
  پر يتوںاقل ینسل
  يںکانگ م ہانگ
صورت حال یک غربت

  2014پر رپورٹ 
  ايگزيکٹيو خالصہ

  حکومت 
  ہانگ کانگ 

  اسپيشل ايڈمنسٹريٹيو ريجن

کے مابين کسی بهی قسم کی بے ربطگی يا ابہام پايا جاتا ہے، تو انگريزی ورژن غالب  اردواگر انگريزی ورژن اور اس ايگزيکٹو خالصہ کی ورژن 

  2015دسمبر 

تصور ہو گی۔  
If there is any inconsistency or ambiguity between the English version and the 
Urdu version of this Executive Summary, the English version shall prevail.

Economic Analysis Division
Economic Analysis and 

Business Facilitation Unit
Financial Secretary's Office 

Census and Statistics 
Department



   2014نسلی اقليتوں پر ہانگ کانگ ميں غربت کی صورت حال پر رپورٹ 
  ايگزيکٹو خالصہ

 i  

ايگزيکٹيو خالصہ

  تعارف

ES.1  کا عالمی شہر، بہت سی مختلف ثقافتوں کو يکجا کرتا ہے، اور ديگر نسلی ہانگ کانگ، ايشيا

ميں رہائش پذير ہونے کے لئے اپنی طرف اوريجن کے حامل لوگوں کو کام کرنے يا ہانگ کانگ 

متوجہ کرتا ہے۔  ان ميں سے کچه افراد کو، تعليمی کمی اور مہارت ميں کمی کے ساته ساته زبان 

کی رکاوٹوں اور ثقافتی اختالفات کی وجہ سے، خود کو کميونٹی ميں ضم ہونے کے لئے ڈهالنے 

ت کی ضرورت ميں انہيں مزيد مگر محروم اور نماياں چيلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور معاون

ان کی فالح و بہبود کو  )CoP(کے طور پر متصورکيا جاتا ہے۔  حکومت اور کميشن آن پاورٹی 

بے انتہاء اہميت ديتے ہيں۔ اس رپورٹ کا مقصد سب سے زيادہ غربت کے خطرے کے حامل 

ناخت کرنے کے لئے ايک کی ش )اقسام(اور گهرانے کی قسم  )گروپوں(زيادہ محروم نسلی گروپ 

نقطہ نظر کے ساته، ان کی غربت کی صورت حال اور غربت کی اقسام کی افہام و تفہيم تک 

کی خصوصيات کا تجزيہ کرنا ہے۔  رپورٹ ميں عملی تحقيقاتی  )EMs(پہنچنا اور نسلی اقليتوں 

  نتائج کی بنياد پر پاليسی مضمرات کے ساته نتائج شامل ہيں۔

ES.2 ٹيکس ڈيپارٹمنٹ سن سيس اينڈ اسٹي)C&SD(  کی مردم شماری کے مطابق، چينی نسل  2011کی

 EMsii، جبکہ )i)93.5%کے افراد نے ہانگ کانگ ميں پوری آبادی کی اکثريت کو تشکيل ديا 

کی مندرجہ ذيل تين  EMsافراد مل کر بناتے ہيں۔  مجموعی طور پر،  500 446يا % 6.5صرف 

  :تی ہےاہم زمروں ميں درجہ بندی کی جا سک

)i(  جنوب مشرقی ايشيائی) يہ بنيادی طور پر انڈونيشيائی، فلپائنيوں :  )لوگ 000 280تقريبًا
  تهے؛ )FDHs(اور تهائيز پر مشتمل تهے، جو زيادہ تر غير ملکی گهريلو مددگار 

)ii(  جنوبی ايشيائی)SAs( ) بنيادی طور پر بهارتيوں، پاکستانيوں يہ  :)افراد 000 60تقريبًا
؛ iiiپر مشمل تهے، جبکہ ايک اقليت سری لنکا، بنگلہ ديش، وغيرہ سے تهی۔ اور نيپاليوں

  اور

)iii(  وسطی ايشيائی) افراد 000 60تقريبًا (اور ديگر غير ملکی  )افراد 000 20تقريبًا( iv:  يہ
بنيادی طور ترقی يافتہ اور زيادہ آمدنی والے معيشتوں سے ہيں، جيسا کہ گورے، جاپانی 

  اور کورينز۔

i   جب تک کہ بصورت ديگر وضاحت نہ کی جائے، اس رپورٹ کا تجزيہ ہانگ کانگ ميں پوری آبادی کے عمومی گهرانوں ميں
  مجموعی زمينی بنياد کی حامل آبادی کا حوالہ ديتا ہے۔

ii   کی جاتی ہے۔  نسليت کی درجہ بندی کا تعين اعداد و شمار سروے ميں، ايک جواب دہندہ کی نسليت تشخص بہ ذات سے متعين
تصورات کے حوالے سے کيا جاتا ہے جيسا کہ ثقافتی ماخذ، قوميت، رنگ اور زبان۔ جيسا کہ ہانگ کانگ بنيادی طور پر ايک چينی 

  سے مراد غير چينی افراد ہيں۔" EMs"معاشرہ ہے، 

iii   کی درجہ بندی کے مطابق، اقوام متحدہ شمارياتی کميشن کی طرف سے اپنائے گئے عالقوںSA  ،ممالک ميں بهارت، پاکستان، نيپال
بنگلہ ديش، سری لنکا، افغانستان، بهوٹان، ايران اور مالديپ شامل ہيں۔  ڈيٹا جمع کرنے ميں حد بنديوں کی وجہ سے، اس رپورٹ 

  صرف پہلے پانچ نسلی گروہوں کی تقسيم شامل ہے۔
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ES.3 FDHs  کو خارج کرنے کے بعد، ہانگ کانگ ميںEM  آبادی پوری آبادی کے)FDHs  کو نکال

انڈونيشيائی اور فلپائنيوں کی تعداد، جو پہلے   تک ہے۔ 400 192کے شمار سے، % 2.9 )کر

EMs  افراد تک سمٹ گئی ہے۔  اس کے بجائے  400 18کی اکثريت تشکيل ديتی تهی۔ اب محض

SAs، EM  کے ساته سب سے بڑا نسلی  )%31.9(سے زيادہ % 30افراد يا  400 61آبادی کے

  ہيں۔ )%27.8افراد يا  400 53(گروپ بن گئے ہيں، جن کے بعد، سفيد فام 

ES.4 EM  فيصد اضافہ کے مقابلے ميں بہت تيزی سے،  0.5آبادی، پوری آبادی کے لئے صرف

ے، بہت تيزی سے کی ساالنہ شرح کی اوسط س% 2.7کے درميانی دہائی ميں  2011اور  2001

کے  FDHsکی نشونما کی شرح نماياں تهی۔   FDHsپهيلی ہے۔  ايک خاص بات انڈونيشيائی 

کے درميان  2011اور  2001آبادی کی ساالنہ ترقی کی شرح قابل ذکر رہی تهی،  EMعالوہ، 

گروپوں کی نشونما سے بنيادی طور پر بڑه گئی جس کی اوسط  SAکی اوسط کے ساته، % 1.8

  تک پہنچ گئی۔% 4.1شرح 

ES.5  جو 2014ہانگ کانگ غربت کی صورت حال کی رپورٹ ،CoP  کی طرف سے توثيق کردہ خط

ميں ہانگ کانگ کی مجموعی غربت کی صورتحال کی  2014غربت کے فريم ورک کی بنياد پر 

ميں جاری کيا گيا تها۔ اس رپورٹ ميں زيادہ تر  2015وضاحت اور تجزيہ کرتی ہے، کو اکتوبر 

کا ايک باقاعدہ  C&SDاعداد و شمارعمومی گهرانہ سروے سے اخذ کيے گئے تهے، جو کہ 

سے متعلق گهريلو اعداد و شمار  EMsسروے ہے۔ تاہم، جيسا کہ سروے ايک زير عمل بنياد پر 

  احاطہ نہيں کيا جاتا ہے۔ جمع نہيں کرتا ہے، رپورٹ ميں ان کی غربت کی صورت حال کا

ES.6  اس کے پيش نظر، يہ رپورٹ ہانگ کانگ ميںEMs  کی غربت کی صورت حال کی ايک زيادہ

جامع تصوير اور موازنہ کرنے کے لئے اعداد و شمار کے مختلف ذرائع کا حوالہ ديتی ہے۔  

  :تجزيہ دو حصوں پر مشتمل ہے

)i(  ہانگ کانگ ميںEMs نياد پر، ہانگ کانگ ميں اہم مردم شماری کی ب 2011: کا جائزہ

EM  گروپوں کی اعداد و شمار اور سماجی و اقتصادی خصوصيات کا تفصيل سے تجزيہ

کيا گيا ہے۔  مزيد برآں، مختلف نسلی گروپوں کی غربت کے اعداد و شمار کا اندازہ، 

کی شناخت کرنے اور سمجهنے کے لئے غربت کی ان  )گروپوں(گروپ  EMپسماندہ 

  ايک مطالعہ کے ساته خام طور پر لگايا گيا ہے؛ اور اقسام ميں سے

)ii(  بچوں کے ساتهSA جنوبی ايشيائی نسليت کے اسکول  :گهرانوں کی غربت کی صورت حال

 C&SDميں  2014کی بنياد پر  )وقف سروے(کے بچوں کے حامل گهرانوں پر سروے 

گهرانوں کی غربت کی صورت حال پر  SAکی طرف سے شروع کيا گيا، بچوں کے ساته 

تجزيے اور اپ ڈيٹس توجہ ميں الئے جاتے ہيں، پاليسی کی تاثير کا جائزہ لينے کے ساته 

  يہ نتيجہ اخذ کيا گيا۔ 

                                                                                                                                                                                      

iv   ،اس کے عالوہEMs افراد کو بهی شامل کيا گيا، جو قياس آرائی کے طور پر زيادہ تر  000 30تقريبا  نے مخلوط گروہوں کے
  مخلوط نسلی گروہوں کے خاندانوں سے پيدا ہوئے تهے۔
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  ہانگ کانگ ميں نسلی اقليتوں کا جائزہ

ES.7  ،ہانگ کانگ ميں 2011آبادی کی مردم شماری کی بنياد پرv 85300 EM  192400گهروں ميں 

 EMsگهروں ميں رہائش پذير تهے۔  پوری آبادی کے موازنہ ميں،  FDHvi EMs 85300غير

نے مخصوص اعداد و شمار اور سماجی و اقتصادی خاصيت کی نمائش کی، جو نسلی گروپوں 

  کے اندر کافی تفاوت رکهتے ہيں۔

ES.8  ،آبادياتی اور سماجی خصوصيات کے لحاظ سےEMs  ابهی تک غالب ہونے کے لئے آبادی کی

عمر کے ساته نسبتًا ايک نوجوان آبادی کا ڈهانچہ تها، اور شادی اور کم عمری ميں شادی دونوں 

عام تهيں۔  بہت سے لوگ ہانگ کانگ ميں آباد ہو گئے تهے اور کچه مقامی جگہ پر ہی پيدا ہوئے 

ذکر تهيں۔  تعليم کے سلسلے ميں،  کے لئے زيادہ قابل SAsاور پروان چڑهے۔ يہ خصوصيات 

کورينز اور بهارتيوں کے درميان کے صاف مقابلے ميں تعليم کا کم حصول /سفيد فام، جاپانيوں

اور جنوب مشرقی ايشيا جيسا کہ پاکستانيوں، نيپاليوں اور تهائيز کے باشندوں ميں پايا  SAsکچه 

رنے کے معاملے ميں پاکستان اور نيپالی گيا۔  ليکن يہ بات قابل ذکر ہے کہ اعلٰی تعليم حاصل ک

  نوجوانوں ميں ايک کم سازگار صورتحال کا مشاہدہ کيا گيا۔

ES.9  تجزيہ سے پتہ چلتا ہے کہ نسلی گروپوں کےviiتمام  مابين گهرانوں کا سائز کافی مختلف تها۔EM 

 SA، )افراد 2.8افراد اور  2.7بالترتيب (گهرانے اور ممجوعی گهرانوں کا اوسط سے زيادہ 

گهرانوں ميں، پاکستانی اور نيپالی گهرانے  SAافراد سائز کا اوسط گهرانہ تها۔   3.3گهرانے کا 

گهرانوں ميں بچوں کی بڑی تعداد تهی، مثًال ايک تہائی سے  SAبڑے تهے۔  اس کی بنيادی وجہ 

  زيادہ پاکستانی گهرانوں ميں تين بچے يا اس سے زيادہ تهے۔

ES.10  ميں  )رہائشنجی (نجی مستقل رہائش گاہEM  تها، % 77.9گهرانوں ميں رہنے والوں کا تناسب

قبضہ ہونے کے اعلٰی حصص  )PRH(جبکہ کچه نسلی گروپوں نے عوامی کرايہ داری ہاؤسنگ 

مزيد برآں، نجی گهروں ميں   )مثال کے طور پر پاکستانی اور تهائی گهرانے(کی رپورٹ کی 

وصول  )CSSA(، جامع سماجی سيکيورٹی معاونت زيادہ تر گهرانے کرايہ دار تهے۔  مزيد برآں

 )مثًال انڈونيشيائی اور پاکستانيوں(اور جنوب مشرقی ايشيا  SAsکنندگان عام طور پر زيادہ تر کچه 

  ميں پائے گئے۔

ES.11  اقتصادی خصوصيات کو غربت کی صورت حال کے ساته قريب سے منسلک کيا جاتا ہے۔   نسلی

جائزہ ليا جاتا ہے اور ان کی غربت کی صورت حال ميں گروپوں کے درميان ان خصوصيات کا 

  :فرق کو سمجهنے ميں سہولت دينے کے لئے موازنہ کيا جاتا ہے

                                                            

v   ،اس رپورٹ ميں ماسوائے جب تک کہ بيان نہ کيا جائےFDHs کو اعداد و شمار سے خارج کيا جاتا ہے۔  

vi   کم از کم ايک غيرFDH EM  رکن کے ساته عمومی گهرانے  تمام اراکين کاEM افراد ہونا ضرووری نہيں تها۔  

vii   واحد نسل کے گهرانوں نے انفرادی نسلی گروپوں کی خصوصيات کو زيادہ موثر طور پر منعکس اور نماياں کيا۔  سادہ تر اور مرتکز
نياد واحد نسل کے گهرانوں پر ہے۔  نسلی ساخت اور تجزيہ ميں سہولت دينے کے لئے، اس رپورٹ ميں موجود اعداد و شمار کی ب

  سے رجوع کريں۔ 1 ضميمہگهرانوں کی درجہ بندی کے لئے، براہ مہربانی 
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)i( پاکستانيوں کے عالوہ،  :ليبر فورس شرکت کے مختلف درجاتEM  مردوں کی ليبر فورس

، مجموعی طور پر تمام مردوں کی اوسط سے عمومی طور پر LFPRs(شرکت کی شرح 

ی جبکہ زيادہ تر پاکستانی خواتين ليبر مارکيٹ سے باہر ہی رہيں۔  نيپالی، جنس زيادہ ته

کے حامل تهے اور بہت سے نيپالی نوجوانوں نے کام کاج  LFPRسے قطع نظر، اعلٰی 

  کرنيوالے افراد ميں شموليت کے لئے ابتدائی اسکول بهی چهوڑ ديا۔

)ii( سے زيادہ اعلٰی تعليم يافتہ سفيد سب : پيشہ کی تقسيم نے تعليم کے حصول کو منعکس کيا

اس کے   viiiکورين، اور ہندوستانی زيادہ تر اعلٰی ہنرمند کارکنان تهے۔/فام، جاپانی

اور جنوب مشرقی ايشيائی بنيادی طور پر کم ہنر مند روزگار ميں  SAsبرعکس، ديگر 

يشيائی مصروف تهے۔  خاص طور پر، کافی حد تک پاکستانيوں، نيپاليوں، تهائيز اور انڈون

  ابتدائی نوعيت کے پيشوں ميں مصروف تهے۔ )تک% 40سے % 35(کا اعلٰی تناسب 

)iii( کوريائی اور بهارتيوں نے /سفيد فام، جاپانی: روزگار آمدنی اور گهريلو آمدنی ميں تغيرات

زيادہ واضح آمدنی کے ساته ليبر مارکيٹ ميں بہتر کارکردگی دکهائی، جبکہ نصف سے 

وں، تهائيز اور انڈونيشيائی مالزم افراد نے، ان کی کم تعليم کے زائد پاکستانيوں نيپالي

حصول اور کم درجہ کے ہنرمند کارکنان کے اعلٰی تناسب کے سبب، اپنی مجموعی اوسط 

سے کم کمايا۔  جہاں تک گهرانوں کی آمدنی کا تعلق ہے، پاکستانی، تهائی اور انڈونيشيائی 

مالزم افراد کی نسبتًا بے ُنور آمدنی کے عالوہ، يہ  گهرانوں کی آمدنی نسبتًا کم تهی۔  اپنے

ان نسلی گروپوں کے درميان اقتصادی طور پر فعال گهرانوں کے کم تناسب کے حصے 

  کی وجہ سے بهی تها۔

ES.12 2011  کے خطوط غربت کا اطالق کرنے کے  2011مردم شماری کے اعداد و شمار کے لئے

لگايا گيا، جو کہ % 13.9ميں  2011دازہ غربت کی شرح کا ان EMدوران، بعد از مداخلت 

پر اسی مدت کے دوران بار بار کيش مداخلت کے بعد مجموعی غربت کی شرح سے کم % 15.2

کی غربت کی شرح نسبتًا زيادہ تهی، جو کہ بہت سے سماجی  SAsتها۔ نسلی گروپوں کے مابين، 

ہ تهی۔  ان کی غربت زياد% 22.6کے افراد سے  EMsو اقتصادی گروپ بهر ميں سے مجموعی 

  کی صورتحال خدشہ کی تنبيہ کرتی ہے۔

ES.13  مذکورہ باال خصوصيات ميں مختلف حالتوں کی عکاسی کرتے ہوئے، مختلفSA  گروپوں کی

ہندوستانی عام طور پہ زيادہ تر تعليم يافتہ اور اعلٰی غربت کی صورت حال بهی مختلف ہے۔  

ساته، اعلٰی آمدنی سے لطف اندوز  غربت شرح کے% 9.7ہنرمند تهے، اور اس لئے محض 

ہوئے۔  ان بے جوش و خروش تعليمی حصول اور مہارت کے درجوں کے باوجود، نيپاليوں کی 

ليبر فورس ميں نسبتًا زيادہ شرکت تهی اور ان کے کام کرنيوالے گهرانے کام کرنے والے دو 

ا لطف اٹهايا اوران ميں ارکان کی اوسط پر مشتمل تهے۔  لہذا، انہوں نے زيادہ گهرانہ آمدن ک

تهی۔  اس کی نسبت، پاکستانی، نيپالی لوگوں کی طرح مالزمت کی % 13.6غربت کی شرح 

 )خاص طور پر خواتين ميں(خصوصيات کے حامل تهے۔  تاہم، ان کی ليبر فورس ميں شرکت 

                                                            

viii  مہارت کے کارکنان ميں مينيجرز اور منتظمين، پيشہ ور ماہرين اور ايسوسی سيٹ پيشہ ور ماہرين شامل ہيں۔ زيادہ  
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کے ساته  نسبتًا کم تهی۔  ان کے اپنے خاندان کی ذمہ داری اٹهانے کے لئے محدود ارکان کی تعداد

تک پہنچی ہوئی % 50.2بڑے خاندان اور بہت سے بچے تهے۔  ان کی غربت کی صورت حال 

  غربت کی شرح کے ساته، نسلی گروپوں کے درميان شديد ترين تهی۔

ES.14 EMs  کے درميان غربت کے صورت ميں تحقيقات سے يہ بهی پتہ چلتا ہے کہ زيادہ کام

کرنيوالے اراکين اور اعلٰی ہنرمند مالزمتوں ميں موجود مالزم افراد والے گهرانوں کے زيادہ 

تناسب کے ساته گهرانوں کے لئے غربت کی شرح کم تهی۔  مزيد براں، اعلٰی انحصار تناسب کے 

پوں کے لئے غربت کا خطرہ عمومی طور پر بلند تها۔  يہ بات قابل ذکر ہے کہ حامل ان نسلی گرو

EM  گروپ گهريلو سائز کے لحاظ سے نماياں طور پر مختلف ہيں، انکشاف کرتے ہوئے کہ بڑے

کو خود کو  )خاص طور پر پاکستانی(گروپس  SAخاندانوں اور سہارا طلب زيادہ بچوں کے حامل 

يادہ مشکالت کا سامنا کرنا پڑا، اگرچہ ان کے کام کرنے والے غربت سے نکالنے کے لئے ز

گهرانوں کے درميان ظاہری غربت کے  SAارکان تهے۔  اس لئے، بچوں پر مشتمل گهرانوں نے 

بڑے خطرے کو ديکها اور غربت ميں کام کرنے سے ہونے والے ان کے رجحانات ايک عمومی 

گروپوں تهے اور ان  EMکانگ ميں زيادہ پسماندہ گروپوں ہانگ  SAمظہر تها۔  نتيجہ اخذ کرنا، 

  کے گهرانوں نے بچوں کے ساته واضع طور پر غربت کے اعلٰی خطرہ کو ديکها۔

  جنوبی ايشيائی بچوں کے ساته گهرانوں کی غربت کی صورتحال

ES.15  اعلٰی غربت کے خطرہ کے حامل بچوں کے ساتهSA  گهرانوں کی صورت حال کا تجزيہ اور

کے درميان منسوب کردہ سروے  2015اور جون  2014نے مئی  C&SDلئے، تجديد کرنے کے 

  کا انتظام کيا۔

ES.16  يہ بات نوٹ کی جانی چاہئے کہ نمونہ کا فريم، تعليمی بيورو)EDB(  کی طرف سے موازنہ کردہ

گهرانوں  SAطالب علم کی معلومات کی بنياد پر تها، صرف عوامی بچوں کی شموليت کے حامل 

دادی اسکيم ثانوی اور پرائمری اسکولوں کو اس منسوب کردہ سروے ميں شامل يا براہ راست ام

منسوب کردہ سروے ميں  ixگهرانوں کو SAکيا گيا تها، اور غربت کے کم خطرے کے ساته کچه 

شامل نہيں کيا گيا تها۔  ان حدود کو مدنظر رکهتے ہوئے، منسوب کردہ سروے کی طرف سے 

کی غربت کی صورت حال کے لئے  SAsتجزيہ تمام  ظاہر کردہ غربت کی صورت حال کا

  عمومی نہيں سمجها جانا چاہئے۔

ES.17 2014  000 5ميں، بچوں پر مشتمل SA گهرانے تهےx ۔  پاکستانی گهرانوں نے سب سے بڑا

گهرانے يا  1700(نسلی گروپ بنايا، اس کے بعد نيپالی گهرانوں  )%39.1گهرانے يا  2000(

                                                            

ix   ،اسکولوں ميں زير تعليم بچوں پر  فرد پر مشتمل گهرانہ، اسکول نہ جانے والے بچوں يا پرائمری اور ثانوی 1مثال کے طور پر
مشتمل گهرانے، نجی اور بين االقوامی اسکولوں ميں شرکت کرنے والے يا بيرون ملک تعليم حاصل کرنے والے بچوں کے ساته زيادہ 

  روے ميں شامل نہيں کيا گيا تها۔اقتصادی طور پر ذيستی گهرانوں کو منسوب کردہ س

x   بچوں کے ساته تمام منسوب کردہ سروے کے ہدف گهرانوں نےSA  گهرانوں کا احاطہ نہيں کيا۔  بہرحال، ايک سے زيادہ آسان
 SAبچوں کے ساته "طريقے سے سروے کے نتائج اور متعلقہ تجزيہ پيش کرنے کے لئے ہدف گهرانوں کا مجموعی طور پر 

 ور پر حوالہ ديا جاتا ہے۔کے ط" گهرانے
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گهرانوں کی  SAتهے۔  بچوں کے ساته  )%21.7گهرانے يا  1100(ہيں، اور بهارتی  )33.1%

اور  7000، 11400تهی۔  پاکستانيوں، نيپاليوں اور بهارتيوں کا ميزان بالترتيب  24000آبادی 

  تهے۔% 20.9اور % 29.2، %47.2افراد اور ان کے مماثل حصص  5000

ES.18 2014  ميںCoP  کے اپنائے ہوئے خط غربت سے فريم ورک کے مطابق بچوں کے ساتهSA 

گهرانوں کی غربت کی صورت حال کو بيان کرنے سے، پاليسی مداخلت سے پہلے بچوں پر 

 ,2200غريب گهرانوں کی تعداد، غريب آبادی کا سائز اور غربت کی شرح بالترتيب  SAمشتمل 

، متعلقہ اعداد و شمار ميں )متواتر کيش(بعد  تهی۔  پاليسی مداخلت کے% 48.1اور  11600

  نماياں کمی واقع ہوئی۔% 30.8اور  7400، 1500

ES.19   ،فيصد پوائنٹ سے غربت کی شرح کو کم کرتے ہوئے  17.3حکومت کی متواتر کيش اشياء نے

 SAافراد کو غربت سے نکاال۔  دريں اثناء، پاليسی مداخلت کے بعد بچوں کے ساته غريب  4200

کی بلندر تر تخفيف  5,200$کی اوسط غربت فرق، پری مداخلت کے اعداد و شمار سے  گهرانوں

تهی۔  اس طرح غربت کی شرح ميں تخفيف اور اوسط ماہانہ  4,000$کی نمائندگی کرتے ہوئے 

 5.3مجموعی تخفيف بالترتيب (غربت فرق دونوں مجموعی اعداد و شمار سے تين گنا زيادہ تهے 

گهرانوں کی  SA۔  يہ بچوں کو ان کے مالی بوجه کے ساته )تهی 1,500$فيصد پوائنٹ اور 

  اعانت کرنے ميں حکومت کی متواتر کيش پاليسيوں کی تاثير کی عکاسی کرتا ہے۔

ES.20  بہر حال، بچوں کے ساتهSA  غربت کی شرح  )متواتر کيش(کے بعد مداخلت  2014گهرانوں کا

کے مقابلے ميں تب  )%16.2(رانوں کی ، ہانگ کانگ ميں بچوں کے ساته مجموعی گه)30.8%(

بهی نماياں طور پر زيادہ تهی۔  غريب گهرانوں کے دونوں گروپوں کی سماجی و اقتصادی 

گهرانوں کی زيادہ مخصوص  SAخصوصيات کا موازنہ کرتے ہوئے، بچوں کے ساته غريب 

  :صفات کو نماياں کرتی ہے

)i( بچوں کے ساته غريب : :گهرانے واضح طور پر بڑے تهےSA  5، %58.1گهرانوں کا 

افراد يا اس سے زيادہ گهرانوں پر مشتمل تهے، جبکہ ہانگ کانگ ميں بچوں کے ساته 

  تها% 15.4مجموعی طور پر غريب گهرانوں کے مماثل اعداد و شمار صرف 

)ii( بچوں کے ساته غرہب  :کام کرنے والے ارکان کا تناسب نماياں طور پر کم تهاSA 

مالزمت پيشہ تها، جبکہ ہانگ کانگ ميں بچوں کے % 13.8گهرانوں ميں غريب آبادی کا 

فی صد تها۔ اگرچہ سابق % 22.1ساته مجموعی غريب گهرانوں کے لئے مماثل حصہ 

CSSA  بنيادی طور پر کم آمدن اور بے (وصول کرنے کا تناسب نسبتا زيادہ تها

طور پر خود انحصار تهے۔ بڑے گهرانہ ، وہ تب بهی عام )روزگاری نوعيتوں کے سبب

سائز کے نتيجے کے طور پر ان کا بهاری مالی بوجه ان کا اعلٰی غربت کا خطرہ ايک 

  ۔ہے شراکتی عنصر بنا رہا

)iii( بچوں کے ساته غريب  :شديد بے روزگاری کی مزيد صورت حالSA  گهرانوں کی آبادی کی

ے لئے، ہانگ کانگ ميں شرح، خاص طور پر نيپاليوں ک )%16.6(بے روزگاری کی 
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غربت ميں بچوں کے ساته گهرانوں کی صورت حال کے مقابلے ميں قابل ذکر  )11.1%(

کے  LFPRطور پر زيادہ تهی۔  پاکستانيوں کی بهی بے روزگاری کی شرح بهی ايک کم 

  ساته ملنے سے بہت زيادہ تهی۔

)iv( ساته، بچوں کے  کم تعليمی حصول اور مہارت کے درجے کے: بنا لگن مالزمتی کمائياں

کام /گهرانوں ميں مالزم افراد کی ماہانہ آمدنی کو کافی حد تک اضافی وقت SAحامل غريب 

  کے طويل گهنٹوں کے نسبتًا کم تناسب کے ذريعے بہتر نہيں کيا گيا ہے۔

ES.21 2014  منتخب کردہ آبادياتی اور سے پہلے اور بعد ميں  )متواتر کيش(ميں پاليسی کی مداخلت

گهرانوں کے غربت کے اعداد و  SAادی خصوصيت کے ذريعے بچوں کے حامل سماجی و اقتص

  :شمار پر ايک تجزيہ نے مندرجہ ذيل اہم مشاہدوں کی جانب اشارہ کيا

)i(  68.8پاکستانيوں نے بعد از مداخلت غريب آبادی کا) % بنايا جبکہ بچوں کو  )افراد 5100يا

کے ايک اعلٰی حصہ کے لئے شمار کيا۔  پاليسی مداخلت کے  )افراد 4100يا % (55.7بهی 

بعد، غريب آبادی اور غربت کی شرح نسلی گروپوں کے مختلف درجے سے کم کی گئی 

پر بہت % 34.7اور % 44.8تهی، ليکن پاکستانيوں اور بچوں کی غربت کی شرح بالترتيب 

  زيادہ رہی تهی۔

)ii(  ماقبل مداخلت غريب آبادی کا تناسبايک اہم CSSA (59.5%(  موصول ہوا ياPRH 

اور % 46.9ميں مقيم ہوا۔  متواتر کيش اقدامات نے دو گروپوں ميں بالترتيب  )63.5%)

غربت کی شرح ميں کافی حد تک کمی کی ہے، جو کہ بدستور ديگر گهرانہ گروپوں % 38.4

  کے مقابلے ميں زيادہ ہے۔

)iii( تهی، جو کہ % 22.3ربت کی شرح پاليسی مداخلت کے بعد کام کرنے والے گهرانوں کی غ

کے مقابلے ميں واضح طور پر کم تهی۔  % 89.3معاشی لحاظ سے غير فعال گهرانوں کے 

کو کم کرنے ميں روزگار اثر انداز ہونے کی صالحيت کی تصديق کرتا  يہ غربت کو خطرے

  ہے۔

)iv(  ،يا اس سے زيادہ اراکين کے بڑے خاندانوں کا حصہ  5کام کرنے والے غريب گهرانوں ميں

کام کرنے  CSSAاور يہاں تک (تک زيادہ تها جبکہ کام کرنے والے گهرانوں % 60.0

کی غربت کی صورت حال پر بڑے گهريلو سائز کے اثرات کی انعکاسی  )والے گهرانوں

  وصول کنندگان تهے۔ CSSA% 17.7کرتے ہوئے، 

ES.22 بچوں کے ساته الوہ، غير متواتر کيش اور عام اشياء کی پاليسياں متواتر کيش پاليسيوں کے عSA 

گهرانوں کی غربت کی صورت حال کو ختم کرنے ميں بهی مؤثر رہی ہيں۔ چونکہ ان گهرانوں کا 

ميں مقيم تها، اس لئے عام اشياء کی پاليسيوں کی غير معمولی اثر کی  PRHايک اہم تناسب 

  تصديق کرتا ہے۔
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ES.23 ے زبان کے استعمال اور کميونٹی کی شموليت پر ڈيٹا جمع کرتا ہے۔  يہ منسوب کردہ سرو

گهرانوں ميں غربت کے تحت آبادی کی خصوصيات کی وضاحت  SAرپورٹ بچوں کے ساته 

  :بيان کرتا ہے۔  اہم مشاہدے درج ذيل ہيں

 کے انہوں نے عام طور پر کام پر يا پڑهائی کے دوران چينی اور انگريزی  :زبان کا استعمال

عام استعمال کے برعکس، گهر ميں مادری زبان ميں بات چيت کی۔ وہ چينی زبان کے 

مقابلے ميں عام طور پر انگريزی ميں ماہر تهے، اور لکهنے اور پڑهنے کے مقابلے ميں 

سننے اور بولنے ميں بہتر کارکردگی دکهائی۔  ان کے بچے بڑوں کی نسبت انگريزی اور 

ليکن اپنی مادری زبان کے حامل افراد کے ساته موازنہ کرنے پر چينی ميں زيادہ ماہر تهے، 

لکهنے اور پڑهنے ميں کافی کمزور تهے۔  جبکہ غربت ميں پهنسے بہت سے افراد نے 

پڑهائی ميں يا کام کی جگہ پر کسی مشکالت کے نہ ہونے کی نشاندہی کی، ان مشکالت کے 

  ال ميں بڑی رکاوٹ سے منسوب کيا۔حامل افراد نے اسے ان کے اپنی چينی زبان کے استعم

 انہوں ايک خاص حد تک مقامی لوگوں کے ساته سماجی نيٹ ورک تيار کيا  :سماجی انضمام

کے درميان کم ووٹر  SAsتها، اور نوجوانوں کے زيادہ وسيع نيٹ ورک تهے۔  تا حال، 

رجسٹريشن کی شرح نے ان کے سماجی شموليت کے نچلے درجے کی عکاسی کی، جبکہ 

ان ميں سے نصف سے زائد، خاص طور پر ہانگ کانگ سے تعلق رکهنے والی نوجوان نسل 

نے ايک منصفانہ احساس کا اظہار کيا۔  اس کے عالوہ، ان ميں کچه اقليت کو سرکاری 

رنے ميں مشکالت کا سامنا کرنا پڑا تها، نے اہم رکاوٹوں کے طور پر خدمات کا استعمال ک

زبان اور مواصالت کا حوالہ ديا۔ بہت سے لوگوں نے کچه معاونت کی خدمات کے بارے 

ميں ان العلمی کی طرف اشارہ کيا، ظاہری طور پر عکاسی کرتے ہوئے کہ لسانی رکاوٹيں 

  هنے سے مانع ہو سکتی ہيں۔بعض موجودہ معاونتی خدمات کے بارے ميں سيک

ES.24  بچوں کے حامل بعد از مداخلت غريبSA  گهرانوں کے اراکين عام طور پر مختلف معاونت کی

ان گروپوں کے درميان غربت ميں پهنسے بچوں اور خدمات کی ضرورت ميں زيادہ تهے۔  

کی۔  اور سرکاری مراعات کی نشاندہی  PRHبالغوں کی بڑی تعداد نے اپنی ضروريات کے لئے 

غربت ميں پهنسے ان گهرانوں ميں بچوں کے ايک اعلٰی تناسب ميں ٹيوشن خدمات اور چينی زبان 

کے کورس کو ان کی خواہش کی فہرست پر ڈالتا ہے، جبکہ غريب بالغ افراد نے چينی زبان کے 

  کورسز اور کيريئر کی تربيت کی سعی کی ہے۔

  کليدی مشاہدات

ES.25  ماری کے نتائج کی بنياد پر ہانگ کانگ ميں بڑے نسلی مردم ش 2011يہ رپورٹ سب سے پہلے

اور سماجی و اقتصادی خصوصيات کا تجزيہ اور موازنہ کرتی ہے، تو منسوب  گروپوں کی آبادی

گهرانوں کی غربت کی صورت حال  SAکردہ سروے کی تحقيقات سے اخذ کردہ بچوں کے ساته 

يں اثنا، مناسب طور پر خط غربت کے پر ايک مرکوز تجزيہ اور تجاديد فراہم کرتی ہے۔  در

تجزياتی فريم ورک کا اطالق کرنے سے، يہ رپورٹ خاص طور پر، زيادہ غربت کے خطرے 
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کی غربت کی صورت حال کا ايک جائزہ پيش کرتی ہے۔   EMsگروپوں کے  SAسے دوچار 

  :مندرجہ ذيل چه اہم مشاہدے کيے جا سکتے ہيں

ES.26  1مشاہدہ :SAs  زيادہ شديد خطرے ميں،  )بچوں والے گهرانوں ميں خاص طور پر(کے ساته

EM گروپ کے غربت کا خطرہ واضح مختلف تها:  

  تمامEMs:  ميں تخمينے، پاليسی مداخلت سے پہلے  2011غريب گهرانوں کی تعداد کے

  :کی غربت کی شرح اور غريب اور غريب آبادی کا سائز مندرجہ ذيل تها EMsاور بعد ميں 

 ؛ اور%15.8افراد اور  30400گهرانے،  11200: پاليسی مداخلت سے پہلے  

 ۔%13.9افراد اور  26800گهرانے،  9800: پاليسی مداخلت کے بعد  

  EMS  شرح متواتر کيش مداخلت کے بعد عالقہ  )%13.9(کی بعد از مداخلت غربت کی

کے مقابلے ميں کم تهی۔  تاہم، نسلی گروپوں ميں وسيع  )%15.2(وسيع غربت کی شرح 

  تبديليوں کا مشاہدہ کيا جا رہا تها۔

 SAs: EM  غريب آبادی کا نصف سے زائدSAs  تهے۔ جن کی نسلی گروپوں کے درميان

کے غريب گهرانوں کی تعداد کے تخمينے، غريب  2011غربت کی شرح بہت زيادہ تهی۔  

  :غربت کی شرح مندرجہ ذيل تهیکی  SAsآبادی کا سائز اور 

 ؛ اور%26.4افراد اور  16200گهرانے،  3800: پاليسی مداخلت سے پہلے  

 ۔%22.6افراد اور  13900گهرانے  3300: پاليسی مداخلت کے بعد  

  گهرانے اس سے بهی بڑے غربت کے خطرے سے دوچار تهے۔ SAبچوں کے ساته 

  بچوں کے ساتهSA بچوں کے ساته : گهرانےSA  گهرانوں پر توجہ مرکوز کرنا، غريب

ميں پاليسی مداخلت سے پہلے اور بعد ميں غريب آبادی اور غربت  2014گهرانوں کی تعداد، 

  :کی شرح کا سائز مندرجہ ذيل تها

 ؛%48.1افراد اور  11600گهرانے  2200: پاليسی مداخلت سے پہلے  

  ؛%30.8افراد اور  7400گهرانے  1500: )متواتر کيش(پاليسی مداخلت کے بعد  

  افراد اور  6600گهرانے  1400: )غير متواتر کيش+ متواتر (پاليسی مداخلت کے بعد

  ؛ اور27.6%

  افراد اور  4100گهرانے  900: )عام اشياء+ متواتر کيش (پاليسی مداخلت کے بعد

  ۔17.2%

 5100) %70پاکستانيوں کو غريب آبادی کا تقريبًا کے بعد،  )متواتر کيش(پاليسی مداخلت   

  کی شرح کے تابع تهے۔% 44.8گروپ ميں سب سے زيادہ،  SAشمار کيا اور تمام  )افراد
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ES.27  2مشاہدہ :SAs  آبادياتی پروفائل کے لحاظ سے بڑے گهريلو سائز کے ساته زيادہ تر نوجوان

  :تهے

   تمامEMs: 2011  کے مقابلے ميں کافی زيادہ، تمام % 16.0ميں، بچے پوری آبادی کے

EMs  اورSAs  پر مشتمل تهے، جبکہ چند ايک بزرگ تهے۔  % 30کی آبادی کا تقريبا

ايسا آبادياتی پروفائل تعليم اور روزگار کی پاليسيوں کی معاونت کرنے کی شديد ضرورت 

  کی تجويز ديتا ہے۔

   بچوں کے ساتهSA ميں بچوں کے ساته 2014 :گهرانے SA  4.8گهرانوں کا اوسط سائز 

اراکين يا اس سے زيادہ بڑے  5 (%51.9(ان گهرانوں ميں سے نصف سے زائد افراد تها۔  

خاندانوں پر مشتمل تهے، جبکہ ہانگ کانگ ميں بچوں کے ساته مجموعی گهروں کا جوابی 

گهرانوں ميں،  SAتها۔  بچوں کے ساته  )%19.1(تناسب صرف تقريبًا پانچواں حصہ 

ارکان يا اس سے زيادہ کے ساته، پاکستانی گهرانوں کے  5 (%81.8(سے زائد % 80

  بڑے خاندانوں کا سب سے بڑا حصہ تها۔

ES.28  غربت سے بچنے کے لئے روزگار بہترين راستہ رہا ہے، ليکن ايک اعلٰی انحصار : 3مشاہدہ

  :تناسب غربت سے بچنے کے لئے گهرانوں کے لئے کام کرنا اسے زيادہ مشکل بنا ديتا ہے

  ميں زياد تر روزگار يا اعلٰی اگر ان : ت کے خطرے کو کم کر سکتے ہيںروزگار غرب

کم غربت خطرے سے مشروط ہو سکتے ہيں۔  يہ بات  EMsمند نوکری پر فائز ہوں تو ہنر

واضح ہے کہ اقتصادی ترقی، روزگار کے مواقع پيدا کرنا اور مہارت کی تجديد کرنا، 

  ادی اصول ہيں۔غربت اور اس کے ماخذ کے خاتمے کے کليدی بني

   ايک اعلٰی غربت خطرے کے ساته مشروطSA اگرچہ عام طور پر خود  :گهرانے

 SAوہ اکثر نسبتا خاندان کے چند اراکين کی معاونت کے انحصار کے طور پر  انحصار،

گهرانے اب بهی ايک شديد غربت خطرے سے دوچار تهے۔  کم تعليمی حصول کے سبب 

ے ارکان نے زيادہ تر کم ہنرمند مالزمتوں کو اپنايا، جس سے مجبور، ان کے کام کرنے وال

 LFPRکا نتيجہ محدود روزگار آمدن اور گهرانے کی آمدن کی صورت ميں نکال۔  ايک کم 

 ليکن مقررہ اوقات کے عالوہ کام کرنے والوں کے اعلٰی تناسب کے ساته، ان کی خواتين

س کے عالوہ، ايک شديد بے روزگاری کی گهريلو آمدنی ميں شراکت اتنی نماياں نہ تهی۔  ا

  کا پاکستانيوں ميں مشاہدہ کيا جا رہا تها۔ LFPRکی شرح کے ساته ايک کم 

ES.29  جبکہ حکومت کی پاليسی کی مداخلت پر : 4مشاہدہSAs  غربت کی شرح نماياں طور پر کم ہو

  :بڑے گهرانوں کے لئے مشکل رہا تها SAرہی تهی، يہ غربت سے نجات کے لئے کچه 

  غريب :متواتر کيش پاليسياں عام طور پر مددگار تهيں SAs  نے عام طور پر متواتر کيش

اور تعليمی فوائد سے فائدہ اٹهايا، جبکہ کچه نسلی  CSSAپاليسيوں، خاص طور پر 

  فراہمی سے زيادہ فائدہ اٹهايا۔ PRHنے  )جيسا کہ پاکستانيوں(گروپوں 
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  مداخلت کے بعد، ہانگ کانگ ميں بچوں کے پاليسی  :غريب محنت کش ايک عام بات تهی

کے مقابلے ميں بہت % 12.4حامل مجموعی طور پر کام کرنے والے گهرانے کے لئے 

 SAکی غربت کی شرح کی نمائندگی کرتے ہوئے، بچوں کے ساته غريب % 22.3زيادہ، 

 CSSAنے % 17.7کام کرنے والے گهرانے تهے  ان گهروں ميں، % 62.4گهرانوں کے 

  کيا۔وصول 

ES.30  5مشاہدہ :SAs  کا تعليمی حصول پست تها، اور زبان کی مہارت مقامی کميونٹی کے ساته

  :انضمام کے لئے ان کی بڑی رکاوٹ تهی

  چينی پڑهنے اور لکهنے کی مہارت ميں پستی: SA چينی زبان  بچے اور نوجوان دونوں

پڑهنے اور لکهنے ميں کم ماہر تهے۔  پڑهائی يا کام پر چينی زبان کا استعمال ان کے لئے 

  ايک بڑا چيلنج پيش کرتا تها۔

  کم تعليی حصول کے ساته والدين: SA  بالغوں کے درميان کم تعليم کے حصول اور کمزور

مثال (حق کر سکتا ہے کے لئے رکاوٹيں الچينی مہارت اپنے بچوں کی تعليم کو سمجهنے 

کے طور پر مقامی تعليمی يا اسکولوں کے ساته بات چيت کے بارے ميں معلومات حاصل 

مثال کے طور پر معاونتی خدمات پر (اس کے ساته ساته معلومات تک ان کی رسائی  )کرنا

  ۔)معلومات

  يہ کچه  :بعد از اسکول تعليمی حصول کی پست شرحSA  اسکول نوجوانوں کے لئے بعد از

تعليم حاصل کرنا کم عام تها۔  ايک نسبتا ابتدائی عمر ميں ليبر مارکيٹ ميں ان کی شرکت 

  توجہ کی تنبيہ کرتی ہے۔

ES.31  6مشاہدہ :SAs  کے بيچ سماجی شموليت کے درجہ اور معاونتی خدمات يا مالی امداد کا

  :استعمال، ممکنہ طور پر زبان کی رکاوٹوں کی وجہ سے نسبتا کم تهے

  کم ووٹر رجسٹريشن کی شرح، ان کی اپنی محدود سماجی شموليت کی : ی شموليتسماج

  اشارہ کار تهی۔

  جب : معاونتی خدماتEMs  کے لئے وقف خاص معاونت خدمات کے استعمال کے بارے

نے اس بات کا اشارہ کيا کہ وہ اس طرح کی خدمات  SAsبہت سے  ميں ان سے پوچها گيا،

زيد برآں، انہوں نے زبان کی رکاوٹوں کو اپنے عوامی خدمات سے متعلق آگاہ نہيں تهے۔ م

  کے استعمال ميں سامنا کی جانيوالی اہم مشکل کے طور پر منسوب کيا۔

  کام مراعات ٹرانسپورٹ سبسڈی  :مالی معاونت)WITS(  اسکيم سے فائدہ اٹهانيوالے کام

ا کرنے والے گهرانوں کا تناسب کافی کم تها۔  آمدنی کی حد کو پور SAsکرنيوالے غريب 

نے امداد کے لئے درخواست دی۔  % 6ميں، کام کرنے والے غريب افراد کے صرف 

پاليسيوں اور معاونت کی خدمات کے مزيد فروغ کو، تاہم، پاليسی مداخلت کی موثريت کو 

  کو ہدف بنانا چاہئے۔ SAsبڑهانے کے لئے 
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  پاليسی کے مضمرات

ES.32  حکومت خاص طور پر، بشمولEMs کم مستفيضی کی ضروريات کو بہتر طريقے سے پورا ،

کرنے کو بہت اہميت ديتی ہے۔  انہيں ہانگ کانگ ميں زندگی کو اپنانے ميں مدد کرنے کے لئے، 

کی ضروريات کے لئے موزوں امداد  Emsحکومت مختلف بيورو اور محکموں کے ذريعے 

  اقدامات کو متعارف کرانا جاری رکهے گی۔

ES.33 غربت کا خطرہ روزگار سے کافی منسلک ہے۔  اقتصادی ترقی  :ت کی معاونتروزگار اور تربي

کے دوران، مالزمت کی تخليق کاری اور مہارت کی تجديد، ماخذ پر غربت کے خاتمے کا وسيلہ 

اور  )Employment Retraining Board(، روزگار برقراری بورڈ )LD(ہيں، ليبر ڈيپارٹمنٹ 

کے روزگار کی معاونت  Vocational Training Council)، EMs(ووکيشنل ٹريننگ کونسل 

کرنے کی خدمات فراہم کرنا اور ان کی مہارت کو بہتر بنانے اور آمدنی کی ترقی ميں سہولت 

  کے لئے مناسب کام سے متعلق تربيت کی پيشکش کرنا جاری رکهيں گے۔

ES.34 ت اہم ہے۔  نسبتًا تعليم مختلف نسلوں سے متعلق غربت کے خاتمے کے لئے بہ :تعليمی معاونت

آبادی کو مدنظر رکهتے ہوئے، ہانگ کانگ کی اس نئی نسل کو ہماری مجموعی  EMنوجوان 

مستقبل افرادی قوت کے معيار کو اپ گريڈ کرنے کے لئے مزيد معاونت فراہم کی جانی چاہئے۔  

اخلہ ميں کے انضمام اور بعد از ثانوی پروگرام ميں د EMsچينی زبان ميں مہارت، کميونٹی ميں 

غير چينی زبان بولنے والے طلبا اور والدين کے لئے معاونت کو مستحکم  EDBکی کليد ہے۔  

  کرنا جاری رکهے گی۔

ES.35 جہاں تک فالحی خدمات کا تعلق ہے، ضرورت کی حامل تمام ہانگ کانگ : فالحی خدمات

کے ساته رہائشيوں کو، قوميت يا نسل سے قطع نظر، سوشل ويلفيئر سروسز تک مساوی رسائی 

لطف اٹهانا چاہئيے جب تک وہ اپنی اہليت کے معيار اور ضروريات پر پورا اترنے کے لئے ہيں۔ 

، بشمول مختلف خاندان اور بچوں کی )Labour and Welfare Bureau(ليبر اينڈ ويلفيئر بيورو 

فالحی خدمات، نوجوان لوگوں کے لئے خدمات، طبی سماجی خدمات، مختلف معاشرتی سيکورٹی 

کی معاونت کرنا، اس  EMsکے منصوبوں وغيرہ کے ذريعے مقامی کميونٹی کے انضمام ميں 

طرح سے ان کی ايڈجسٹمنٹ کے مسائل کے خاتمے کے ليے مدد کرنے اور ان کے سماجی کام 

  کاج اور خود انحصاری کی استعداد بڑهاتے ہوئے، جاری رکهيں گے۔

ES.36  ،اسی طرح سے، سوشل ويلفيئر ڈيپارٹمنٹLD  ورکنگ فيملی االؤنس آفس اور)Working 

Family Allowance Office(  موجودہ منصوبوں) بشمولWITS کے فروغ کے اقدام  )اسکيم

جاری رکهيں گے اور ضرورتمندوں کی بہتر خدمت کے ايک مقصد کے ساته، اس طرح کے 

الے کام سے آگاہی اور افہام و تفہيم کو بڑهانے کے لئے آئندہ کم آمدنی و EMsمنصوبوں کے 

  ميں شروع کی جائے گی۔ 2016خاندان کی االؤنس اسکيم مئی 

ES.37 ہانگ کانگ ميں اپنی جڑيں بناتے ہوئے، بہت سے  :سماجی شموليت اور انضمامEMs  مقامی

جگہ پر پيدا ہوئے اور پروان چڑهے ہيں۔  وہ پہلے ہی ہمارے معاشرے کے اراکين بن چکے ہيں۔  



   2014نسلی اقليتوں پر ہانگ کانگ ميں غربت کی صورت حال پر رپورٹ 
  ايگزيکٹو خالصہ

    xiii  

کرنے اور کميونٹی ميں ضم رہنے کے لئے انتہائی اہميت  ان کے لئے قناعت ميں رہنے اور کام

کے مابين سماجی ہم آہنگی کو فروغ دينا جاری رکهے گی اور ان  EMsکا حامل ہے۔ حکومت 

خاص ( EMsکے عوامی خدمات کے استعمال ميں معاونت کرتے ہوئے انہيں معاونت ديتی ہے۔  

اور نتيجہ خيز معاونتی پاليسيوں کے نفاذ ميں تشہيراتی ہدف بندی کی مزيد مؤثر  )SAsطور پر 

  کے لئے داخلہ بيورو کی طرف سے پيش قدمی کی جائے گی۔

ES.38 مردم شماری کے ذريعے / حکومت کو سرويز جيسا کہ آبادی کی مردم شماری :مسلسل نگرانی

ايک باقاعدہ بنياد پر ان کی غربت کی صورت حال کی نگرانی کرنا پڑتی ہے۔  بہ مردم شماری 

کی طرف سے  C&SDميں جاری کردہ نتائج کے ساته  2017کے وسط ميں  2016آبادی کو 

کی غربت کی صورت حال کی نگرانی کے  )SAsور پر خاص ط( EMsمنعقد کيا جائے گا۔  ڈيٹا 

  لئے اعداد و شمار اپ ڈيٹس فراہم کرے گا۔

  

  

  




