
  COVID-19اسکاٹش  

 انکوائری کی شرائط کا حوالہ 

 انکوائری کی شرائط کے حوالہ کا تعارف   

شرائط کا حوالہ ان شعبوں  انکوائری کو اسکاٹ لینڈ کے وزراء کی طرف سے جاری کردہ شرائط کا حوالہ دیا گیا ہے۔ 

 کو متعین کرتا ہے جن سے انکوائری کو تفتیش کرنے کا اختیار حاصل ہے۔

شعبوں کی فہرست بنائے گی جن پر انکوائری نظر   12انکوائری کے حوالے کی شرائط ان  COVID-19اسکاٹش  

شعبہ جات صحت،  12  ڈالے گی، تاکہ سیکھنے کے لیے سبق قائم اور مستقبل کے لیے سفارشات کی جا سکیں۔

 تعلیم اور تعاون کے پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔

انکوائری قائم کرنے سے پہلے، اسکاٹش وزراء نے حوالہ کی شرائط کے بارے میں مشورہ   COVID-19اسکاٹش 

پورٹکیا۔  یعے   دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں اسکاٹش حکومت کی مشاورتی ر حوالہ کی شرائط کے بارے میں مشاورت کے ذر

  آگاہ کیا گیا۔

 9کو انکوائری کی حوالہ کی شرائط جاری کی۔ اس کے بعد عکاسی کا دور تھا۔  2021دسمبر  14اسکاٹش وزراء نے 

کو اسکاٹش وزراء نے، انکوائری کے صدر سے مشاورت کے بعد، اسکاٹش پارلیمنٹ میں اصل شرائط   2022جون 

 کے حوالے سے کچھ اضافہ کا اعالن کیا۔ 

بر  28 یلز فورڈ کی انکوائری کے  2022اکتو صدر کے طور پر تقرری کے بعد، انسانی حقوق پر مبنی نقطہ   کو، آنر الرڈ بر

 نظر کا حوالہ دینے کے لئے حوالہ کی شرائط میں ترمیم کی گئی۔

بر  28انکوائری  ین حوالہ کی شرائط میں ان شعبوں کی تحقیق کرے گی، جو اس صفحہ کے   2022اکتو کی تازہ تر

  نچلے حصے میں دی گئی ہیں۔

 ی حوالہ کی شرائط تک رسائ

COVID-19 کیونکہ   نے اسکاٹ لینڈ میں ہر ایک کو متاثر کیا۔COVID-19  بائی مرض کا ردعمل بہت و

سارے مسائل کو جنم دیتا ہے، اور بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں، حوالہ کی شرائط ہر مسئلہ یا ہر شخص کی 

س کے بجائے، حوالہ کی حتمی فہرست پیش کرنے کی کوشش نہیں کرتی ہے جس پر انکوائری غور کرے گی۔ ا

یح کرے گی۔ انکوائری ان  الئمت سے تشر
ُ

شرائط تحقیقات کے شعبوں کی وضاحت کرتی ہیں۔ انکوائری ان کی م

یادہ وسیع شعبوں کے اندر ہیں۔ حقیقت  مسائل کی تحقیق کرے گی جو حوالہ کی شرائط میں متعین کردہ ایک یا ز

https://www.gov.scot/publications/scottish-covid-19-inquiry-analysis-public-stakeholders-views-approach-establishing-public-inquiry/


فہرست نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خارج کر   یہ ہے کہ حوالہ کی شرائط میں مخصوص گروہوں کی

  دیئے گئے ہیں۔

انکوائری جن چیزوں کی تحقیقات کر سکتی ہے اس پر کچھ قانونی پابندیاں ہیں۔ ان میں  COVID-19اسکاٹش 

ے یہ شامل ہے کہ انکوائری صرف ’’اسکاٹش معامالت’’ پر غور کر سکتی ہے۔ یہ پابندی اسکاٹ لینڈ کی تقسیم ک

بائی   Covid19تصفیے کے تحت طاقت کی تقسیم کی عکاسی کرتی ہے۔ اسکاٹش  انکوائری اسکاٹ لینڈ میں و

اسے ان عالقوں کی تحقیق کرنے کا اختیار نہیں  مرض کے حوالے سے منتج شدہ ردعمل کی تحقیقات کر رہی ہے۔ 

حوالہ کی  کے لئے ہیں۔ انکوائری UK CoVID-19 وہ میں محفوظ تھے۔ 1998ہے جو اسکاٹ لینڈ ایکٹ 

یشن کی عکاسی کرنے کے لئے تیار کی گئی ہیں۔ تاہم، اگر اس بارے میں سواالت پیدا ہوتے ہیں کہ   شرائط اس پوز

انکوائری تمام حاالت میں اس اقدام   COVID-19عاملہ ہے یا نہیں، تو اسکاٹش آیا کوئی چیز اسکاٹ لینڈ کا م 

بائی مرض کے ردعمل کے وہ پہلو جو مکمل طور پر یا بنیادی طور پر  کے اثر کو دیکھے گی۔ اسکاٹ لینڈ میں و

 منتقل شدہ معامالت سے متعلق ہیں، جیسے کہ صحت، اور نہ کہ محفوظ معامالت، ممکنہ طور پر اسکاٹش

COVID-19  انکوائری کی تحقیقات کے دائرہ کار میں ہوں گے۔    

انکوائری کے حوالہ کی  COVID-19یہ اسکاٹش 

 شرائط ہیں:

 مقصد

یراتی   COVID-19اس انکوائری کا مقصد حقائق کو قائم کرنا اور اسکاٹ لینڈ میں  .1 بائی مرض کے تزو و

 ردعمل سے سبق حاصل کرنا ہے۔

 ہدف

بہ بندی اور مشقوں سے متعلق  .2 بائی منصو  اسکاٹش حکومت کی طرف سے کی جانے والی و

بائی مرض سے نمٹنے کی حکمت عمل پر مبنی عناصر کی؛  .1  و

 الک ڈاؤن کے فیصلے اور دیگر پابندیوں کا اطالق اور ان پابندیوں کے اثرات؛  .2

باء کا انتظام اور خود کو الگ تھلگ کرنا؛ ٹیس .3  ٹنگ کے نظام کی فراہمی، و

یکسینیشن کی حکمت عملی کے ڈیزائن اور فراہمی؛  .4  و

 ذاتی حفاظتی ساز و سامان کی فراہمی، تقسیم اور استعمال؛  .5

https://www.covid19inquiry.scot/working-uk-covid-19-inquiry


عوامی ایجنسیوں کی طرف سے فراہم کردہ یا تعاون کے حفاظتی اور متعلقہ امدادی پروگراموں   .6

 کی ضرورت؛ 

دیکھ بھال اور نرسنگ ہومز میں: رہائشیوں کی گھروں میں یا وہاں سے منتقلی، رہائشیوں کا  .7

 عالج اور دیکھ بھال، آنے جانے پر پابندیاں، انفیکشن سے بچاؤ اور کنٹرول، اور معائنہ؛

صحت کی دیکھ بھال کی خدمات اور سماجی نگہداشت کی معاونت کی فراہمی، بشمول  .8

 عاون اور بال معاوضہ نگہداشت کرنے والوں کی شناخت، شمولیت اور تعاون؛عملے کا انتظام اور ت

کا استعمال )کارڈیو پلمونری  DNACPRزندگی کی دیکھ بھال کے اختتام کی فراہمی اور  .9

یں(؛ یسیسیٹیشن کے فیصلوں کی کوشش نہ کر  ر

فالحی امدادی پروگرام، مثال کے طور پر جو فوائد یا خوراک کی فراہمی سے متعلق ہیں، جو عوامی  .10

یعے فراہم کیے جاتے ہیں یا جن کی مدد کی جاتی ہے۔  ایجنسیوں کے ذر

 تعلیم اور سرٹیفیکیشن کی فراہمی؛ اور .11

باری اداروں اور خود مالزمت کرنے والوں کو دی جانے والی مالی مدد اور .12 رہنمائی، بشمول  کارو

یعے کلیدی کارکنوں کی شناخت کے سلسلے میں چھان بین کرنے   عوامی ایجنسیوں کے ذر

 سے متعلق ہے۔

پورٹ کرنا   ر

یکارڈ بنانا  .3 بائی امراض سے نمٹنے کے کلیدی حکمت عملی پر مبنی عناصر کا حقیقت پر مبنی ر  و

 مستقبل کے اسباق اور مضمرات کی نشاندہی کرنا، اور سفارشات فراہم کرنا  .4

یعے انسانی حقوق پر مبنی نقطہ نظر نے حقائق اور سفارشات میں   .5 یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ انکوائری کے ذر

 کے نتائج میں کس طرح تعاون کیا ہے۔انکوائری 

پورٹ فراہم کرنا .6  اسکاٹش وزراء کو جلد از جلد ر

یح  تشر

یح اور ان کا اطالق کرتے وقت:  .6  ان حوالہ کی شرائط کی تشر

 2022دسمبر  31اور  2020جنوری  1کے سلسلے میں، تحقیقات 2( l)سے 2 ( b)پوائنٹس  .1

 کے درمیان کی مدت کا احاطہ کرے گی۔

جیسا کہ صدر مناسب اور ضروری سمجھے گا، کنونشن کے حقوق کے استعمال پر  انکوائری، .2

بائی امراض سے نمٹنے کے حکمت عملی پر مبنی عناصر کے اثرات پر غور کرے گا )جیسا  و

 میں بیان کیا گیا ہے(۔ 1کے سیکشن   1998کہ انسانی حقوق ایکٹ 



بائی .3 امراض سے نمٹنے کے حکمت   انکوائری، جیسا کہ صدر مناسب اور ضروری سمجھے گا، و

عملی پر مبنی عناصر میں کسی بھی تفاوت پر غور کرے گا، بشمول لوگوں پر غیر مساوی  

 اثرات۔ 

یز ایکٹ  .4 کے  2005انکوائری صرف ’’اسکاٹش معامالت’’ پر غور کر سکتی ہے جیسا کہ انکوائر

 میں بیان کیا گیا ہے۔28( 5)سیکشن 

قدمے اور اموات کی تحقیقات کے سلسلے میں الرڈ انکوائری اسکاٹ لینڈ میں جرائم کے م .5

 ایڈووکیٹ کے آزادانہ کردار کا احترام کرتی ہے۔

یز ایکٹ  .6 کے تحت قائم کی گئی کسی بھی دوسری عوامی انکوائری کے  2005انکوائری کو انکوائر

پورٹنگ کی نقل کو کم سے کم کرنے کے لیے معقول  ساتھ تفتیش، شواہد اکٹھا کرنے اور ر

 کرنی ہوں گی۔  کوششیں

 


