
نفرت پر مبنی جرم کے تعلق سے خاموش نہ بیٹھیں

نفرت پر 
مبنی جرم 
 اور اس کی اطالع 
کس طرح دیں
(Hate Crime and how 
to report it – Urdu)

 تیسرے فریق
کو رپورٹنگ



 تیسرے فریق
کو رپورٹنگ



“اسکاچستانی حکومت جدید دور کے اسکاٹ لینڈ میں نفرت پر مبنی جرم کو ناقابل قبول تصور کرتی 
ہے اور ہم اسے سماج سے ختم کرنے کے تئیں عہد بند ہیں۔”

الیکس نیل MSP (Alex Neil)، کیبنٹ سکریٹری برائے سماجی انصاف، برادریوں اور وظیفہ یافتگان کے حقوق

نفرت پر مبنی جرم کیا ہے
اسکاچستانی حکومت نفرت پر مبنی جرم کی تعریف کسی شخص یا امالک کے خالف کئے جانے والے 
ایک ایسے جرم کے طور پر کرتی ہے جس کا محرک ‘کسی قابل شناخت سماجی گروپ کی بابت بغض 

و حسد یا عناد و دشمنی ہو’۔ ممکن ہے کہ آپ نفرت پر مبنی جرم کے شکار رہے ہوں، اگر آپ 
سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی درج ذیل چیزوں کی وجہ سے ہدف بنائے گئے ہیں:

نسل  	•
مذہب  	•

جنسی رجحان  	•
ٹرانسجینڈر شناخت  	•

معذوری 	•
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مذکورہ باال چیزوں کی وجہ سے ہدف بنائے گئے ہیں تو برائے مہربانی 
اس کے بارے میں پولیس کو بتائیں۔ وہ نفرت پر مبنی جرم کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ اگر آپ 

انہیں بتا ئیں گے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی معاملہ کا محرک جانبداری ہے تو پولیس کے لئے اسے 
درج کرنا اور اس کی تفتیش کرنا الزمی ہے۔

نفرت پر مبنی جرم متعدد شکلیں اختیار کر سکتا ہے، بشمول، لیکن یہ صرف انہیں تک محدود نہیں ہے:

جسمانی حملہ 	•
امالک کی مجرمانہ ضرر رسانی مثال گریفٹی )دیوار پر غلط تحریر(، آتش زنی، تباہ کاری 	•

خائف کرنے واال یا دھمکی آمیز رویہ بشمول فحش کالیں یا اشارے 	•
آن الئن بدسلوکی جیسے فیس بک اور ٹویٹر پر پوسٹنگ 	•

جارحانہ مطبوعات جیسے کہ خطوط، کتابچے، پوسٹر 	•
زبانی گالی گلوج یا ہتک آمیز چیزیں بشمول دشنام دہی 	•

جذباتی یا جسمانی بدسلوکی 	•
دھونس جمانا 	•

قتل 	•
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اگر آپ نفرت پر مبنی جرم یا نفرت پر مبنی معاملہ کا سامنا یا مشاہدہ کرتے ہیں 
تو کیا کریں

اگر آپ نفرت پر مبنی معاملہ کا سامنا یا مشاہدہ کرتے ہیں، خواہ یہ جرم ہو یا نہ ہو اور اس سے قطع 
نظر کہ آپ اسے کتنا معمولی یا غیر اہم سمجھتے ہیں، اگر آپ پولیس کو اس کی اطالع دینے کا انتخاب 
کرتے ہیں تو آپ کی شکایت درج کی جائے گی اور اسے سنجیدگی سے لیا جائے گا۔ آپ درج ذیل کے 

ذریعہ رپورٹ کر سکتے ہیں:

کسی تیسرے فریق کے رپورٹنگ سینٹر کے واسطہ سے  	•
101 پر کال کرنے کے ذریعہ 	•

آن الئن رپورٹنگ کی سہولت کے واسطہ سے جو پولیس اسکاٹ لینڈ کی ویب سائٹ پر  	• 
دستیاب ہے۔

 یاد رکھیں – اگر آپ کو فوری مدد کی ضرورت ہو 
تو ہمیشہ 999 پر پولیس کو کال کریں۔

نفرت پر مبنی جرم کی اطالع کیوں دیں؟
اس کی متعدد وجوہات ہیں کہ نفرت پر مبنی جرم کی اطالع دینا کیوں اہم ہے۔

اگر آپ اس کے شکار ہیں تو خود کو زیادہ محفوظ رکھنے کے لئے تعاون اور صالح  	• 
پا سکتے ہیں

یہ مرتکب جرم کو دوبارہ جرم کرنے سے روک سکتا ہے 	•
تمام رپورٹیں آپ کی برادری میں اور گلیسگو میں نفرت پر مبنی جرم کا ایک خاکہ تیار کرنے  	•
میں مدد دیتی ہیں۔ وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کیا کسی مخصوص عالقہ میں کوئی پریشانی پائی جاتی 

ہے یا کیا کوئی برادری ہدف بنائی جا رہی ہے۔ پھر ہم اس پریشانی کو سلجھا سکتے ہیں۔
یہ کسی معمولی معاملہ کو ایک سنگین معاملہ بننے سے روک سکتی ہے 	•

آپ اس مسئلہ کے تعلق سے آگاہی پیدا کرنے میں مدد دیں گے اور رویوں میں تبدیلی کا سبب  	• 
بنیں گے

آپ کی اطالع گرفتاری اور اثبات جرم کا سبب بن سکتی ہے 	•
آپ آئندہ نفرت پر مبنی معامالت کو روکنے میں ہماری مدد کریں گے 	•
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تسرے فریق کی رپورٹنگ کیا ہے؟
بہت سے لوگ، مختلف وجوہات کی بنا پر، جرم کی اطالع براہ راست پولیس کو دینے میں ہچکچاتے 
ہیں۔ نفرت پر مبنی جرم کے شکار افراد اور گواہان، براہ راست پولیس سے رابطہ کئے بغیر، کسی 

تیسرے فریق کے رپورٹنگ سینٹر کے واسطہ سے رپورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کی شکایت سے متعلق 
بات کرنے کے لئے تیسرے فریق کا رپورٹنگ سینٹر ایک محفوظ اور معاون جگہ ہے۔ اگر آپ اس کی 
اطالع پولیس کو دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی طرف سے ایسا کر سکتے ہیں۔ پولیس اس پر اسی طرح 

کارروائی کرتی ہے جیسے انہیں یہ رپورٹ براہ راست آپ سے موصول ہوئی ہو۔

آپ تیسرے فریق کے رپورٹنگ سینٹر سے پولیس کو اتنی زیادہ یا کم ذاتی معلومات فراہم کرنے کے 
لئے کہہ سکتے ہیں جتنی آپ چاہتے ہیں- آپ کے لئے اپنا نام ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ ایسا 

نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ان مراکز کو موزوں تربیت ملی ہوئی ہے اور وہ آپ کو کوئی بھی ایسا اضافی 
تعاون یا صالح فراہم کر سکتے ہیں جو مطلوب ہو۔

آپ کو اس کتابچے کے اخیر میں گلیسگو کے تیسرے فریق کے رپورٹنگ کے کچھ مراکز کی ایک 
 فہرست مل سکتی ہے۔ مکمل فہرست کے لئے برائے مہربانی ہماری ویب سائٹ 

www.hatecrimescotland.org یا www.scotland.police.uk دیکھیں۔

میں پولیس کو آن-الئن کس طرح اطالع دوں؟
 آن-الئن رپورٹنگ آپ کو پولیس کی ویب سائٹ کے واسطہ سے انہیں براہ راست اور رازدارانہ 

 طور پر رپورٹ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ رپورٹ گمنام ہو سکتی ہے، اگرچہ یہ اس 
 کارروائی کو محدود کر سکتی ہے جو پولیس کر سکتی ہے۔ آن-الئن رپورٹ کرنے کے لئے 

www.scotland.police.uk دیکھیں اور رپورٹ ہیٹ کرائم ]Report Hate Crime[ پر کلک کریں۔
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برٹش ڈیف ایسوسی ایشن )اسکاٹ لینڈ(
 1st Floor Central Chambers Suite 58 93

Hope St
 Glasgow, G2 6LD

0141 2485554

ایتھنک مائنارٹیز الء سینٹر
 41 St Vincent Place

 Glasgow, G1 2ER
0141 2042888

کوینس کراس ہاؤسنگ
 45 Firhill Road 

 Glasgow, G20 7BE
0141 5897424

گلیسگو سینٹر فار انکلوزیو لیونگ
117-127 Brook Street

 Glasgow, G40 3AP
0141 5507468

میری ہل انٹیگریشن نیٹ ورک
35 Avenuepark St
 Glasgow, G20 8TS

0141 9469106

ویکٹم سپورٹ اسکاٹ لینڈ
Abbey House, 2nd Floor

 10 Bothwell Street, 
 Glasgow, G2 6LU 

0141 5532415

گلیسگو ڈس-ایبلیٹی االئنس یونٹ
301Templeton Business Centre

Templeton St
Glasgow, G40 1DA

0141 5567103

آمنہ مسلم ویمنس ریسورس سینٹر
0808 8010301

آرڈینگلین ہاؤسنگ ایسوسی ایشن
 355 Tormusk Rd Castlemilk

 Glasgow, G45 0HF
0141 6348016

ایلڈرپارک ہاؤسنگ ایسوسی ایشن
31 Garmouth Street

Govan
 Glasgow, G51 3PR

0141 4402244

اسکاٹش رفیوجی کونسل
 5 Cadogan Square,

 Glasgow, G2 7PH
0141 2489799

پوزیٹیو ایکشن ان ہاؤسنگ
98 West George Street

Glasgow, G2 1PJ
0141 3532220

گلیسگو اسائلم اینڈ رفیوجی سروس
Hamish Allan Centre

180 Centre Street
 Glasgow, G5 8EE

0141 2768245

گلیسگو ویمنس الئبریری 
23 Landressy Street

 Bridgeton 
Glasgow, G40 1BP

0141 5502267

5نفرت پر مبنی جرم کیا ہے

گلیسگو تھرڈ پارٹی رپورٹنگ سینٹرز



گوان ہل ہاؤسنگ ایسوسی ایشن
Samaratin House
79 Coplaw Street

 Glasgow, G42 7JG
0141 6363636

گریٹر پوالک انٹیگریشن نیٹ ورک
Flat 11, 70 Kennishead Avenue

Glasgow, G46 8RP
0141 6492000

ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ ریشیئل ایکویلیٹی کونسل 
(WSREC)

39 Napiershall St
Glasgow, G20 6EZ

0141 3376626

LGBT یوتھ اسکاٹ لینڈ
3/2, 30 Bell Street
 Glasgow, G1 1LG

0141 5527425

گوان اینڈ کریگٹن انٹیگریشن نیٹ ورک
Pearce Institute, 840 Govan Rd

Glasgow
0141 445 3718

دی ویل ملٹی کلچرل ایڈوائس سینٹر
42-44 Albert Road
Glasgow, G42 8DN

0141 4244523

ویورلے کیئر افریکن ہیلتھ پروجیکٹ
12 Queen’s Crescent

Glasgow, G4 9AS
0141 3322520

وی اسٹپ ٹوگیدر
Drumchapel Community Centre

320 Kinfauns Dr
 Glasgow, G15
07826 255944

DRC جنریشنز 
102 Kingsway

 Glasgow, G14 9YS
0141 5843211

ورجینیا گیلری
45 Virginia Street
Glasgow, G1 1TS

0141 5525699

ڈیف کنکشنز
 100 Norfolk Street 

Glasgow, G5 9EJ
enquiries@deafconnections.co.uk

 اسکاٹش ایتھنک پرائیویٹ ہائر ویلفیئر 
ایسوسی ایشن

71-73 Kingston Street
Glasgow
 G5 8BJ 

07859 995637
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تیسرے فریق کے رپورٹنگ کی سائٹوں کی ایک مکمل تازہ ترین فہرست کے لئے دیکھیں
www.hatecrimescotland.org



CommSafetyGlasgow @CommSafetyGlasg

 Eastgate, 727 London Road, Glasgow G40 3AQ.

 www.communitysafetyglasgow.org :ٹیلیفون: 7400 276 0141 ویب 
enquiries@communitysafetyglasgow.org :ای میل

کمیونٹی سیفٹی گلیسگو اسکاٹ لینڈ )نمبر 130604( میں تشکیل دی گئی ایک محدود کمپنی اور ایک رجسٹرڈ رفاہی ادارہ )SCO17889( ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر: فل واکر.


