
 

                      

FOR IMMEDIATE RELEASE 
adlmedia@adl.org 

 

 والے نےید جواب زائد سے یچوتھائ کیا کہ ہے کرتا ظاہر پول کا ممالک زائد سے 011 کا لیا یڈ اے

 ںیہ رکھتے جذبات مخالف یہودی

  تھا رکھا سن ںیم بارے کے ہولوکاسٹ نے والوں نےید جواب صدیف 45 صرف --

  --/وزوائریآرن یپ/ء4105 یمئ 01 ارک،ی وین

 یعالم یمعمول ریغ کیا سے حوالے کے جذبات مخالف یہودی جآ نے( ADL) گیل شنیمیف یڈ-ینٹیا

 کے ممالک 014 ںیم ےیاشار مخالف یہودی: 011گلوبل لیا یڈ اے ۔ےیکرد ظاہر نتائج کے سروے

 شدت اور سطح یک جذبات مخالف یہودی ںیم بھر ایدن بار یپہل تاکہ ایگ ایک سروے کا افراد بالغ 53,100

  ۔سکے جا ایک سروے یقیتحق جامع پر ادینب یک اعدادوشمار ںیم بارے کے

 کیا سے ںیم چار ہر ۔ںیہ کررہے نفوذ ںیم بھر ایدن جذبات مخالف یہودی کہ ہوا معلوم سے سروے

 یبر جذبات مخالف یہودی یہ پہلے ںیم صد،یف 42 سے ںیم افراد شدہ سروے افراد، بالغ ادہیز سے

 کہ جانا نے پول ۔ںیہ کرتے ینمائندگ یک افراد ارب 1.09 اعدادوشمار ہی ۔ںیہ ہوئے ےیک تیسرا طرح

 سروے ۔ہے رکھا سن ںیم کےبارے ہولوکاسٹ یہ نے افراد صدیف 45 صرف سے ںیم ان ںیم بھر ایدن

 کے اس وہ پھر ای رکھا، سن ںینہ بالکل ںیم بارے کے ہولوکاسٹ تو ای نے افراد دو سے ںیم نیت ہر ںیم

  ۔ےمانت ںینہ درست کو اعدادوشمار یخیتار

 ہے کرتا ینمائندگ یک تناسب کے والوں نےید جواب اسکور کسیانڈ 011 گلوبل لیا یڈ اے یمجموع

 قرار" سچ غالبا  " کو ادہیز ای چھ ںیم بارے کے مفروضوں یمنف 00 ںیم بارے کے وںیہودی نے جنہوں

 اے ےیل کے ےناپن رحجانات مخالف یہودی ںیم کہیامر سے سالوں 41 گزشتہ ہیاشار کا سوالوں 00 ۔اید

  ۔ایگ ایک استعمال سے تیثیح یک اریمع یدیکل سے جانب یک لیا یڈ

 جذبات مخالف یہودی سخت افراد، نیمل 041 با  یتقر ،یآباد بالغ صدیف 41 کہ جانا نے سروے ںیم بھارت

  ۔ںیہ رکھتے

 کہ ہے ایپا اساحس یقیحق نے ہم بار یپہل" کہ کہا نے نیم فوکس چیا ابراہم کٹریڈائر شنلین لیا یڈ اے

 ۔ںیہ پر ادوںیبن مستقل اور ںیہ چکے پا تیسرا تک حد کس جذبات مخالف یہودی ںیم بھر ایدن

 مخالف یہودی ںیم بھر ایدن اور آگے سے ریتقار یجذبات اور واقعات مخالف یہودی ںیہم اعدداوشمار

 اور ں،یہ کرسکتے ناختش کو مقامات اہم اب ہم ۔ںیتےہید مدد ںیم لگانے اندازہ کا الؤیپھ کے وںیرو
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 یہ وجود قتیدرحق نفرت خالف کے وںیہودی جہاں کہ یبھ کو خطوں اور ممالک کے بھر ایدن ساتھ ساتھ

 " ی۔رکھت ںینہ

 کسیانڈ 011 گلوبل لیا یڈ اے ابیدست عےیذر کےhttp://global100.adl.org سائٹ بیو کٹویانٹرا

 کے وںیرو مخالف یہودی کو افراد حامل کے یرسائ یعوام راست براہ اور حکومتوں طلباء، ن،یمحقق

 جذبات مخالف یہودی نیتر کم سروے ۔گا دے یرسائ راست براہ تک اعدادوشمار موجود ںیم بارے

 اور ممالک کے تک( صدیف 31 غزہ، و کنارہ یمغرب) ادہیز سے سب کر لے سے( صدیف 1.4 الؤس)

  ۔ہے تاید یبند درجہ کو خطوں

 ےیرو مخالف یہودی ںیم ممالک اکثر والے بولنے یزیانگر ۔ںیہ یبھ اشارے افزاء حوصلہ یانتہائ چند

 یہودی ںیم ممالک والے رکھنے تیاکثر پروٹسٹنٹ ۔ںیہ کم ںیکہ سے اوسط یمجموع جو ں،یہ صدیف 01

 والے نےید جواب ںیم بھر ایدن اور ۔ںیہ کم ےس سب ںیم مقابلے کے ممالک یمذہب گرید جذبات مخالف

  ۔جانا ںینہ" قتیحق" یبھ کو یکس سے ںیم مفروضوں مخالف یہودی 00 نے افراد صدیف 42

 ںیم بارے کے وںیہودی کو سرچیر گرو لزسٹ نزالونیا اور سورسزیر شنلیانٹرن فرسٹ نے لیا یڈ اے

 یفرور سے ء4101 یجوالئ اعدادوشمار ہی  ۔اتھ اید اریاخت خاطر یک پولنگ ےیل کے جاننے کو وںیرو

 سے گفتگو بالمشافہ اور فونز موبائل فونز، یلیٹ الئن نڈیل ںیم لہجوں اور زبانوں 32 دوران کے ء4105

  ۔گئے ےیک جمع

 مجموعہ کا سواالت 00 پر ادیبن یک مفروضوں میقد ںیم بارے کے وںیہودی سے والوں نےید جواب

 ۔تھے شامل مفروضے ںیم بارے کے ہیرو اور سہیپ ،یوفادار طاقت، یک ںویہودی ںیم جس ا،یگ پوچھا

 مخالف یہودی ںیانہ اید ںیم اثبات جواب کا اناتیب یمنف ادہیز ای چھ ںیم بارے کے وںیہودی نے جنہوں

 411 جہاں ہے صدیف 5.5 -+/ گنجائش، یک یغلط ےیل کے ممالک شتریب ۔ایگ اید قرار حامل کا ےیرو

 یک یغلط گئے، ےیک ویانٹرو 1,000 جہاں ںیم ممالک بڑے متعدد ۔ایگ ایک منتخب کو وںوال نےید جواب

  ۔ہے صدیف 1.4 -+/ گنجائش

  خطہ بلحاظ جذبات مخالف یہودی: کسیانڈ گلوبل لیا یڈ اے

 جہاں ا،یگ ایپا ںیم"( نایم)" قہیافر یشمال و ی  وسط مشرق ارتکاز ادہیز سے سب کا وںیرو مخالف یہودی

 ۔ایک اتفاق سے مفروضوں مخالف یہودی اکثر نے صد،یف 45 یعنی والے، نےید جواب یچوتھائ نیت با  یتقر

  ۔رہا صدیف 41 اسکور کسیانڈ اوسط ںیم ممالک گرید عالوہ کے خطے اس

 : رہے ہی اسکورز کسیانڈ خطہ بلحاظ باہر، سے نایم

 صدیف 15: ورپی یمشرق  

 صدیف 45: ورپی یمغرب  

 صدیف 41: قہیافر یصحراو مین  

 صدیف 44: ایشیا  

 صدیف 03: نیکیامر 
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 صدیف 05: ہیانوسیاوق  

 الئن آن تقابل، ملک بہ ملک بشمول معلومات، دیمز پر 011 گلوبل لیا یڈ اے

http://global100.adl.org۔ہے ابیدست پر  

 ےیل کے نمٹنے سے یبدگمان اور تعصب نفرت، گیل شنیمیف یڈ-ینٹیا یوال ہونے قائم ںیم ء0301

 یبڑ سے سب یک ایدن یوال لڑنے خالف کے جذبات مخالف یہودی کرکے شیپ خدمات اور پروگرام

   ۔ہے انجمن
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