
ਇੰਡਿਡਿਨਸ (ਸਵਦੇਸ਼ੀ) ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਡਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਬ਼ੀ.ਸ਼ੀ. ਦੇ ਕਾਨ ੰ ਨ  

 

 

ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਡਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ  ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ 

ਕਾਨੰੂਨ ਡਲਆਉਣ ਦੀ ਡਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਸਦੀ ਟਰੁੁੱ ਥ ਐਿਂ ਰੀਕਨਡਸਡਲਏਸ਼ਨ ਕਡਮਸ਼ਨ (Truth and 

Reconciliation Commission), ਸੰਿੀ ਦੇ ਢਾਂਚ ੇਦੇ ਰੂਪ ਡ ੁੱ ਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਅੁੱਗੇ  ਿਣ ਦਾ ਰਾਹ ਡਤਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਿੋ ਸਾਿ ੇਦੁਆਰਾ ਡਮਲ ਕੇ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕੰਮ ਡ ੁੱ ਚ ਡਬਹਤਰ 

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤ ੇਪੂਰ ਾਨੁਮਾਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪਡਰਚੈ ਡਦੰਦ ੇਹੋਏ ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਅਡਿਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਸਡਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਨੰੂ ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਡਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 

(ਯੂਐਨ ਿੈਕਲਰੇਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।  

ਸੂਬਾ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ ਕੌਂਸਲ (ਬੀ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ਼ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਡਮਟ ਅਤ ੇ

ਯੂਨੀਅਨ ਔਫ਼ ਬੀ ਸੀ ਇੰਿੀਅਨ ਚੀਫਜ਼) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਡਰਹਾ ਹੈ, ਡਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬੀ ਸੀ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ 

ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਡ ਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਡਦੁੱ ਤਾ ਡਗਆ ਹੈ।  

ਸਾਬਕਾ ਫੈਿਰਲ ਡਬੁੱਲ ਸੀ -262  ਾਂਗ ਹੀ, ਕਾਨੰੂਨ ਡ ੁੱ ਚ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

   • ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਅਤੇ   

• ਇਕ ਕਾਰਿ ਯੋਿਨਾ ਡਿਸ ਡ ਚ ਇਕਸਾਰ ਿਨਤਕ ਡਰਪੋਰਡਟੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।   

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿ ੇਂ ਡਕ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਨੰੂ ਸੋਡਿਆ ਿਾਂ ਬਣਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 

ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇਗਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਮੂਲ ਡਹੁੱ ਡਸਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਸੂਬ ੇਨੰੂ ਇੰਡਿਡਿਨਸ 

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡ ਆਪਕ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀ ਆਡਗਆ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੁੱ ਖਦਾ 
ਹੈ। ਡਿਸ ਅਡਤਡਰਕਤ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਖੋਿ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ  ਉਹ ਹੈ ਡਕ ਆਪਣੇ ਨਾਗਡਰਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਡ ਤ ਕਰਨੇ  ਾਲੇ 

ਮਾਮਡਲਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਡਕ ੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤ ੇਿਾਣ। ਇਹ ਕੰਮ  ਾਤਾ ਰਣ 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤ ੇਬਾਲ ਕਡਲਆਣ ਨਾਲ ਪਡਹਲਾਂ ਹੀ ਅਰੰਭ ਹੋ ਚੁੁੱ ਕਾ ਹੈ। 

ਕਾਨ ੰ ਨ ਡਕਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ?  

ਉਪਡਨ ੇਸ਼ ਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੁੱ ਲੇ ਿਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤ ੇਨੁਕਸਾਨਾਂ ਡ ੁੱ ਚ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ 
ਭੂਡਮਕਾ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ - ਡਿਸ ਡ ੁੱ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਡ ੁੱ ਚ  ੁੱਿੀ ਡਗਣਤੀ ਡ ੁੱ ਚ ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਬੁੱ ਡਚਆਂ ਦਾ 



ਹੋਣਾ, ਅਤ ੇਗਰੀਬੀ, ਆਤਮਹੁੱ ਡਤਆ ਅਤ ੇਡ ਤਕਰੇ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਪੁੱਿਰ - ਅਤ ੇਅਸਲ ਹੁੱਲਾਂ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿ ਅਕਸਰ ਟਕਰਾਅ  ਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਅਡਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁਕੁੱ ਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੰੂ ਇਕਮਾਤਰ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਡ ੁੱ ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਿਾ ਦਾ 
ਸੰਡ ਿਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਡ ਚ ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਡਿਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਅਤ ੇਸੁਰੁੱ ਡਖਆ ਡਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਅਡਿਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਪੁੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੁੱ ਡਖਆ ਹੈ।  

ਕਾਨੰੂਨ ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਡ ਿਾਨਕ ਅਤ ੇਮਨੁੁੱ ਖੀ ਅਡਿਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤ ੇਸੰਯੁਕਤ ਰਾਿ ਦੇ 

ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੁੱਕ 

ਸੇਿ ਡ ੁੱ ਚ ਡਲਆਉਣ ਲਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਿੀਅਨ ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਡਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਡ ਿਾਨਕ 

ਢਾਂਚਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।  

ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਬਾ, ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਲੋਕ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤ ੇਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਸਬੰਿ 

ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਇਕ ਮਿਬੂਤ ਅਤ ੇਡਟਕਾਊ ਅਰਥਡ  ਸਥਾ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਬਹਤਰ ਸੰਦ ਹੋਣਗੇ।  

ਬੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਡਕ ਡਕ ੇਂ ਇਕੁੱ ਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਉਦਯੋਗ 

ਅਤ ੇਸੂਬ ੇਲਈ ਲਾਭ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਡ ੁੱ ਚ ਸੈਕੈਲਟ ਨੇੜ ੇਡਸ਼ਸ਼ਾਲ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਗਲਾਤ ਅਤ ੇਉੱਤਰ ਪੁੱਛਮੀ 
ਬੀ.ਸੀ. ਡ ੁੱ ਚ ਤੈਲਟੈਨ ਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ  ਰਤੋਂ ਦੀ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਬੀ.ਸੀ. ਡ ਚ ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਲੋਕਾਂ, ਪਡਰ ਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਡਰਆਂ ਲਈ  ਿੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਡ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅੁੱਗੇ ਇੁੱਕ  ਿੇਰੇ ਸੁਰੁੱ ਡਖਅਤ, ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਅਤ ੇਸਡਹਯੋਗਾਤਮਕ ਰਸਤਾ 
ਸਥਾਡਪਤ ਕਰੇਗਾ - ਿੋ ਡਕ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਰਥਡ  ਸਥਾ ਨੰੂ ਡ ਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਡ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਅਡਿਕਾਰਾਂ ਅਤ ੇ ਾਤਾ ਰਣ ਦੀ ਰੁੱ ਡਖਆ ਕਰੇਗਾ।  

ਇਹ ਬ਼ੀ.ਸ਼ੀ. ਨਾਲ ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਡਤਆਂ ਨ ੰ  ਡਕਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ?  

ਬੀ. ਸੀ. ਪਡਹਲਾਂ ਹੀ  ੁੱਖ  ੁੱਖ ਡਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਚੁੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਅਤ ੇ

ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਅਡਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਸਰਫ ਇੁੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਡ ਿੀ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰ ਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ 

ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਕ ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੰੂ ਇੰਿੀਅਨ ਐਕਟ ਬੈਂਿ ਅਤ ੇਸੰਗਡਠਤ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਡਿ ੇਂ ਡਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ) ਤੋਂ 
ਇਲਾ ਾ ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਡਗਆ ਦੇ ੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਡਕ 

ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਡਕਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਉਦਾਹਰਣ 

 ਿੋਂ, ਕਈ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਕੁੱ ਠੇ, ਿਾਂ  ੰਸ਼ ਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਿੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਡਿਥੇ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। 
ਇਕ ਮਹੁੱਤ ਪੂਰਣ ਮਾਪਦੰਿ ਇਹ ਹੋ ੇਗਾ ਡਕ ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਸਰਕਾਰ ਿਾਂ ਇਕਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਗਡਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ  ਿੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੈ।  



ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਡਵਿੱ ਚ ਇਸਦਾ ਕ਼ੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ?  

ਨ ੇਂ ਕਾਨੰੂਨ ਲਈ ਡ ਚਾਡਰਆ ਿਾ ਡਰਹਾ ਇਕ ਤੁੱਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇਇੰਡਿਡਿਨਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਡਮਆਨ 

ਨ ੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਝੌਡਤਆਂ ਲਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਡਿਥ ੇਫੈਸਲੇ ਡਸੁੱ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾ ਤ 

ਕਰਦ ੇਹਨ।  

ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਿੂਦਾ ਹ ਾਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਡ ਚ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਡਿ ੇਂ ਡਕ ਹੈਰੀਟੇਿ ਕੰਨਜ਼ਰ ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (Heritage Conservation Act) ਅਤ ੇਹੇਿਾ ਗ ਾਈ 

ਰੀਕਨਡਸਡਲਏਸ਼ਨ ਐਕਟ (Haida Gwaii Reconciliation Act)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, 2018 

ਇਨ ਾਇਰਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਕਟ (Environmental Assessment Act) ਡ ਚ ਸਡਹਯੋਗਾਤਮਕ ਫੈਸਲੇ 

ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬ ੇਅਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਰਡਮਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸਡਹਯੋਗਾਤਮਕ ਫੈਸਲੇ 

ਲੈਣੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕਰਨ ਡ ੁੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਨ ਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਪਰਸ਼ਾਸਨਕ ਡਨਰਪੁੱਖਤਾ ਅਤ ੇਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਢਾਂਚਾ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਸਪਸ਼ਟ ਡਨਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਡਿਕਾਰ 

ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ  ਾਲੀਆਂ ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱ ਸ਼ਟ ਪਰਡਕਡਰਆ ਅਤ ੇਡਨਯਮ ਹਨ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਡਕਸੇ 

 ੀ ਫੈਸਡਲਆਂ ਲਈ ਿ ਾਬਦੇਹੀ  ੀ ਹੈ। ਅਡਿਹ ੇਸਮਝੌਤੇ ਚੰਗੇ ਪਰਾਿੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅੁੱਗ ੇ ਿਣ ਦੀ ਭਡ ੁੱ ਖਬਾਣੀ, ਅਤ ੇ

ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਡਲਆਂ, ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾ ਤ ਕਰਦ ੇਹਨ ਡ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਡਹੁੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 

ਇਕ ਡ ਿੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਡਨਯੁਕਤ਼ੀ   

2017 ਡ ੁੱ ਚ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਡ ੁੱ ਚ ਹਰੇਕ ਕੈਡਬਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੰੂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਤੇ ਟਰੁੁੱ ਥ 

ਐਿਂ ਰੀਕਨਡਸਡਲਏਸ਼ਨ ਕਡਮਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰ ਾਈ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੌਂਡਪਆ ਡਗਆ ਸੀ। ਸੂਬਾਈ 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਡ ੁੱ ਚ 2018 ਡ ੁੱ ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਿ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਪਰਤੀ 
ਆਪਣੀ  ਚਨਬੁੱਿਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।  

ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਨੇ ਬੀ. ਸੀ. ਡ ੁੱ ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੰੂ 

ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬ ੇਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ. ਸੀ. ਡ ੁੱ ਚ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪਰਸਤਾ  ਰਾਹੀਂ 
ਮਤ ੇਪਰਾਪਤ ਕੀਤ।ੇ ਕਾਨੰੂਨ 2018 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਏਿੰਿ ੇਦਾ ਪਡਹਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ:  ਚਨਬੁੱਿਤਾ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨਾ - ਠੋਸ ਕਾਰ ਾਈਆਂ: ਕਾਨੰੂਨ, ਨੀਤੀਆਂ, ਪਰਡਕਡਰਆ ਾਂ ਅਤ ੇਢਾਂਡਚਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ (news.gov. 

bc.ca/files/BC_FNLC_Actions.pdf), ਅਤ ੇ2019 ਦੇ ਥਰੋਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤ ੇ2019 ਦੇ ਬਿਟ ਡ ੁੱ ਚ 

ਦੋਹਰਾਇਆ ਡਗਆ ਸੀ।  

ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਿਰਡਸ਼ਪ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਡ ਚ ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਨੇਤਾ ਾਂ ਅਤ ੇ



ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤ ੇਲੇਬਰ ਨੇਤਾ ਾਂ ਅਤ ੇਨਗਰਪਾਡਲਕਾ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2019 ਦੀ ਫੌਲ (ਪਤਝੜ) ਡ ਚ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤ ੇਿਾਣ  ਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਅਪੇਡਖਆ ਡ ੁੱ ਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬ ੇਡ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰ ਡਦੁੱ ਤਾ ਸੀ।  

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਿ ਦੇ ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਡਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ  

2007 ਡ ੁੱ ਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (ਯੁਨਾਈਡਟਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਿਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ) ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 

ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਡ ਚ ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਡਿਕਾਰਾਂ ਡਿ ੇਂ ਡਕ ਸਡਭਆਚਾਰ, ਪਛਾਣ, 

ਿਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਡਸਹਤ, ਡਸੁੱ ਡਖਆ ਅਤ ੇਕਡਮਊਡਨਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਡਹਲੂਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ਾਲੇ 46 ਆਰਡਟਕਲ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਲੋੜਾਂ ਅਤ ੇਇੁੱਛਾ ਾਂ ਨੰੂ ਡਿਆਨ ਡ ੁੱ ਚ ਰੁੱਖਦ ੇਹੋਏ ਇੰਡਿਡਿਨਸ 

ਸੰਸਥਾ ਾਂ, ਸਡਭਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੁੱ ਖਣ ਅਤ ੇਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸ ੈ-ਡਨਰਿਾਰਤ 

ਡ ਕਾਸ ਨੰੂ ਅੁੱਗੇ  ਿਾਉਣ ਦੇ ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਅਡਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਡਦੰਦਾ ਹੈ।  

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਨ ੇਂ ਅਡਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਅਡਿਕਾਰਾਂ ਅਤ ੇ

ਬੁਡਨਆਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੰੂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ (Charter of the United Nations), ਮਾਨ  

ਅਡਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡ ਸ਼ ਡ ਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (Universal Declaration of Human Rights) ਅਤ ੇ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਅਡਿਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੰੂ ਕੈਨੇਿਾ ਸਮੇਤ 148 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।  

ਟਰੁੁੱ ਥ ਐਿਂ ਰੀਕਨਡਸਡਲਏਸ਼ਨ ਕਡਮਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਨੇਿਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 

ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੰੂ ਮੇਲ-ਡਮਲਾਪ ਦੇ ਢਾਂਚ ੇਦੇ ਰੂਪ ਡ ੁੱ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।  

ਇੰਡਿਡਿਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਡਮਲਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚ ੇ'ਤੇ ਬ਼ੀ.ਸ਼ੀ. ਕਾਨ ੰ ਨ   

 


