
ویب سائٹ کا    – مخالِف نسل پرستی ڈیڻا قانون سازی  
 مواد 

 ہے؟  ایک این

  ںیشعبے م یجو سرکار ا،یکا اعالن ک نیاراک ۱۱کے  یڻ یکم ڻایڈ یکو، صوبے نے انسداد نسل پرست 2022ستمبر  23
جانئے  دیمز ںیان افراد کے بارے مگے۔  ںیحکومت کے ساتھ مل جل کام کر لئےیکو ختم کرنے ک ینسل پرست ینظام

 ۔ںیآواز شامل کر رہے ہ یاپن  ںیم  یڻیجواس کم

 بہتر کرنے کا موقع 
کو سب کے لیے ایک زیاده مساوی، شمولیت شده اور خوش آئند صوبہ بنانے کے   (.B.C) بی. سی.  صوبائی حکومت

کرنے کے طریقوں میں سےایک ہوگا جو صوبائی  ی حمایتایک ایسا نیا قانون اس کام ک لیے سخت محنت کر رہی ہے۔
کرنےاور ان کو دور    شاندہینظامی نسل پرستی اور دیگر عدم مساوات کی ن حکومت کے پروگراموں اور خدمات میں

 کرنے میں مدد کرے گا۔

سیاه فام اور دیگر نسلی کمیونڻیز کو بعض سرکاری    نظامی نسل پرستی اس وقت ہوتی ہے جب سودیشی (انڈیجنس)،
یا جب وه ان تک رسائی حاصل کرتے ہیں تو مجموعی    پروگراموں اور خدمات تک مشکل تر رسائی حاصل ہوتی ہے،

 کا سامنا ہوتا ہے۔  طور پر برڻش کولمبیئنس کے مقابلے میں مشکل تر نتائج 

لیکن یہ ایک نظامی مسئلہ ہے جسے ہمیں  کر نہیں کیا گیا ہو،  اگرچہ یہ ممکن ہے کہ  امتیازی سلوک جان بوجھ
سمجھنے اور پہچاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اسے ڻھیک کر سکیں۔ اسی لیے صوبائی حکومت اور پارلیمانی  

  ،   (Parliamentary secretary for Anti-Racism Initiatives)سیکرڻری برائے خالِف نسل پرستی اقدامات 
)  نسل، قومیت (ایتھنیسڻی)، عقیدے، جنس، صنف، Multiculturalism and Anti-Racism Branchرچنا سنگھ ( 

قابلیت، آمدنی اور دیگر سماجی شناخت کے نشانات پر آبادیاتی معلومات کو محفوظ طریقے سے جمع کرنے اور ان کا 
تجزیہ کرنے کے مقصد سے ایک نظام متعارف کرانے کے لیے بی سی کے انسانی حقوق کمشنر، فرسٹ نیشنز اور 

 کمیونڻیز اور برڻش کولمبیا کے دیگر باشندوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں ۔ قیادت، نسلی میڻس

حیح طریقے سے جمع کرنے اور استعمال کرنے سے یہ ظاہر کرنے میں مدد مل سکتی  صکو  (ڈیڻا)اعدادوشمار اس 
عدم مساوات اور خدمات میں فرق کے مسائل کو حل  ہے کہ یہ نظامی عدم مساوات کہاں پر ہیں تاکہ ہم امتیازی سلوک، 

 کر سکیں۔

 اولین ترجیح ہے۔    رکھنا اور معلومات کو محفوظ   تحفظ کا   لوگوں کی رازداری 

 اس قانون سازی کے بارے میں جانیں  

مئی کو، صوبے نے انسداد نسل پرستی ڈیڻا ایکٹ متعارف کرایا تاکہ زیاده سے زیاده لوگوں کے لیے حکومتی پروگراموں   2 
 ظامی نسل پرستی کو دور کرنا شروع کیا جائے۔ اور خدمات کو بہتر بنایا جا سکے، اور ن 

 ) Read more(مزید پڑھیئے  

 
   قانون سازی کی ضرورت کیوں ہے؟ 

اس کے حمع کیے جانے،   سکتی ہے۔ تاہم، یہ ایک مستقل طریقے سے نہیں کیا جاتا ہے، اوحکومت کچھ آبادیاتی ڈیڻا اکڻھا کر 
 ۔ فرق موجود ہے  استراک کیے جانے اور اس تک رسائی حاصل کرنے کے طریقے میں،

 )Learn more( مزید پڑھیئے 

 



 
ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ سرکاری خدمات مساوی  اس اہم اور نازک شماریاتی معلومات کو جمع کرکے، 

اس کا مطلب یہ بھی   میں تمام لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ (.B.C) بی. سی. طور پر فراہم کی جائیں اور
ا کہ کمیونڻیز کے پاس ان تبدیلیوں کی وکالت کرنے کے لیے ضروری معلومات موجود ہیں جوایک حقیقی فرق پیدا ہوگ

 کریں گی۔

 

 

 رپورڻس کو دریافت کریں  (What They Heard) وہاٹ دے ہرڈ
 

 پانچ متعلقہ  مسائل  کے رپورڻس میں اس اہم نئی راه دکھانے والی شمولیت کے نتائج دیکھیں۔

 sView the reportرپورڻس دیکھیں

 

 اس کے بعد کیا ہے؟
کہ کس طرح اور کون سی   رہے گا کام کرتا  اور نسلی کمیونڻیز کے ساتھ اس بات پر   (انڈیجینس پیپلز)  لوگوں سودیشی صوبہ  

 شماریاتی معلومات اکڻھی کی جائیں گی، اور اس کا اشتراک اور تحفظ کیسے کیا جائے گا۔ 

یہ قانون فرسٹ نیشن   ۔۔ایکو قانون بن گ 2022جون  2 (Anti-Racism Data Act)نسل پرستی ڈیڻا ایکٹ خالِف 
رائے (ان پٹ)   کے ساتھ مل کر تیار کیا گیا ہے۔ (Métis Nation BC)  لیڈرشپ کونسل اور میڻس نیشن بی سی 

  Office of the Human Rights)کے دفتر اور ملڻی کلچرل ایڈوائزری کونسل  ہیومن رائڻس کمشنردینے میں 
Commissioner and Multicultural Advisory Council)   کا بھی ایک  اہم کردار رہا ہے۔ نیا قانون صوبائی

نظامی نسل پرستی کی نشاندہی کرنے اور اسے ختم کرنے کے لیے  حکومت کے لیے مستقل اور محفوظ طریقے سے 

 کمیونڻیز سے بات کر نا 
سے یہ سننے کے لیے   کمیونڻیزاور نسلی  سودیشی لوگوں (انڈیجنس پیپلس)  تک حکومت نے   2022سے مارچ  2021ستمبر 

کہ   کمیونڻی تنظیموں کے ساتھ کام کیا کہ نسل پر مبنی ڈیڻا کو محفوظ طریقے سے کیسے جمع کیا جائے اور استعمال کیا جائے  
 نسل پرستی کو نشانہ بنانے کے کام میں فرق پڑے ۔ 

 ) detailsGet the( تفصیالت حاصل کریں 

  

 
 آپ کے ڈیڻا کو محفوظ رکھنا 

حکومت ان تحفظات    صوبے میں لوگوں کی ذاتی معلومات کی حفاظت کے بارے میں مضبوط قوانین اور حفاظتی پروڻوکول ہیں۔
استوار کرے گی، سودیشی (اندیجنس) اور کمیونڻیز کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ لوگوں کی معلومات  پر 

ان تحفظات اور حفاظتی تقاضوں کو پورا کرتی ہیں، جبکہ یقینی بناتے ہوئے کہ اس ڈیڻا کو جمع کرنے اور استعمال کرنے سے  
 نقصان نہ پہنچے۔ نسل پرستی سے متاثره کمیونڻیز کو مزید 

 )Learn more(مزید جانیے



کرنا ممکن بنائے گا۔ اس سے یہ شناخت کرنے میں مدد ملے گی کہ  ظاہر اور ناکڻھا کرنا، استعمال کرآبادیاتی ڈیڻا کوا
 نظامی نسل پرستی کہاں ہو رہی ہے اور ایک زیاده شمولیت شده، مساوی صوبہ بنانے میں مدد ملے گی۔

  )Get the details(تفصیل حاصل کریں 

 

 سکتا ہوں؟میں سپورٹ تک کیسے پہنچ 
ResilienceBC  نفرت انگیز جرائم اور واقعات کا جواب دینے اور رپورٹ کرنے کے طریقے کے بارے میں وسائل

 پیش کرتا ہے۔ 

 

ResilienceBC مالحظہ کریں   )(Visit ResilienceBC 

 

 قانون سازی کے بارے میں 
  (Anti-Racism Data Act)خالِف نسل پرستی ڈیڻا  ایکٹ ایک نئی قانون سازی،  حکومت نے  کو،  2022 ،مئی

 ہیں: صدامقل ے درج ذیک جس متعارف کرایا، 

 پروگراموں تک رسائی کے لیے لوگوں کے لیے رکاوڻوں کو توڑنا؛  •
 ؛ لوگوں کو غیر متناسب طور پر نشانہ نہ بنایا جائے لیس بات کو یقینی بنانا کہ نسا •
مدد حاصل کرنے  کے مطابقپروگراموں اور خدمات کو بہتر بنانا تاکہ زیاده سے زیاده لوگ اپنی ضرورت  •

 میں محفوظ محسوس کریں۔ 
 ۔ ای کو قانون بن گ 2022جون  2 کٹی ا ہی 

بی عالوه   کے ساتھ مشغولیت کے  کمیونڻیزاور نسلی   (Indigenous Peoples)لوگوں سودیشی اس قانون سازی کو 
ہیومن رائڻس کمشنر، فرسٹ نیشنز لیڈرشپ کونسل، بی سی ایسوسی ایشن آف ایبوریجنل فرینڈشپ سینڻرز اور  سی

سے زیاده برڻش کولمبیا   13,000 ساتھ مشغولیت کے ذریعے  میڻیس نیشن بی سی جیسے اہم اسڻیک ہولڈرز کے
  سودیشیمیں سے ایک ہے جسے  قوانینیہ قانون سازی کے پہلے    ا ہے۔کےباشندوں کے خیاالت سے آگاه کیا گی

 Declaration on the)  کے ساتھ مل کر سودیشی لوگوں کے حقوق کے ایکٹ کے اعالن   (Indigenous Peoples)لوگوں
Rights of Indigenous Peoples Act) کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ 

 

 : یہ ایکٹ چار اہم شعبوں پر مرکوز ہے

میں فرسٹ   بی سی جو تعاون جاری رکھنا یسے  انداز میں کے ساتھ ا  (Indigenous Peoples)لوگوں سودیشی .1
 کمیونڻیز کی منفرد شناخت کو تسلیم کرتا ہے۔   میڻیس نیشنز اور

نسل پرستی ڈیڻا کمیڻی کی  خالفِ   اس میں ایک صوبائی  کے ساتھ کام کرنا۔کمیونڻیزانون سازی کے نفاذ میں نسلی ق .2
 جائ تشکیل شامل ہوگی جو حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی کہ ڈیڻا کیسے اکڻھا اور استعمال کیا  

اور  ہوئے     تےکو پہنچنے والے نقصانات کو روک  کمیونڻیز اور نسلی   (Indigenous Peoples)لوگوں سودیشی .3
 کم کرتے ہوئے شفافیت اور جوابدہی کو بڑھانا

 سے ساالنہ بنیادوں پر ڈیڻا جاری کرنے اور وقتاً فوقتاً ایکٹ کا جائزه لینے کا مطالبہ کرنا۔ حکومت    .4
 

کے ساتھ   کمیونڻیزاور نسلی   (Indigenous Peoples)لوگوں  سودیشیجب ہم اس قانون سازی کو نافذ کرتے ہیں تو صوبہ   
 کام کرتا رہے گا۔ 

https://www.resiliencebc.ca/report-support/hate-crimes-in-bc/
https://www.resiliencebc.ca/report-support/hate-crimes-in-bc/


 قانون سازی کی ضرورت کیوں ہے؟ 
ہیں کہ نظامی نسل پرستی ہر جگہ موجود ہے، بشمول حکومتی پالیسیز اور پروگراموں میں، اور اس چیز کو بدلنا ہوگا۔    ہم جانتے

 سے متعلق ڈیڻا اس بات کو  عقیده اور  دیگر عوامل  قومیت (ایتھنیسڻی)  ،نسل

) اور نسلی کمیونڻیز کو سرکاری خدمات حاصل کرنے  پیپلز  (انڈیجینس  لوگوں بے نقاب کرنے میں مدد کر سکتا ہے کہ سودیشی 
کہ آیا حکومت یہ  ل اس بات میں کوئی تسلسل نہیں ہے کے دوران کہاں اور کیسے نظامی نسل پرستی کا سامنا ہے۔ تاہم، فی الحا 

 ۔  کیسے استعمال کیا جاتا ہے نہیں ا   معلومات اکڻھی کرتی ہے یا

محفوظ طریقوں سے   ثقافتی طور پر قانون سازی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اس قسم کی معلومات کو مستقل اور
اس معلومات سے، ہم شناخت کر سکتے ہیں کہ حکومتی نظاموں، پروگراموں اور  جمع، استعمال اور افشاء کیا جائے۔
مزید شمولیت  ایک  اور  زیاده سے زیاده لوگوں کے لیے بہتر خدمات اس سے ہمیں  خدمات میں نسل پرستی کہاں ہے۔

 ۔شده، مساوی صوبہ بنانے میں مدد ملے گی

اور نسلی کمیونڻیز ایک طویل عرصے سے حکومت سے نسل پر مبنی ڈیڻا کو جمع  پیپلز)  (انڈیجینس لوگ سودیشی
کر رہی ہیں۔ ان کمیونڻیز نے کہا ہے کہ وه بہتر بھی  کرنے، استعمال کرنے اور ان تک رسائی کو بہتر بنانے کا مطالبہ 

جیسے کہ تعلیم، صحت کی دیکھ بھال، ہاؤسنگ    –اراکین کی عوامی خدمات ڈیڻا چاہتے ہیں تاکہ وه اپنی کمیونڻی کے 
تاکہ نظامی نسل پرستی کی نشاندہی کی جا سکے اور اس کا ازالہ کیا جا   –اور پولیسنگ کے تجربات کو سمجھ سکیں 

علومات کو سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے تاکہ م 
، جن کی وه مدد کرنے کی کوشش   ے لیےان کمیونڻیز ک و کہ اس طریقے سے جمع، ذخیره اور استعمال کیا جائے ج

 - نقصان نہ پہنچے  ثقافتی طور پر محفوظ ہو اور انہیں کر رہی ہے،

ظر: دادی کا نقطہ نکا جمع کرنابرڻش کولمبیا میں آبادیاتی اعداد و شمار ہیومن رائڻس کمشنر نے   (Disaggregated 
Demographic Data Collection in British Columbia: The Grandmother Perspective) نام کی    

یہ  کمیونڻیز کے ساتھ مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا  اپنی رپورٹ میں اس مسئلے کو بھی اجاگر کیا، ، اور
اور استعمال کرنے میں ملوث رہیں تاکہ موجوده نظامی    ع کرنےجم کے یقینی بنانے کے لیے کہ وه اپنی ذاتی معلومات

 مسائل کو مزید خراب کرنے سے بچایا جا سکے۔ 

)  اور نسلی کمیونڻیز کو  پیپلس (انڈیجینس لوگوں یہ قانون سازی ایک اہم ذریعہ ہوگا جو بی سی حکومت اور سودیشی
گا۔کارروائی اور تبدیلی کے لیے بہتر معلومات فراہم کرے   

اسی لیے ہم نے سودیشی (انڈیجینس) اور نسلی رہنماؤں اور کمیونڻی کے اراکین سے براه راست بات کرنے کے لیے  
کمیونڻی تنظیموں کے ساتھ کام کیا ہے، اور ہر قدم پر ایسا کرتے رہیں گے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم 

عارف کرائی جائے جو نظامی نسل پرستی سے نمڻنے میں مدد کرتی  یہ سمجھ پائیں کہ کس طرح ایسی قانون سازی مت
 ہے۔ ہم یہ بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ یہ سودیشی (انڈیجینس) لوگوں کے خود حکمرانی کے حق کو برقرار رکھے۔

 اپنے ڈیڻا کو محفوظ رکھنا 
ڈیڻا اکڻھا کرنا اور استعمال کرنا نظامی عدم مساوات کو ظاہر کرنے، رکاوڻوں کو کم کرنے اور امتیازی سلوک، عدم  

  مساوات اور خدمات میں فرق کے مسائل کو حل کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ 

 نظامی نسل پرستی کیا ہے؟ 
ڻرکچرز) میں عدم مساوات کے ذریعے پیدا ہونے والی ، اکثر  نظامی نسل پرستی خدمات (سروسز)، نظاموں اورساختوں (اس

اس کے نتیجے میں بہت سی   پوشیده تعصبات کی وجہ سے ہوتی ہیں جو لوگوں کو ان کی نسل کی بنیاد پر نقصان پہنچاتے ہیں۔
بہبود اور  سودیشی (انڈیجنس) اور نسلی کمیونڻیز کے لیے، عوامی خدمات جیسے تعلیم، صحت کی دیکھ بھال، بچوں کی 

 پولیسنگ سے متعلق غیر مساوی رسائی، بد تر نتائج اور منفی تجربات ہوتے ہیں۔



اور مستحکم      ، میں سے ایک ہے کہ کسی بھی معلومات کو ایک محفوظ   اہم ترجیحات سب سے  یہ یقینی بنانا 
استعمال کیا جائے جو لوگوں کی معلومات کا تحفظ اور    اور  جائے ذخیره کیا   جائے،   کیا جمع   سے مستقل طریقے 

 حفاظت کرتا ہے۔

اس قانون کے تحت حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ نسل پر مبنی ڈیڻا کو محفوظ طریقے سے رکھا جائے۔ ذاتی معلومات  
دیا جائے گا تاکہ افراد کی شناخت کرنا ممکن نہ ہو، اور ایسے سخت معیارات ہوں گے جو ان لوگوں کو پورا کرنا ہوں گے  کو ہڻا 

 جو ڈیڻا تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ 

اس قانون کے تحت حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ جمع کیے گئے کسی بھی ڈیڻا کو محفوظ طریقے سے رکھا  
 Freedom of Information and Protection)فریڈم آف انفارمیشن اینڈ پروڻیکشن آف پرائیویسی ایکٹ  جائے۔

of Privacy Act)   کے تحت تمام رازداری اور حفاظتی تحفظات اس قانون کے تحت جمع یا استعمال کی گئی معلومات
 پر الگو ہوں گے۔

 ڈیڻا کا استعمال کرتے ہوئے نظامی نسل پرستی کی شناخت شروع کرنے کے لیے، حکومت برڻش کولمبیا کے ڈیڻا 
ت کے لیے بین االقوامی سطح پر تسلیم شده  اور ڈیڻا کی حفاظ (Data Innovation Program)نوویشن پروگرام ا

 کہا جاتا ہے۔ (Five Safes model)ماڈل  سپرائیویسی اور سیکیورڻی ماڈل کا استعمال کرے گی جسے فائیو سیف

ڈیڻا تک رسائی یا نامناسب طرز سے استعمال کیے جانے کے خطرے کو درج ذیل     Five Safes model)فائیو سیفس ماڈل ( 
  :کرتا ہے طریقے سےکم 

 ڈیڻا سے قابل شناخت ذاتی معلومات کو ہڻا تا ہے۔   •
 ڈیڻا کو محفوظ طریقے سے یکجا کرنے کے لیے محفوظ ڻیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے۔  •
صرف ان منصوبوں کی اجازت دیتا ہے جن کا واضح عوامی فائده ہو اورجن کے ذریعے افراد یا کمیونڻیز کو   •

 کوئی نقصان نہ ہو۔ 
 صرف مجاز افراد کو رسائی فراہم کرتا ہے۔  •
 تحقیقی نتائج میں رازداری کے اضافی تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ •

 

 کمیونڻیز سے بات کرنا 
یہ شمولیت کا عمل کمیونڻیز کے ساتھ، کمیونڻیز کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ سودیشی (انڈیجینس) قیادت اور نسلی 

برڻش کولمبیا میں آبادیاتی اعداد و   ہیومن رائڻس کمشنر کی رپورٹ، بی سی رات، نیزکمیونڻی کے ماہرین کے ابتدائی تاث
 Disaggregated Demographic Data Collection in British) شمار کا مجموعہ: دادی کے نقطہ نظر

Columbia: The Grandmother Perspective)  نے کمیونڻیز کو قانون سازی کی ترقی میں شامل کرنے کی
 ضرورت پر زور دیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان کی ضروریات بامعنی طور پر پوری ہوں۔

(انڈیجینس) قیادت اور نسلی کمیونڻی کی تنظیموں کو اس عمل میں سب سے آگے  ی شمولیت کے  اس عمل نے سودیش
استعمال کرنے اور افشاء کرنے سے متعلق اپنے خدشات،  ڈیڻا کو جمع کرنے،  رکھا، جس میں کمیونڻی کے ارکان 

 پہنچاتے ہیں۔ تنظیموں کے پاس ان براه راست ضروریات اور ترجیحات

 :بی سی کے اعدادوشمار اور ڈیڻا انوویشن پروگرام کے بارے میں مزید تفصیالت کے لیے 

  

 ) QData Innovation Program FA(ڈیڻا انوویشن پروگوم کے اکثر پوچھے گئے سواالت

 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/data/about-data-management/data-innovation-program/faq
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/data/about-data-management/data-innovation-program/faq


  :چاہتے تھے  ذیل کے بارے میں مزید جاننا  ہم درج

بی سی میں لوگ کس طرح اپنی شناخت یا نمائندگی کرنے کو ترجیح دیتے     :شناخت کے بارے میں خیاالت •
 ہیں۔

سرکاری ایجنسیز کے ساتھ ذاتی معلومات کا اشتراک کرنے کے لوگوں کے سابقہ  اپنی زندگی کےتجربات: •
میں مدد ملے گی کہ مختلف حاالت میں معلومات کے اشتراک سے لوگوں  تجربات۔ اس سے یہ معلوم کرنے

کے آرام ده محسوس کرنے کی سطح کیا ہے، جیسے کہ تحقیقی مقاصد کے لیے یا صحت، تعلیم یا انصاف 
جیسی عوامی خدمات تک رسائی حاصل کرنے کی لیےا تاکہ حکومت جمع کرنے کے بہتر طریقے تیار کر 

 سکے۔ 
لوگ اپنے ڈیڻا کا استعمال کس طرح سے کیا جانا چاہیں گے  تاکہ حکومت  ال پر نقطہ نظر:ڈیڻا کے استعم  •

 کے لیے کام کر سکے کو آگے بڑھانے  نسلی مساوات 

کے درمیان، لوگوں اور کمیونڻیز کو تین شمولیت کے سلسلوں کے ذریعے بحث میں  2022اور مارچ  2021اپریل 
 شامل ہونے کے لیے مدعو کیا گیا تھا 

 سودیشی (انڈیجنس) شمولیت  .1
 کمیونڻی کی قیادت میں شمولیت  .2
 آن الئن عوامی سروے   .3

س رائے (ان پٹ) نے اس بات کی نشاندہی کرنے میں مدد کی کہ کمیونڻیز کے لیے کیا اہم ہے اور اس بات کو یقینی ا
نمڻنے کے لیے سب سے   بنانے میں مدد ملی کہ اس شماریاتی معلومات کو اکڻھا کیا جائے اور نظامی نسل پرستی سے 

 محفوظ اور مؤثر طریقے سے استعمال کیا جائے۔ 

لوگوں نے سودیشی (انڈیجنس) ، سیاه فام اور   10,000سے زیاده لوگوں نے سروے کا جواب دیا اور تقریباً   2,900
کی نمائندگی کرنے والی کمیونڻی  (Indigenous, Black and people of colour (IBPOC)) رنگ کے لوگوں

 نظیموں کے ذریعے منعقده کمیونڻی شمولیت کے سیشنز میں حصہ لیا۔ ت

 

 

  سودیشی (انڈیجنس) شمولیت .1

 Declaration on the)کے حقوق کے ایکٹ  کے اعالن  سودیشی لوگوں (انڈیجنس پیپلز)   میں 2019نومبر 
Rights of Indigenous Peoples Act) کرائے جانے والے حکومت کی طرف سے متعارف  بی سی کے بعد

اہم رہی ہے  –ایک اہم نئے قانون کے حّصے کے طور پر، سودیشی لوگوں (انڈیجنس پیپلز) کے ساتھ بامعنی شمولیت 
اس مقصد کے لیے، ایک سودیشی (انڈیجینس) شمولیت کے ماہر (کوئنڻیسینشل ریسرچ  - اہم ہے  –اور جاری طور پر 

 ایسوسی ایشن آف ایبوریجنل فرینڈشپ سینڻرز BC،  (Quintessential Research Group))گروپ) 
(BCAAFC)اور میڻس نیشن پرڻش کولمبیا ، (Métis Nation British Columbia  (MNBC))   ہر ایک نے

سودیشی (انڈیجینس) کمیونڻی کے اراکین اور انفرادی فرسٹ نیشنز کے ساتھ براه راست سیشنز کی قیادت کرنے کے  
 حاصل کی۔  لیے فنڈنگ 

بشمول  –اس کے عالوه، صوبائی حکومت نے سودیشی (انڈیجینس) قیادت کی تنظیموں کے ساتھ براه راست کام کیا 
اس   –  (MNBC) ایم این بی سی اور  (BCAAFC)، بی سی اے اے ایف سی (FNLC) فرسٹ نیشنز لیڈرشپ کونسل

لوگوں کے ڈیڻا سیلف گورننس کے حق کو برقرار رکھتا  بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ قانون سودیشی (انڈیجینس) 
ہے۔ اس کام کے ایک حصے کے طور پر، ایف این ایل سی نے قانون سازی کے مسودے کے تحت حکومت کے ساتھ  

 کام کرنے کے لیے سودیشی (انڈیجینس) ڈیڻا گورننس ماہرین کا تقرر کیا۔



شنز سمٹ اور یونین آف بی سی انڈین چیفس کی جنرل مختلف مراحل پر بی سی اسمبلی آف فرسٹ نیشنز، فرسٹ نی
کے  2022اسمبلیز میں فرسٹ نیشنز کے سربراہوں کو قانون سازی کے بارے میں معلومات بھی پیش کی گئی ہیں۔ 

شروع میں، فرسٹ نیشنز کو قانون سازی کے بارے میں مزید سننے اور آراء کا اشتراک کرنے کے لیے تکنیکی 
 لیے بھی مدعو کیا گیا تھا۔  بریفنگ میں شرکت کے

 

 کمیونڻی کی قیادت میں شمولیت .2
صوبائی حکومت نے ان اہل کمیونڻی تنظیموں اور گروپوں کو گرانڻس  فراہم   نسلی کمیونڻیز کے تاثرات کی بنیاد پر،

 کیں   جو اپنی کمیونڻی کے اراکین کے لیے اپنی شمولیت کے سیشنز کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں۔

کے آخر تک شمولیت کے سیشنز کی میزبانی  2022سے جنوری  2021تنظیموں نے نومبر  70صوبہ بھر میں تقریباً 
 لوگوں تک پہنچیں  10,000اورجو تقریباً   –ذاتی اور ورچوئل دونوں طرح کی  –میڻنگز  425جس میں کی، 

نسلی کمیونڻی کے ممبران سے ان کے ذاتی تجربے اور ڈیڻا اکڻھا کرنے، استعمال اور افشاء کرنے سے متعلق خدشات  
ھا کہ کمیونڻی کی ضروریات کو ڈیڻا قانون  کے بارے میں براه راست سننا اس بات کو یقینی بنانے کا ایک اہم حصہ ت

 سازی میں سمجھا گیا ہے اور ان کی عکاسی ہو 

 آن الئن عوامی شمولیت کا سروے .3
کمیونڻیز کے لوگوں سے، ایک وسیع رینج میں سننے کے لیے،   (IBPOC) صوبے بھر میں  آئی بی پی او سی

تک جاری رہا اور   2022جنوری  31صوبائی حکومت نے ایک آن الئن سروے بھی شروع کیا۔ یہ سروے ستمبر سے 
لوگوں نے سروے میں حصہ لیا۔ یہ سروے سرکاری خدمات کے استعمال  3000متعدد زبانوں میں دستیاب تھا۔ تقریباً 

فرد کی اپنی زندگی کے تجربات کو سمجھنے اور شناخت اور نسل کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے  کے متعلق
 کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ 

 کی رپورڻس (What They Heard)وہاٹ دے ہرڈ 
 شمولیت کے نتائج دیکھیں۔  اس نئی راه دکھانے والی پانچ رپورڻس میں اس ان مسائل سے متعلقہ 

 BC Association of) بی سی ایسوسی ایشن ڻی آف ایبوریجنل فرینڈشپ سینڻرز انگیجمنٹ رپورٹ
Aboriginal Friendship Centres Engagement Report) 

  ) Peer Review Committee(پیر ریویو کمیڻی شرکاء نے شرکت کی جن میں بزرگوں کی کونسل،   36دو سیشنز میں کل  
 کے اراکین شامل ہیں۔)(Provincial Aboriginal Youth Councilاور صوبائی ایبوریجنل یوتھ کونسل 

 کمیونڻی کی قیادت  میں شمولیت کی رپورٹ 

کو صوبہ بھر میں کمیونڻی ممبران کے ساتھ نسل پرستی کے خالف  اور نسلی کمیونڻی تنظیموں  سودیشی (انڈیجینس)   70تقریباً  
 کی طرف سے گرانٹ دی گئی۔  بی سی  ◌ِ کی میزبانی کے لیے حکومت  ز ت کے سیشن کی شمولی  ڈیڻا 

  فرسٹ نیشنز انگیجمنٹ رپورٹ

فرسٹ نیشنز   BC ز کو مصروف کیا۔ اس مصروفیت کا مقصد فرسٹ نیشن  BC تک   2022سے مارچ    2021حکومت نے دسمبر  
فراہم کرنے کا موقع فراہم    ) ان پٹرائے  (  کے شرکاء کو علم کا اشتراک کرنے اور انسداد نسل پرستی کے ڈیڻا قانون سازی میں  

 کرنا تھا۔

 کی شمولیت کی رپورٹ (Métis Nation BC)بی سی   شنیمیڻس ن 

کی صوبائی حکومت   بی سی نے  Métis Nation British Columbia (MNBC)  کولمبیا (ام این بی سی)میڻس نیشن برڻش   
ً کے ساتھ شراکت داری میں، نسل پرستی سے نمڻنے کی کالوں کے جواب میں نسل پرستی کے  سودیشی (انڈیجنس)    مخصوصا

 ڈیڻا قانون سازی پر کمیونڻی مشاورت کی۔   خالف آئنده



   کی رپورٹ شمولیتآن الئن 

نسل پرستی کے ڈیڻا قانون سازی کی حمایت کے   خالفِ تک حکومت برڻش کولمبیا نے   2022جنوری  31سے  2021ستمبر  9 
فراہم کرنے کے تجربے  لیے ایک آن الئن سروے چالیا۔ سروے نے سرکاری خدمات کا استعمال کرتے وقت شناخت اور نسلی ڈیڻا 

 کے بارے میں جوابات اکڻھے کیے ہیں۔

 میں دستیاب ہیں زبان  مکمل رپورڻس انگریزی

 

 سے ملئے  ی ڻیکم ڻایڈ یانسداد نسل پرست  
 

 ۔ای کا اعالن ک  نی اراک 11  تی سم ئری کے چ یڻ ی کم ڻای ڈ یکو، صوبے نے انسداد نسل پرست  2022ستمبر  23

 یڻ ی ۔ کمںی کرتے ہ  ینمائندگ یک  کشنی کراس س عی خطوں کے وس یائ ی کے جغراف ای اور برڻش کولمب  وںی برادر یکے ارکان نسل یڻ ی کم
اکڻھا کرنے اور استعمال   ڻای سے ڈ  قےی محفوظ طر لئےی شناخت اور اسے ختم کرنے ک یک ینسل پرست  ینظام ںی شعبے م یعوام

 ۔ یساتھ تعاون کرے گ کے استوار کرنے پر صوبے  یرہنمائ  لئےی کرنے ک

کرنے   نی کا تع حات ی ترج یقی تحق  ی معاونت کے ساتھ ساتھ حکومت ک ںی بنانے م ارات ی اور مع اتی کو اعداد و شمار کے ہدا یڻ ی کم
کا کام   نےی ہونے سے قبل ساالنہ اعدادوشمار کا جائزه ل یان کے جار  لئےی کے نقصانات کو روکنے ک یونڻ ی مدد کرنے اور کم ںی م

 ہے۔  ای سونپا گ
اس بات   کٹ ی انمول ا ہی  ڻای کے خالف ڈ یکے سربراه ڈاکڻر جون فرانسس نے کہا، " نسل پرست  یڻ ی کم ڻای کے خالف ڈ ینسل پرست 

انسداد   ۔ںی نسل  تمام لوگ پنپ سکتے ہ  ازِ ی صوبہ ہے جہاں بال امت  سا ی ا کی ا ای کوشش کرتا ہے کہ برڻش کولمب  یبنانے ک ین ی قی کو 
 ین ی قی کو  ینمائندگ یک وںی برادر ی اور نسل یمقام یڻ ی کم ہی  ۔یاہم ہوگ  ےی ان خواہشات کو پورا کرنے کے ل یڻ ی کم ڻای ڈ  ینسل پرست 

  ںی م کڻری اور پبلک س ینسل پرست  ی کہ نظام یسخت محنت کرے گ ے ی بنانے کے ل ین ی قی  ہ ی ہے اور  یگئ  ید  لی تشک ے ی بنانے کے ل
  ک ی کے ساتھ کام کرنے کا ا زی ونڻ ی کم ںی اس م جائے۔  ای گئے وعدوں کو پورا ک ےی ک ے ی خالء کو دور کرنے کے ل  ںی خدمات م

  یقی ہم حکومت کے ساتھ اہم تحق ہونکی تحفظ کو برقرار رکھنا ک ی مسلسل عمل شامل ہو گا، بشمول ان کے نقطہ نظر، اور ثقافت 
  کےمساوات کے فرق کو ختم کرنے  ی موجود نسل ںی خدمت م  ی توجہ عوام یادی ۔ بن ںی تعاون کرتے ہ  ےی قائم کرنے کے ل  حاتی ترج

 ۔ یکرنا ہوگ ینگران  ی اکڻھا کرنا اور ان ک ڻای ڈ ےی ل

   :https://news.gov.bc.ca/27486  ۔ںی مالحظہ کر ے، ی جاننے کے ل دی مز ںی کے کام کے بارے م یڻ ی کم

 ممبران یڻیکم
) اور انسداد نسل  CoLab Advantage Ltd(چیئر پرسن)، شریک بانی، کوـ لیبارڻریو ( June Francis جون فرانسس 

 پرستی پر سائمن فریزر یونیورسڻی کے صدر کی خصوصی مشیر 

فرانسس مختلف النسل گروہوں کیلئے مساوات، تنوع اور شمولیت کی ترجمان ہیں۔ وه ہوگنز ایلی سوسائڻی کی چیئر پرسن ہیں، جس  
کا مشن افریقی نسل کے لوگوں کی سماجی، سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی بہبود کو رہائش، تعمیرات اور پروگراموں  کی فراہمی  

کی ڈائریکڻر بھی ہیں، SFU’s Institute for Diaspora Research and Engagemenوه   کے ذریعے آگے بڑھانا ہے۔
جس کا نصب العین کثیر الثقافتی اور تارکین وطن کمیونڻیز سے متعلق علمی تحقیق، پالیسی اور عمل کے درمیان روابط کو  

ایک کاروباری شخصیت   و تقویت دینا ہے۔مضبوط کرنا ہے اور اختراعی، پائیدار اور جامع اقدامات کی تعمیر میں ان کے کردار ک
کے ذریعے، فرانسس جائے کار کی روایات، سپالئی چینز، پالیسی، پروگراموں، شراکت داریوں اور   CoLabکی حیثیت میں ، 

سروس ڈیزائن میں مقامی، سیاه فام اور دیگر نسلی گروہوں کی شرکت کی راه میں حائل منظم رکاوڻوں کو آڈٹ کرنے اور اور ان  
 پر قابو پانے کے لیے مؤکلوں کی ایک وسیع دائره کار میں کام کرتی ہیں۔

 )  ایسوسی ایٹ پروفیسر، اسکول آف سوشل ورک، یو بی سی اوکاناگن Shirley Chauشرلی چاؤ(

-UBC President’s Task Force on Anti  چاؤ یو بی سی کے ڻاسک فورس آن اینڻی ریسزم اینڈ انکلوسیو ایکسیلنس
Racism and Inclusive Excellence   کے صدر کی شریک چیئر اور کینیڈین ایسوسی ایشن آف سوشل ورک ایجوکیشن کے

کی سابق چیئر اور شریک   Race, Ethnicity and Cultural Issues Caucus  ریس، ایتھنیسیڻی اور کلچرل ایشوز کاکس 

https://engage.gov.bc.ca/antiracism/reports/
https://news.gov.bc.ca/27486


ی میں کام کرتی ہے، جہاں ان کی توجہ کا مرکز نسل پرستی ،  وه کیلونا میں آرگنائزنگ اگینسٹ ریسزم اینڈ ہیٹ کمیڻ  چیئر ہیں۔
 جنس، عمر، زبان، نسل، مذہب اور معذوری کی بنیاد پر فرقہ وارانہ امتیاز سے متعلق مسائل کی نگرانی اور انہیں حل کرنا ہے۔ 

 ) مینیجرثقافتی فالح و بہبود ، میڻس نیشن بی سی Donald Corrigalڈونلڈ کوریگل ( 

Métis Nation    برڻش کولمبیا میں، کوریگگل صحت کی دیکھ بھال کے شعبے کے ساتھ متعد مسائل پر رابطہ قائم رکھنے کے
ذمہ دار ہیں، بشمول ان پلین سائیٹ رپورٹ، گمشده اور قتل شده مقامی خواتین اور لڑکیوں کے بارے میں رپورٹ، اور سچائی اور  

سے ماحولیاتی عوامی صحت میں کام کیا ہے اور اندرون برڻش   1976 انہوں نے -مصالحت کے حق میں جد و جہد کی رپورٹ 
کلینکوں میں رسائی اور امتیازی اور نسل پرستانہ واقعات کے  COVID- 19وبائی مرض کے دوران COVID- 19کولمبیا  میں 

 مسائل پرمختلف کمیڻیوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے۔   

 جر، ہیلتھ آرڻس ریسرچ سینڻر ) ریسرچ مینیMarion Ericksonمیرین ایرکسن (  

قبیلے    Lhts’umusyoo (Beaver)خاتون ہیں اور  Dakelhکی برادری سے تعلق رکھنے والی ایک   Nak’azdliایرکسن 
ایرکسن تھامسن ریورز یونیورسڻی میں تعلیم میں ماسڻرز ڈگری کی امیدوار ہیں اور انہوں نے یونیورسڻی آف   کی رکن ہیں ۔

ایرکسن بی سی   سے پبلک ایڈمنسڻریشن اور کمیونڻی ڈویلپمنٹ میں بیچلر آف آرڻس کی ڈگری حاصل کی ہے۔ناردرن بی. سی. 
بینڈ اور سڻی آف پرنس   Nak’azdliہیلتھ ریگولیڻرز انڈیجینس اسڻوڈنٹ ایڈوائزری گروپ میں خدمات انجام دے رہی ہیں اور 

 خدمات انجام دے چکی ہیں۔ جارج اسڻوڈنٹ نیڈز کمیڻی کے لیے ڻرسٹ ڈویلپمنٹ کمیڻی میں

 ) انسڻرکڻر، بی سی انسڻی ڻیوٹ آف ڻیکنالوجی، مہمان لیکچرار، ایس ایف یو Badesha-Daljit Gillدلجیت گل بدیشا ( 

سال سے زائد سینئر قیادت میں رہتے ہوئے، گل بدیشا،بچوں اور نوجوانوں، بزرگوں، تارکین  25غیرنافع اور عوامی شعبوں میں 
گزینوں کی آبادکاری، اور رسائی اور شمولیت کیلئے ، تحقیق، نالج موبیالئیزیشن ، اور پالیسی بنانے میں ایگزیکڻو وطن اور پناه 

انہوں نے طویل مدتی کمیونڻی کی منصوبہ بندی کیلئے بڑے پیمانے پر اقدامات اور ایوارڈ یافتہ   مینجمنٹ کی مہارت رکھتی ہے۔
کے اندر ڈیڻا اکڻھا کرنے اور رپورڻنگ کو مزید قابل رسائی بنانے اور نسل پرستی   حکمت عملی تیار کی ہے اور مقامی حکومت

 اور نفرت سے متعلق ڈیڻا پر جوابدہی کے اقدامات شامل کرنے کیلئے  پالیسیوں میں تبدیلی کی قیادت کی۔

ڻریڻجک اقدامات کی  بی سی پیشنٹ سیفڻی اینڈ کوالڻی کونسل کے لیے مقامی صحت میں اس) Jessica Gussجیسیکا گس ( 
 رہنما 

سال سے زیاده کا تجربہ رکھتی ہیں، جس میں مقامی لوگوں کی صحت اور تندرستی   ۲۰گس بزنس ایڈمنسڻریشن اور مینجمنٹ میں 
 The Haida, Xaxli’p, Xwisten and Squamishکے سات سال بھی شامل ہیں۔ ان کا نسب مخلوط ہے جس میں 

Nations اِن کے کام کے تجربے  نے پالیسی، معیارات، عمل کے طریقہ کار    پی نسب بھی شامل ہیں۔کے ساتھ ساتھ مخلوط یور
اور تجزیہ میں انسداد نسل پرستی کی حکمت عملیوں اور مقاصد کے ساتھ منسلک شعبہ جات کو آگے بڑھانے میں اِن کی  

 صالحیتوں کو تقویت بخشی ہے۔ 

 ڻنٹ ) ایکویڻی اور انکلوژن کنسلEllen Kimایلن کم ( 

ِکم کا تعلق بنیادی طور پر کوریا سے سے ہے. اُنہوں نے  حکومتی، کاروباروی اور غیر نافع تنظیموں کے ساتھ کام کیا ہے جہاں 
وه ایشیائی خواتین کے نچلی سطح پر شریک قیادت کرتی ہیں جو ایشیائیوں   اُن کی توجہ انسداد نسل پرستی  پر مرکوز رہی ہے۔ 

س کے اثرات سے متعلق کمیونڻی سے حاصل کرده ڈیڻا اکڻھا کرتے ہیں، اس کا تجزیہ اور اس پر  کے خالف نسل پرستی اور ا 
سال تک نا انصافی کا سامنا کرنے والی عالمی برادریوں میں کمیونڻی ڈویلپمنٹ اور   10کم نے  نظر رکھتے اور شیئر کرتے ہیں۔

 فرنٹ الئن سوشل سروس ڈیلیوری میں کام کیا ہے۔ 

 ) ڈائریکڻر، انسڻیڻیوشنل ریسرچ اینڈ پالننگ، سائمن فریزر یونیورسڻیZareen Naqviزرین نقوی ( 

ایچ ڈی مکمل کی ہے اور ورلڈ بینک میں ایک تعلیمی اور بین االقوامی ترقی  نقوی نے بوسڻن یونیورسڻی میں معاشیات میں پی 
میں مساوات، تنوع اور شمولیت کے اعداد و شمار کے ورکنگ گروپ کی قیادت   SFUوه  کے پیشہ ور کے طور پر کام کیا ہے۔

کمزور گروہوں کی عوامی خدمات اور  آپ  کرتی ہیں اور ڈیڻا گورننس کونسل اور دیگر متعلقہ پراجیکڻس کی شریک چیئرمین ہیں.
 اعلٰی تعلیم میں اچھی نمائندگی کیلئے ڈیڻا تک رسائی کو بہتر بنانے کے بارے میں انتہائی پرجوش ہیں ۔ 

 ) بلیک ان بی. سی. رپورٹ کے لیڈ مصنف اور محقق  ۔ Smith Oduro-Marfoسمتھ اوڈوروـ مارفو( 



Oduro-Marfo سے ان کی تعلیمی دلچسپی کا شعبہ    2016 میں پی ایچ ڈی کی ہے۔  نے وکڻوریہ یونیورسڻی سے سیاسیات
میں برڻش کولمبیا کی حکومت کی    2022وه فروری   رازداری، ڈیڻا کے تحفظ، نگرانی اور شناختی نظام کے مسائل میں رہی ہے۔

ence Ending Violآپ  رپورٹ کے لیڈ مصنف اور محقق ہیں ۔.Black in B.Cمالی تعاون سے جاری کئے گئے  
Association of B.C.  انسداد نسل پرستی اور نفرت انگیز ردعمل کے پروگرام کے لیے مشاورتی کمیڻی میں رہے ہیں اور

 گریڻر وکڻوریہ پولیس ڈائیورسڻی ایڈوائزری کمیڻی کے رکن ہیں۔

 ریسرچ گروپ Quintessential) سی ای او،   Jacqueline Quinlessجیکولین کوئین لیس ( 

برطانوی اور ہندوستانی نسل سے تعلق رکھنے والے شخص ہیں، کوئین لیس  محقق اور آئرش  BIPOCر عمرانیات، آپ ایک ماہ 
سال سے زیاده عرصے تک مقامی کمیونڻیز میں بڑے پیمانے  20نے جنس پر مبنی تجزیہ کے فریم ورک کا استعمال کرتے ہوئے 

ان کی کمیونڻی پر مبنی تحقیق   میں، انہیں کینیڈین سوشیالوجیکل ایسوسی ایشن اور انگس ریڈ فاؤنڈیشن نے   2013پر کام کیا ہے۔ 
نے فرسٹ نیشنز کمیونڻیز میں کا اعتراف کیا جس نے کینیڈا میں مقامی لوگوں کے لیے انسانی بہبود کو آگے بڑھایا ہے۔ انہوں 

 بشمول ڈیڻا انڈیکیڻرز اور پیمائشی ڻولز کے خاکوں کے،  ایک محقق کے طور پر کام کیا ہے ۔ 

)  شریک بانی، ویک اپ سرے؛  ڻفڻس یونیورسڻیی میں تنوع، مساوات اور شمولیت کے  Sukhi Sandhuسکھی سندھو( 
 موضوع پر ماسڻرز کا طالب علم ، 

میں جنوبی ایشیا کے نوجوانوں پر مشتمل   2018کارکن ہیں اور ویک اپ سرے کے بانی رکن ہیں، جو کہ  سندھو ایک کمیونڻی
سندھو ایک کمیونڻی کارکن ہیں اور ویک اپ سرے کے بانی   گینگ تشدد اور ڻارگڻڈ فائرنگ کے جواب میں تشکیل دی گئی تھی۔

گینگ تشدد اور ڻارگڻڈ فائرنگ کے جواب میں تشکیل دی گئی   میں جنوبی ایشیا کے نوجوانوں پر مشتمل  2018رکن ہیں، جو کہ 
انہوں نے حکومت کی تمام سطحوں، پولیسنگ حکام، کمیونڻی اسڻیک ہولڈرز، ماہرین تعلیم، ذہنی صحت کے ماہرین اور   تھی۔

و کو عالمی  سے زیاده میڻنگز میں شرکت کرکے گروپ کی آؤٹ ریچ کی قیادت کی ہے۔ سندھ  150متاثره خاندانوں کے ساتھ 
 کھیلوں کے انتظام میں بھی کئی سال کا تجربہ ہے۔ 

 

 اگلے مراحل
نظامی نسل پرستی تمام سرکاری پروگراموں اور خدمات میں پھیلی ہوئی ہے، اور ہم اس سے نمڻنے کے لیے ابھی 

 :کارروائی کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم آنے والے مہینوں میں درج ذیل اقدامات کریں گے

 (انڈیجینس لوگوں سودیشیکہ   ، جو کیانسل پرستی کے خالف ڈیڻا قانون سازی کو متعارف  نے  ہم کو 2022مئی،   2
 ۔ایکو قانون بن گ 2022جون  2 کٹیا ہی  ) اور نسلی کمیونڻیز کے ساتھ مل کر تیار کی گئی ہے۔پیپلز

 

  قانون سازی دو اہم مقاصد کو پورا کرے گی: •

o   ڈیڻا کلیکشن کا اس طریقے سے تعارف کرنا جس سے سودیشی (انڈیجینس) لوگوں اور نسلی کمیونڻیز
 کے ساتھ اعتماد پیدا ہو۔  

o   نظامی نسل پرستی سے نمڻنے میں مدد کے لیے ذاتی معلومات کو اکڻھا کرنے، استعمال کرنے اور
 افشاء کرنے کے لیے قابل اعتماد نقطہ نظر قائم کرنا۔

ڈیڻا کو مستقل اور محفوظ طریقے سے جمع کرنے، استعمال کرنے اور افشاء کرنے کے قابل بنائے گی   آبادیاتین سازی دوم، قانو
تاکہ اس بات کی نشاندہی کی جا سکے کہ نظامی نسل پرستی کہاں ہو رہی ہے اور ایک زیاده شمولیت شده، مساوی صوبہ کی  

ایک مضبوط اور ثقافتی طور پر محفوظ نفاذ کا منصوبہ تیار کرنے کے لیے  تشکیل دی جا سکے۔ ہم اس نئی قانون سازی کے لیے 
  کمیونڻیز کے ساتھ شامل اور کام کرنا جاری رکھیں گے۔ 

استعمال کرنے کے لیے بہت سے   اسے  جمع کرنے اورکو  اعداد و شمار (ڈیڻا)یہ قانون سازی نسل پرستی سے نمڻنے  •
اقدامات کا پہال قدم ہے۔ قانون سازی کی منظوری کے بعد، ہم سودیشی (انڈیجینس) لوگوں اور نسلی کمیونڻیز کے ساتھ  

 مل کر ایک منصوبہ بنائیں گے، جو ہر قدم پر شامل ہوں گے۔  



اکڻھا کرنے اور استعمال کرنے کے لیے  یہ منصوبہ موجوده پالیسیز اور پروگراموں کو وسعت دے گا، اور ڈیڻا   •
   رہنمائی، تربیت، ڻولز اور سرگرمیاں تیار کرے گا جو فائده مند اور مناسب ہوں۔

سودیشی   حکومت سودیشی لوگوں (انڈیجینس پیپلز) کے ساتھ شراکت داری میں بھی کام کرے گی تاکہ کی .سی  .بی  •
 Declaration on the Rights of Indigenous Peoples  لوگوں (انڈیجینس پیپلز) کے حقوق کے ایکٹ کے اعالن

Act  کے مطابق سودیشی (انڈیجینس) ڈیڻا گورننس فریم ورک اور ان کے ڈیڻا کی ترجیحات کی حمایت کی جا سکے۔ 

ہم   ہیں،  رکھتے   اراده   کا  استعمال کرنے  کو کس طرح ڈیڻا  ہوگی کہ ہم  ضرورت   کی   واضح کرنے یہ  ہمیں  
کی حفاظت کیسے کریں گے اور کن حاالت  رازداری   کی  رکھیں گے، ہم لوگوںمستحکم  ے محفوظ اور اسے کیس

(پیپل  رنگ کے لوگجلد کے مختلف ان سب کا فیصلہ مقامی، سیاه فام اور  میں ڈیڻا تک کون رسائی حاصل کر سکے گا۔
 کے ساتھ مل کر کیا جائے گا۔ آف کلر)

کے آفس آف ہیومن رائڻس کمشنر اور آفس آف دی انفارمیشن اینڈ پرائیویسی  بی سی ساتھلوگوں اور کمیونڻیز کے ساتھ  
کمشنر کی جاری رائے (ان پٹ) اور شمولیت سے ہمیں کسی بھی ممکنہ غیر ارادی انفرادی اور کمیونڻی نقصانات کی  

 شناخت اور روک تھام میں مدد ملے گی۔

  اری کو ت  حاتی ترج یقی تحق  یڻ ی کم ہی ہے۔  نای د لی تشک یڻ ی کم ڻای ڈ یانسداد نسل پرست  یصوبائ  ینئ  ک ی اہم عزم ا کی کے تحت ا کٹی ا
کہ برڻش   ی کرے گ نی اور اس بات کا تع یکو اکڻھا کرے گ نی کے اراک یونڻ ی کم لئے ی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے ک لئےی کرنے ک

شناخت اور    یک ینسل پرست  ینظام  ںی م کڻری پبلک س  لئےی کاور خدمات کو بہتر بنانے  گراموںپرو  لئےی کے تمام لوگوں ک ای کولمب 
 تھا۔ ای گ ای ک ںی م ۲۰۲۲کا اعالن ستمبر  تی رکن   یک یڻ ی اکڻھا کرنا اور استعمال کرنا ہے۔ اس کم سےی ک ڻای ڈ ے ی اسے ختم کرنے کے ل

ہم اس قانون سازی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہر مرحلے پر سودیشی لوگوں (انڈیجنس پیپلز)  اور نسلی کمیونڻیز کے  
ائی احتیاط کے ساتھ کیا  ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ یہ کام انتہ ساتھ شمولیت اور بات چیت جاری رکھیں گے۔

جائے تاکہ مزید تعصب اور امتیازی سلوک سے بچا جا سکے، جبکہ انتہائی ضروری نظامی تبدیلی النے کے لیے ڈیڻا  
 کی طاقت کو زیاده سے زیاده کیا جائے۔

 
 متعارف کروائیں خالِف نسل پرستی ڈیڻا قانون سازی

 کے بہار کا موسم  2022
 (انڈیجنس) اور نسلی کمیونڻیز کے ساتھ مل کر تیار کیا گیاسودیشی  

 
 عمل درآمد کا منصوبہ (امپلیمنڻیشن پالن)  تیار کریں 

 عمل درآمد کا منصوبہ (امپلیمنڻیشن پالن) تیار کرنے کے لیے کمیونڻیز کے ساتھ شامل ہوں اور کام کریں
 

 کریں ڈیڻا گورننس فریم ورک اور ڈیڻا کی ترجیحات کی حمایت 
سودیشی (انڈیجنس) ڈیڻا گورننس کے  فریم ورک اور ان کے ڈیڻا کی ترجیحات کی حمایت کے لیے سودیشی لوگوں (انڈیجنس پیپلز) کے  

 ساتھ شراکت داری کریں 
 

 شامل ہوں اور بات چیت کریں 

پیپلز)  اور نسلی کمیونڻیز کے ساتھ  مزید تعصب اور اور امتیازی سلوک سے بچنے کے لیے ہر مرحلے پر سودیشی لوگوں (انڈیجنس 
 شمولیت اور بات چیت جاری رکھیں
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