔ جماع یوں اور ای او سی کی طرف سے ،تحق تقات اور مضالخت کی عمل کے دوران حاضل سدہ نمام معلومات
کے ،شوائے جو بنشہ رایہ مسبروں ،قانون ثاقذ کرئے والوں اداروں ثا قانون کی ضرورت کے مظانق طاہر کرئے ک یل یے ہوں۔

()iii

ایسانی خقوق کی کمیشن کا فیام

 4.39ہایگ کایگ کا معاشرے میں ایسانی خقوق کے کمیشن کے فیام کی ضرورت بر یاقاغدہ تحث ہونی ہے۔ جس کی شقارش اقوام میجدہ کے
کنی خصوں اور ای او سی ئے تھی کی ہے۔ مساورت کے جواب کے سلسلے میں ،ن تظیموں کی اکیرنت ئے اس تجوبز سے ائقاق کیا۔
ت
جوائین کے ساتھ کام کرئے والی غیر شرکاری ن ظیمیں یسلی اقلی ٹوں اور ایسانی خقوق بر کام کرئے والی ن تظیموں کے ساتھ ساتھ قانونی
ن تظیموں کی طرف سے خصوصی جمانت کی گنی معامالت کی وشغت اور نیخیدگی کو دیکھیے ہوئے جو امییازی سلوک کے مجالف خار آرڈ نییشز
کے تحت تخفظات کی اصالح کے مقا یلے میں زیادہ وستع ہیں ،خکومت کیلیے ان مسایل بر الگ الگ مفصل تخق ٹق اور غوامی مساورت
کے عمل کو کریا بہیر اور اقصل ہو خان تگا۔

ن
تجوبز  :61یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت علیحدہ فص یلی تحق یق اور ان معمالت بر عوامی مسورے کے تخت ائشانی حفوق کے کمنشن قائم کرئے بر
عور کرے ۔

حصہ  :6رعاثات

4.40

ای او سی ئے امییازی سلوک کے خالف قوائین کی موجودہ رغایات کی خاتچ بڑیال کی اور ئقین رکھیا ہے کہ ایک بڑی ئعداد موجود ہے حنہیں خکومت کو برمیم یا

.A

قانون سازی واصح کرئے کے ل یے رعاثات کی گروہ ن یدی

میسوخ کریا خا ہیے۔ امییازی سلوک کے خالف قوائین کا خابزہ لییے ہوئے ،ای او سی کے اہم خدسات ہیں کہ رغایات ئے ایک خابز مفصد کی ثیروی کی ہو اور
جس طر ئقے سے خاصل کیے خا رہے ہوں وہ اس کے مفصد کے مییاسب ہو۔

 4.41ای او سی ئے مسورہ لیا ہے کہ کیا وصاخت میں اصافہ کرئے کے لیے مسییییات کو ایک خگہ بر اکھیے رکھیا خا ہیے۔ قی الجال امییازی
سلوک کے خالف قوائین کے مخیلف خصوں میں مسییییات موجود ہیں جن کو خالئے میں مسکل ہے۔ ای او سی ئقین رکھنی ہے کہ
یہ بہیر ہو گا کہ تمام مسییییات کو قانون سازی کے ایک خصہ میں رکھ دیا خائے۔ اس سے امییازی سلوک سے تخفظات میں کونی
خاص نیدیلی بہیں ہو گی اس لیے ای او سی اس یات بر اغلی برحیح د نیے میں ئقین بہیں رکھنی۔

تجوبز  :61یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت قانون سازی کو ضاف رک ھ یے کے ل یے حار امتیازی سلوک کے حالف قوابین میں نمام مست یت یات کو اثک ساٹھ

گروپ میں رک ھ یے کے ل یے شوچ تحار کرے۔

.B

ح
ق تقی بنشہ ورایہ قاثلیت ( ) GOQs

ٓ
 4.42قی الجال کونی غام امیجان بہیں ہے کہ ایا ئیشہ ورایہ قایلیت خصوصیات سے م تعلق ہے۔ ای او سی ئے مسورہ لیا ہے کہ مخقوظ
خ
خصوصیات کے ساتھ ق تفی ئیشہ ورایہ قایلیت کی اصالح میں ایک اور م ٹوابر ئعرئف ہو۔ کچھ ن تظیموں ئے مسورے کے جواب میں ن ٹوت
فراہم کیا ہے کہ کیسے اصالح کی گنی ئیشہ ورایہ قایلیت رغانت یسلی امییاز کے خالف خقاظت کو بہیر نیا سکنی ہے۔

ٓ
 4.43خاص طور بر معذوری امییاز سے م تعلق ،ای او سی کے ئظرئے کی روسنی میں ،کہ احر کی ا نیے مالزمین کے لیے میاسب رہایش کا فرض ہویا
خ
خا ہیے۔ (جیسا کہ یاب  2میں نیان کیا گیا ہے۔) ای او سی کا ئقین ہے کہ ق تفی ئیشہ ورایہ قایلیت رغانت کو اسی کے مظانق نیدیل
کریا خا ہیے ک ٹویکہ یہ معذور افراد سے م تعلق ہے۔ اس طرح کہ جہاں میاسب رہایش نیانی خا سکے وہاں اس کا اطالق بہیں ہویا۔

ح
تجوبز  :62یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت جنسی امت یازی قانون ،معذوری امت یازی قانون اور ئشلی امت یازی قانون میں ق تقی کام کرئے کی
ضرورثات کی نعرنفوں میں ن یدثلی کرے۔ یہ تجوبز دی گئی ہے کہ ان کو حقاطئی حصوص یات میں م یوابر ن یاثا گ یا ہے ان کی اس طرح وضاجت کر کے

کہ:

 وہاں کام کرئے کی ضرورت ہے جو محفوظ حاصیت سے نعلق رک ھئی ہے۔ ضرورت کی ئشک یل اثک حابز مفضد کے حصوں کا اثک مت یاسب ذرنعہ ہے۔م
 درجواست گزار ثا کارکن کی ضرورثات کو نورا نہیں کرثا؛ ثا  ،آجر کے ثاس درجواست گزار ثا کارکن کی ضرورت کے مظانق طمین یہ ہوئےکی معفول وجوہات موجود ہیں .

معذوروں کی محفوظ حصوصیت کے سلشلے میں ،رعانت ن یان کرے کہ بنشہ وارایہ حدمات کو شراتحام د ن یے کے ل یے جہاں معفول رہائش ن یانی حا
سکئی ہے۔
 .Cحصوصی اقدامات مست یت یات میں امت یازی سلوک برن یت
تمام غیر امییازی سلوک کے قوائین میں قی الجال آحر یا بریڈ نوئین ن تظیموں کی طرف سے امییازی برن یت سے م تعلق مسییییات موجود
4.44
ہیں۔ ای او سی اس یات بر ئقین رکھنی ہے کہ اس یات کی ضرورت بہیں ہے کہ ان مسییییات کو موجود رکھا خائے ک ٹویکہ برمیم کی گنی
خصوصی اقدامات کی دقعات (جو بہلے نیان کی خا خکی ہیں) کے مجوزہ القاظ برن یت میں سامل کرئے کے لیے کاقی ہوں گے۔

تجوبز  :63یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت امت یازی برن یت مست یت یات کو منسوخ اور حاروں غبر امت یازی سلوک کے قوابین میں حصوصی اقدامات
مست یت یات کے طور بر سامل کرے۔
 .Dجبرانی اداروں سے م تعلق رعانت میں برمیم

 4.45تمام غیر امییازی سلوک کے قوائین ان مسییییات بر مسیمل ہیں جو کہ خیرانی اداروں کو ضرف مخقوظ خصوصیات کے خامل افراد کو

وطائف فراہم کرئے کی اخازت د ننی ہیں۔ یاہم اس یات کی کونی ضرورت بہیں ہے کہ اس طرح کے قواید مییاسب اور خابز مفصد کے
لیے ہیں۔ مساورت کے جواب میں  ،کنی ن تظیموں ئے برمیم میں ممکنہ ابرات کے خدسات کا اظہار کیا ہے۔ جس میں خیرانی اداروں

کی وصاخت اور کسی خابز مفصد اور نیاسب کے ابرات کی ضرورت ہونی ہے۔ اس یات کو دیکھیے ہوئے ای او سی یہ ئقین رکھیا ہے کہ
اس وجہ سے م تعلقہ خصہ داروں کے ساتھ اس مسیلہ بر مزید مساورت کریا اہم ہوگا۔

تجوبز  :64یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت اہم حصہ داروں سے اس ثات بر مسورہ کرے کے حاروں غبر امت یازی سلوک کے قوابین میں جبرانی

اداروں کی مست یت یات میں کونی برمیم م یاسب ہے ثا نہیں۔

.E

جھوئے گھر کی ثالنسی بر نظر ثانی

 4.46ن ٹو ثیرن ٹوربز کے جھوئے گ ھر کی یالیسی جوائین کے خالف امییازی سلوک ہے۔ اور جیسی امییازی قانون ،خایدانی حیی یت امییازی قانون اور
یسلی امییازی قانون ایسی تمام مسییییات بر مسیمل ہیں۔ جو کہ اس امییازی سلوک کو قانونی نیانی ہیں۔ مساورت کے جواب میں ،

ن تظیموں اور افراد کی ایک بڑی ئعداد ئے یالیسی کا خابزہ لییے کی جمانت کی ہے۔ ن تظیموں کی ایک بڑی ئعداد ئے واضع کیا ہے کہ اس

یالیسی کو میسوخ ہویا خا ہیے ،ک ٹویکہ یہ واضح طور بر امییازی اور صتفی مساوات بر ئین االقوامی ایسانی خقوق کی ذمہ دارنوں کی خالف ورزی

ہے۔
تجوبز  :61یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت جھوئے گ ھروں کی ثالنسی کا وستع طور بر حابزہ لے اور ثالنسی کے امتیازی نہلووں بر عور کرے اور جنسی
امت یازی قانون ،ئشلی امت یازی قانون اور حاثدانی ج یت یت امت یازی قانون کی رعاثات کو رد کرے۔

.F

جنسی جوالے سے رعاثات

()i

رغایات جن کا ئعلق قد ،وزن اور تچ خائے والے زوج سے ہے

 4.47جیسی امییازی قانون کے تحت ،کچھ رغایات رہ خانی ہیں جن کا ئعلق جیس اور قد یا وزن کی ضرورت؛ اور نییشن کے قواید وقات یا خائے
ٓ
والے غوامی افیشرز کے ازواج اور تجوں کو د نیے سے ہیں۔ ای او سی اس یات بر ئقین بہیں رکھنی کہ ان رغایات کو برفرار رکھیے کے
ٓ
وافر جوابز موجود ہیں۔ یاہم ،قوت ہوئے والے افیشرز کے ازواج اور تجوں کو نییشن د نیے میں ،ای او سی خکومت کے جوابز اس کی

ٓ
ضرورت بر نوٹ کرنی ہے (ک ٹویکہ اتھی تھی کچھ افیشرز جو مارچ  1992سے بہلے قائم تھے ان کے تجے نییشن وصول کر رہے ہیں ) ،اور
ئقین رکھنی ہے کہ خکومت ان رغایات کو خلدی رد کرے خب یک امییازی دقعات کے مظانق نییشن لییے والے خصرات حیم بہیں ہو

خائے۔

تجوبز  :66یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت جنسی امت یازی قانون جو جنس کے جوالے سے ہیں ،ان کی رعاثات کو رد کرے اور:
 -قد ثا وزن کی ضرورثات (نمبر ( 1)aحصہ نمبر  2جو س یڈول نمبر  1جنسی امت یازی قانون (ائس ڈی او) سے ہے؛

 قوت ہو حائے والے عوای آفنشرز کے ازواج اور تجوں کو ن ینشن کے قواثد د ن یے سے (نمبر  ،7حصہ نمبر  ،2سیڈول  1جنسی امت یازی قانون(ائس ڈی او))

()ii

مردوں اور غورنوں کی ئعداد جو شغنہ اصالجی خدمات میں مالزم ہیں

 4.48قی الجال جیسی امییازی قانون میں ،ایک رغانت ہے جو جیسی امییاز کی اخازت د ننی ہے اس سلسلے میں جس میں ہر جیس کے لوگوں کی
ئعداد جو ت ھرنی کی گنی یا عہدے دار یا عہدے کی کالس سے ہیں ،جس کی یسایدہی خکومت ئے خاص طور بر شغنہ اصالجی خدمات اور ان

کے کاموں کی ضروریات کے لیے کی ہے۔ مساورت کے جواب میں کچھ گروہوں ئے میینہ کیا کہ رغانت میاسب ہے ،حیل کے قوائین
ٓ
کی مظانق جس میں حراست میں لوگوں کو دیکھیے اور یالسی والے افیشر اسی کے جیس کے ہوں۔ ای او سی ان خدسات کو نوٹ کرنی
خ
ہے ،لیکن یہ ئقین رکھنی ہے کہ ا یسے خاالت کی خظانت بہلے سے یانی خائے والی ق تفی کام کرئے کی قایلیت کی
ٓ
رغایات اور تحت "ائینی رغانت" جو جیسی امییازی قانون 3کے زبر تحت ہیں سے کی خا سکنی ہے۔ حیاجہ ان سب رغایات کو برفرار رکھیے
کی کونی ضرورت بہیں۔

3

The effect of the statutory exception is that if there is a provision in another piece of legislation which specifically
permits sex discrimination, the prohibition on sex discrimination does not apply to that particular issue.

تجوبز  :67یہ تجوبز دی گئی ہے کہ حکومت ائسی رعاثات کو رد کر دے جو جنس کے جوالے سے امت یاز کی احازت د نئی ہے جس سلشلے میں ہا جنس
کی ٹ ھرنی ک یے گ یے لوگوں کی نعداد سے ،ثا عہدے دار ثا عہدے کی کالس سے ہے (نمبر ) ،1(bحصہ نمبر  ،2س یڈول  1جنسی امت یازی قانون (ائس
ڈی او))

( )iiiجیسی امییازی قانون کے زبر تحت سیکورنی خقاظت کی م تعلقہ رغانت
 4.49ہایگ کایگ کی سالمنی کی خقاظت کے مفصد کیلیے کی گنی کاروان ٹوں کی جیس کی ئییاد بر ئقرنق کی جیسی امییازی قانون کا یہ مانیا ہے
کہ گورتمیٹ کو اس رغانت کی ضرورت کا ن ٹوت ئیش کریا خا ہیے۔ ای او سی قکر مید ہے۔ کہ رغانت کاروان ٹوں سے مییاسب ہو اس طرح
ت
کے حیاالت کچھ اور ن ظیمیں تھی ان سے مساورت کے جوایات سے طاہر کر رہی تھی۔
تجوبز  :68یہ تجوبز کی گئی ہےکہ ہاثگ کاثگ کی سالمئی کے تحفظ کے سلشلے میں جنسی امت یازی قانون کی احازت جو جنسی امت یاز کی دفعہ 95کے تحت

ہیں۔ ان کی رعانت کا حابزہ لے ۔اس ل یے کہ آثا اس کو رک ھ یا ثا منسوخ کرثا م یاسب ہے۔ اور اگر رکھی حائے نو آثا اس میں ن یاسب کی ضرورت کو
سامل کرئے کی برمیم کی حائے۔

()iv

مذہب کی ئییاد بر مالزمت میں جیسی امییاز کی رغانت

 4.50قی الجال جیسی امییازی قانون کے تحت ،جیسی امییاز سے م تعلقہ رغایات موجود ہیں۔ جہاں ایک م تظم مذہب کیلیے روزگار یا قایلیت الگو

ہونی ہے۔ جہاں امییاز ضروری ہے ۔دین کے اصولوں کے مظانق یا مذہنی یاویاؤں کی نوہین سے تخیے کیلیے جو اس مذہب کے ثیروکاروں

کیلیے غام ہیں۔ ای او سی ئے مسورہ کیا کہ اس طرح کی رغانت میں نوستع کرنی خا ہیے یا بہیں (ازدواجی حتت یت میں امتیاز کے شلسلے
ی
میں)اس مساورت میں ایک چاصی اکتربت کی ب یظیموں نے جن میں سے نہت سی مذہبی ب ظیمیں بھیں۔ اس تجوپز سے اتقاق کیا یاق یوں
نے متیبہ کیا کہ رغانت میں نیان کی گنی نوستع کو نیگ ئظری سے یسکیل دیا خائے۔ اور ایک خابز مفصد اور نیاسب کا امیجان
م
ظمعن کریا خا ہیے۔ ای او سی اس یات بر ئقین رکھنی ہے کہ مذہنی آزادی کے جق کا اخیرام کیا خائے۔ جو دوشرں کے جق کے ساتھ
م ٹوازن رہیا خا ہیے۔ امییازی سلوک سے تخیے کیلیے مچموعی طور بر ای او سی اس یات بر ئقین رکھنی ہے کہ یہ یات غوامی مساورت کا

موصوع ہویا خا ہیے یاکہ تما م م تعلقہ حیاالت مہیا کیے خا سکیں۔ مساورت ازدواجی حیی یت کے امییازی سلوک سے تخفظ کیلیے ہر ممکن

اصالخات بر مساورت کا خصہ ہو سکیا ہے۔ جو غیر ازدواجی ئعلقات سے م تعلقہ اور کسی تھی اسیسیا کی ضرورت کیلیے جیسا کہ یاب
2میں بیا ن کیا گیا ہے۔

تجوبز  :69یہ تجوبز کی گئی ہے کہ حکومت عوام سے مسورہ کرے کہ آثا روزگار کے سلشلے میں جنسی امت یاز کے آرڈ ن ینس کے س یکشن 22میں مذہئی
رعاتت میں توستع کی دل یل اور جواز ہے۔

.G

حاثدانی ج یت یت سے م تعلقہ رعاثات

 4.51خایدانی حیی یت امییازی قانون ایک رغانت فراہم کریا ہے ۔جس میں ایک فرننی خایدانوں یاسیدے کی دیکھ تھال کرئے کی ذمہ داری

ہوئے کے ایک شخص کے خایدانی حیی یت کی ئییاد بر ایسوریس برتمیم کے سلسلے میں امییازی سلوک کی اخازت د نیا ہے یاہم ای او سی
ش
اس یات بر ئقین بہیں رکھیا کہ جن لوگوں کو کسی فرننی خایدانی یاسیدے کی دیکھ تھال کرئے کی ضرورت ہے ان کو ایک مخیلف طح
کا ایسوریش برتمیم ہوئے کا ن ٹوت دیا۔ وجوہات کا جواز ئیش کریا خا ہیے۔

تجوبز  : 04یہ تجوبزکی گئی ہے کہ حکومت ائسورئس کے م تعلقہ رعانت جو حاثدانی درم کی امت یاز کے حاثدانی ج یت یت امت یازی قانون کے س یکشن 83میں

ہے اس کو رد کرنا خا ہ نے۔

.H

معذوری سے م تعلقہ رعاثات

 4.52جیسی امییازی قانون میں رغایات موجود ہیں۔ جسمیں کم از کم احرت کے آرڈ نییس) (MWOسے م تعلقہ دقعات ہیں۔ جو اخازت
م
د ننی ہیں کہ معذور افراد کو کم از کم احرت سے کم احرت ادا کی خائے۔ جہاں ان کی کمل نیداواری سے کم ہوئے کا ئعین کیا گیا۔
م
رغانت کا ارادہ جیسا کہ گورتمیٹ ئے وصاخت کیا معذورلوگوں کی مدد کرئے کیلیے ہے۔ جو کمل طور بر کام کی نیداواری بہیں کرسکیے۔
ک ٹویکہ وہ کام کو خاصل یا برفرار کر سکے۔ ایک اہم خقاطنی طور بر اس یشخ تص کی درجواست ضرف معذور لوگ کر سکیے ہیں یا کہ آحر

۔غوامی مساورت میں معذور افراد کے ساتھ کام کرئے والی ن تظیموں کی ایک بڑی ئعداد موجود تھی۔ حنہوں ئے نیداواری کی یشخ تص کے

ئظام اور رغایات کے یارے میں جوایات دئے کہ آیا ان کو میسوخ کیا خائے یا برفرار رکھا خائے۔

تجوبز  :71یہ تجوبز کی گئی ہے کہ اثک م یوابر بت یاد بر مالزمت میں معذور افراد ک یل یے نیداواری کی ئشخ تص کے نظام کی ثگرانی اور ک یا کاروانی کا نعین کرثا
حا ہ یے۔ م تعلقہ رعانت جو نمبر 1/8جو ش یڈول تمیر49حصہ ہیں۔ معذور امت یاز آرڈ ت ینس میں ہیں۔

.I

قوم سے م تعلقہ رعانت

 4.53یسلی امییازی قانون میں ایک رغانت موجود ہے۔ جس کے شرائط و صوائط کے مظانق کونی شخص ہایگ کایگ میں ایک خگہ مالزمت ثیرون
ملک سے کریا ہے۔ اور اس مالزمت میں خاص مہارت غلم یا تحریہ درکار ہویاہے۔ جو ہایگ کایگ میں آسانی سے دسییاب بہیں ہوئے۔
ای او سی اس رغانت کی ضرورت بر ئقین بہیں رکھنی ۔ اور ثیرون ملک کے لوگوں کے روزگار کے شرائط و صوائط دیگر افراد کے مقا یلے
میں خاالت میں فرق سے م تعلق معامالت موجودہ براہ راست اور یالواشطہ قوم امییازی سلوک کی دقعات کے تحت معاملہ در معاملہ کی
ئییاد بر تمییے خاہیں۔ یہ دوشرے موازیہ غالقوں میں ئفطہ ئظر کے ساتھ الین میں ہیں۔

تجوبز  :72یہ تجوبز کی گئی ہے حکومت ئشلی امت یاز کےقانون کے س یکشن 18کو مسیرد کردے۔ جس میں بیرون ملک کے ناشیدے جن کے ناس خاص
مہارت علم نا تجریہ ہے۔ ان کے روزگار کے حاالت بر امت یاز کی احازت ہے۔
 4.54یسلی امییاز کےقانون میں تھی ایک رغانت موجود ہے۔ جس میں مخصوص غوامی عہدوں کیلیے مقامی یا ثیرون ملک کے عملے کیلیے
مالزمت کی شرائط میں فرق کی اخازت ہے ۔ ک ٹویکہ ماصی میں روزگار کے لجاظ سے خابز احیالقات تھے۔ اس ئییاد بر کہ کونی ثیرون ملک
سے تھا۔ مساورت کے جواب کے سلسلے میں ان دقعات کو مسیرد کرئے کے لیے بہت سی ن تظیموں کی مضٹوط جمانت تھی۔جس میں
کچھ ئے یہ تھی نیایا کہ یہ ہایگ کایگ میں مقامی اور ثیرون ملک کے لوگوں میں یسلی امییاز کی اخازت د ننی ہے۔ ای او سی اس یات بر
ئقین بہیں رکھنی ہے کہ خکومت کو خابزہ لییا خا ہیے کہ کیا اقدامات کیے خائیں۔ روز گار میں شرائط کے احیالقات حیم ہو سکیں۔ یاکہ
روئے میں غدم مساوات حیم ہو سکیں اور رغانت میسوخ ہو خائے۔

تجوبز  :73یہ تجوبز کی گئی ہے کہ حکومت ئشلی امت یاز کے قانون میں س یڈول نمبر2کے س یکشن 10کی رعاتت کو خلد از خلد مسیرد کر دے جو مقامی اور
بیرون ملک سے مالزمین کے مالزمت کی سراتط میں امت یاز کی اخازت د ت یا ہے۔

ثاب نمبر :1

وہ مقامات جہاں اصالخات کی گئی ہیں۔

 .1ای او سی کو جوسی ہے کہ غوامی مساورت کے ئعد ا یسے کنی معامالت ہیں جہاں خکومت ئے غیر امییازی سلوک کے قوائین بر قانون ساز

اصالخات الگو کی ہیں۔

 Aننی دقعات کے ئعارف میں جیسی طور بر ہر اساں کرئے کی ممائغت تھی سامل ہے جیسے کہ شروس فراہم کرئے ولے صارفین کی طرف سے

جن میں ہایگ کایگ میں رجسیرڈ سدہ تحری جہازوں او رطیاروں بر ہراساں کرئے کی قانونی ذمہ داری تھی سامل ہے۔ اسیاء کی شہولیات اور خدمات

کی فراہمی کے سلسلے میں (خنسی امتیاز (پرمیمی )قایون )2292

 B.معذوری کے دغووں کے سلسلے میں امییازی سلوک کے طرئقوں کیلیے ای او سی کی طرف سے یاقذ کرئے کے نویس (قایون (م یفرق سراتط)

قایون )2292
 Cای او سی کے آرکان اور عملے کا ذانی ذمہ داری سے تخفظ جہاں وہ نیک ئینی سے کام کریں (قایون (م یفرق سراتط)قایون )2292

 Dجیسی امییاز کے قانون کے زبر تحت جیس اور ازدواجی حیی یت کے امییازی سلوک سے م تعلق رغایات

 نولیس سامری ادارے میں مردوں کیلیے عہدوں کی مخقوطات کی امییاز (نمتر(C)9خصہ 2سیڈول) SDO 5 -ہیھیاروں کی برن یت بر امییاز تمیر  (D)9خصہ 22سیڈول)) SDO 5

 مخیلف ازدواجی حیی یت کے افراد کے درمیان نولیدی نیکیالوجی کی فراہمی میں امییاز جیسا کہ SDOکے دقعہ  65Bمیں اسرعابت کو شامل کر لیا ہے ۔نمتر،2خصہ2سیڈولSDO 5

 مخیلف ازدواجی حیی یت کے افراد کے درمیان امییاز جو کہ تجوں کو انیائے سے م تعلق کونی شہولیات کی فراہمی کی وجہ سے ہےجیسا کہ SDOکے دقعہ  65Cمیں اس رعابت کو شامل کر لیا ہے۔نمتر،6خصہ2سیڈولSDO 5

 ازدواجی حیی یت سے م تعلق امییاز جن کا ئعلق قوت ہو خائے والے یا زجمی ہوئے والے نولیس اقشران کی ن ٹواؤں کو سیاس کےد نیے سے ہے۔تمیر،8خصہ2سیڈولSDO 5
]قانون( م یفرق شرائط)قانون [2292

