ﺧﻮاﺗﯿﻦ ﮐﮯ ﺑﻨﯿﺎدی ﺣﻘﻮق
ﺟﺮﻣﻨﯽ ﮐﮯ آﺋﯿﻦ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ:
آرﭨﯿﮑﻞ ﻧﻤﺒﺮ :١ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎن واﺟﺐ اﻟﺘﻌﻈﯿﻢ ﮨﯿﮟ۔ )ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﻋﺰت و
اﺣﺘﺮام ﮐﻮ ﻣﺠﺮوح ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ(۔۔۔اور
ء :٢ﻣﺮد اور ﺧﺎﺗﻮن ﮐﮯ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ﮨﻮﻧﮕﮯ۔٣آرﭨﯿﮑﻞ ﻧﻤﺒﺮ
اس ﺳﮯ ﻣﺮاد ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺮﻣﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺧﻮاﺗﯿﻦ اور ﻣﺮدوں ﮐﻮ ﯾﮑﺴﺎں ﺣﻘﻮق
ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮں ﮔﮯ۔ اس ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻌﺎﺷﺮے ﻣﯿﮟ ﺧﻮاﺗﯿﻦ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام ﮐﺎ ﺑﺮﺗﺎؤ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﻧﯿﺰﺧﻮاﺗﯿﻦ ﮐﻮ ان ﮐﮯ آﺋﯿﻨﯽ ﺣﻘﻮق
ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ۔
ﺟﺮﻣﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﺗﯿﻦ ﮐﻮ )ﺑﻼ اﻣﺘﯿﺎز ﻗﻮﻣﯿﺖ ،ﺛﻘﺎﻓﺖ ،وراﺛﺖ اورﻣﺬﮨﺐ(
ﺑﻨﯿﺎدی ﺣﻘﻮق ﺣﺎﺻﻞ ﮨﯿﮟ۔
ﺟﺮﻣﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﺮﺧﺎﺗﻮن ﮐﻮ اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ
اظﮩﺎر راﺋﮯ ﮐﯽ آزادی اور اﭘﻨﮯ ﻣﻔﺎد اور اﭘﻨﯽ اﯾﻤﺎء ﭘﺮﻋﻤﻞ درآﻣﺪ
آزادی،
ِ
ﮐﯽ ﻣﮑﻤﻞ آزادی ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔ ان ﺣﻘﻮق ﮐﮯ ﺣﺼﻮل ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺧﻮاﺗﯿﻦ ﮐﻮ
ﮐﺴﯽ ﻣﺮد ﮐﯽ ﻣﺪد ،ﺣﻤﺎﯾﺖ،ﺗﺎﺋﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﺟﺮﻣﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﻠﮏ ﮐﮯ آﺋﯿﻦ ﮐﻮ ﺗﻤﺎم ﻣﺬاﮨﺐ ﭘﺮ ﻓﻮﻗﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔ﻟﮩٰﺬاﮨﺮ
ﺧﺎﺗﻮن اﭘﻨﮯ ﻟﯿﮯ ﻣﺬﮨﺐ ﮐﮯ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮟ آزاد ﮨﮯ۔ اﺳﯽ طﺮح ﺧﻮاﺗﯿﻦ ﮐﻮ
ﻣﺬﮨﺐ ﮐﮯ ﮐﺴﯽ ﺧﺎص ﺿﺎﺑﻄﮯ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ ﻧہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﭘﻮری
آزادی ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔
ﺟﺮﻣﻨﯽ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﯽ ﮨﺮﺧﺎﺗﻮن ﮐﻮاﭘﻨﮯ ﻟﯿﮯ،آزاد ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯ ،اﻣﺎن
) (Asylumﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ داﺋﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔
ﺧﻮاﺗﯿﻦ ﮐﻮ ﺟﺮﻣﻨﯽ ﻣﯿﮟ اﻣﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﮐﺴﯽ رﺷﺘﮯ دار ﻣﺮد
ﻣﺜﻼَ ﺷﻮﮨﺮ ،ﺑﺎپ ،ﺑﮭﺎﺋﯽ ،ﮐﻔﯿﻞ ،ﻣﺤﺮم ﯾﺎﮐﺴﯽ اوررﺷﺘہ دارﻣﺮد و ﻋﻮرت ﮐﯽ
ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ اﺳﯽ طﺮح ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ،ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﺧﺎﺗﻮن ﺳﮯ
ﺑﺎﻗﺎﻋﺪه اﺟﺎزت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﮯ ﺑﻐﯿﺮ،اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﺟﺮﻣﻨﯽ ﻣﯿﮟ اﻣﺎن ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ داﺋﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﮨﺮﺧﺎﺗﻮن ،ﺟﺴﮯ اﮔﺮ
ﺟﺮﻣﻦ زﺑﺎن ﻧﮩﯿﮟ آﺗﯽ  ،ﮐﻮ وﻓﺎﻗﯽ اداره ﺑﺮاﺋﮯ ﮨﺠﺮت و ﭘﻨﺎه ﮔﺰﯾﻦ ﻣﯿﮟ زﯾﺮ
ﺳﻤﺎﻋﺖ ﻣﻘﺪﻣﮯ ﮐﯽ ﮐﺎررواﺋﯽ ﮐﮯ دوران ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺎت طﻠﺐ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ
اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔ ﻣﺘﻌﻠﻘہ اﻓﺴﺮان ﯾہ ﺳﮩﻮﻟﺖ ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه
ﮨﻮﻧﮯ واﻟﯽ ﺳﻤﺎﻋﺘﻮں اور ﻣﻼﻗﺎﺗﻮں ﻣﯿﮟ)ﻣﺘﺮﺟﻢ( رﺿﺎﮐﺎرﮐﯽ ﻣﺪدﺑﮭﯽ ﻟﯽ
ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔
ﺟﺮﻣﻨﯽ ﻣﯿﮟ اﻣﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﺧﺎﺗﻮن ﭘﺮ ﻻزم ﮨﮯ ﮐہ وه ﺟﺮﻣﻦ
ﻣﻌﺎﺷﺮے ﮐﯽ ﺗﮩﺬﯾﺐ و ﺛﻘﺎﻓﺖ اور زﺑﺎن ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ آﮔﮩﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﮯ ﻟﯿﮯ )اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ ﮐﻮرس(  Integration Courseﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﮏ ﮨﻮ۔ﮐﺴﯽ
ﺑﮭﯽ ﺷﺨﺺ،ﺑﺸﻤﻮل ﺷﻮﮨﺮ ،ﮐﻮ ﯾہ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ وه ﺧﺎﺗﻮن ﮐﻮ اس
ﮐﻮرس ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﮏ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮے )ﯾﺎ اس ﮐﯽ راه ﻣﯿﮟ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺪا
ﮐﺮے(۔

ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﺣﺎل اور ﺿﺮوری ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﮔﺮ آپ ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ دھﻤﮑﯽ ﯾﺎ اﯾﺬا دے ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ طﺮح ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﮯ ﮐﯽ
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮے )ﯾﺎ آپ ﮐﺴﯽ ﺳﮯ ﺧﻄﺮه ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮﯾﮟ(ﺗﻮ آپ ﮐﻮ ﻓﻮری طﻮر
ﭘﺮﻣﺪدﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ۔اس ﺳﻠﺴﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﺿﺮوری اﻣﺪاد ﯾﺎ ﺗﺤﻔﻆ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ
ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺟﮭﺠﮏ ﮐﺎ ﻣﻈﺎﮨﺮ ه ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ۔ﺟﺮﻣﻨﯽ ﻣﯿﮟ
ﻣﻈﻠﻮم )ﺧﻮاﺗﯿﻦ( ﮐﻮﻧﮩﯿﮟ ﺑﻠﮑہ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ ﺧﻼف ورزی ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ ﻗﺼﻮر
وارﺳﻤﺠﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
اﮔﺮ آپ اﯾﺴﯽ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮨﯿﮟ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ آپ ﭘﺮ ﺗﺸ ّﺪد ﮐﯿﺎ ﺟﺎرﮨﺎ
ﮨﮯ ،ﯾﺎ ﺗﺸ ّﺪد ﮐﯿﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﺧﺪﺷہ ﮨﮯ،آپ ﮐﯽ زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﺷﺎدی ﮐﯽ ﺟﺎرﮨﯽ ﮨﮯ
ﯾﺎ ﮐﺴﯽ اور طﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ آپ ﮐﻮ دھﻤﮑﺎﯾﺎ ﺟﺎرﮨﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻓﻮری طﻮر ﭘﺮ اس
ﻧﻤﺒﺮﭘﺮ08000۔ 116016راﺑﻄہ ﮐﺮﯾﮟ۔)ﯾہ ﺳﮩﻮﻟﺖ ﻣﻔﺖ ﮨﮯ(
اس ﻧﻤﺒﺮ ﭘﺮﻋﻤﻠﯽ ﺗﺠﺎوﯾﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺑﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ۔ اس ﮐﮯ
ﻋﻼوه آپ  www.hilfetelefon.deﺳﮯ ﻣﺪد ﺑﮭﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﺟﺮﻣﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮔﺌﮯ دارﻻﻣﺎن ﺗﺸﺪد ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮨﻮﻧﮯ واﻟﯽ
ﺧﻮاﺗﯿﻦ ﮐﻮﺗﺤﻔﻆ اور ﻣﺪد ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ان ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﻮﻣﺤﻔﻮظ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯ
ﻟﯿﮯ ان ﮐﺎ ﭘﺘہ ﺧﻔﯿہ رﮐﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ان ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ آپ ﭘﻮﻟﯿﺲ،
ﭼﺮچ ﯾﺎ ﺧﻮاﺗﯿﻦ ﮐﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﺳﮯ راﺑﻄہ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﯿﮟ۔ﺧﻮاﺗﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﯾﮩﺎں
رﮨﺎﺋﺶ ﮐﯽ ﺳﮩﻮﻟﺖ ﻣﻔﺖ ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔

ﻣﻘﺼﺪاﺷﺎﻋﺖ
یہاں شائع کی جانے والی معلومات حتمی نہیں ہیں بلکہ ان کا مقصد
جرمنی میں خواتین کو حاصل آئینی حقوق کا تعارف پیش کرنا ہے۔
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ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ و ﻋﻤﻞ
ﮨﺮ ﻋﻮرت ﮐﻮاﭘﻨﮯ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ
اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔ﭼﺎﮨﮯ اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺟﻨﺲ ،ﻣﺬﮨﺐ اور ﺛﻘﺎﻓﺘﯽ ﭘﺶ
ﻣﻨﻈﺮ ﮐﭽﮭ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ۔
ﮨﺮ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ وﻗﺖ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ
ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ،ﺑﺸﻤﻮل ﺷﻮﮨﺮ ،ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﮐﮯ
ﺧﻼف ﯾﺎ اﺳﮯ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮ ﮐﮯ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ ﺟﺎری رﮐﮭﻨﮯ ﮐﺎ
ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﮨﺮ ﻋﻮرت ﮐﻮ اس ﺣﻖ ﮐﯽ ﭘﺎﻣﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﭘﻮﻟﯿﺲ
ﺳﮯ راﺑﻄہ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ ۔
ﮨﺮ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں ﺳﮯ ﺑﭽﺎؤ ﯾﺎ ﺣﺎﻣﻠہ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ
ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﮯ دوران اﺣﺘﯿﺎطﯽ ﺗﺪاﺑﯿﺮاﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ
ﭼﺎﮨﮯ اس ﮐﯽ ازدواﺟﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐﭽﮭ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ۔
ﺟﻨﺴﯽ زﯾﺎدﺗﯽ ﯾﺎﺟﻨﺴﯽ زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﺟﺮم ﮨﮯ ،ﭼﺎﮨﮯ ﯾہ ﺟﺮم ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اس
ﻋﻮرت ﮐﺎ ﺷﻮﮨﺮ ﮨﯽ ﮐﯿﻮں ﻧہ ﮨﻮ۔ ان ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﮯ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﺎره ﺟﻮﺋﯽ
ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ۔
ﻋﻮرت ﮐﮯ ﮐﻨﻮارے ﭘﻦ ﮐﺎ ﺗﻌﻠﻖ اس ﮐﮯ ﺧﺎﻧﺪان ﮐﯽ ﻋﺰت ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ
ﺟﻮڑا ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎاور ﻧہ ﮨﯽ ﺷﺎدی ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﮐﻨﻮاراﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺷﺮط رﮐﮭﯽ ﺟﺎ
ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔ ﻋﻮرت ﮐﺎ ﺟﻨﺴﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮐﻨﻮارارﮨﻨﺎ ﯾﺎﻧہ رﮨﻨﺎ ،ﮐﺴﯽ اور ﮐﺎ
ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻠﮑہ ﻋﻮرت ﮐﺎ ذاﺗﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﮨﮯ۔

ﺻﺤﺖ
ﮐﺴﯽ اﺟﻨﺒﯽ  ،رﺷﺘہ دار ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﯾہ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ﮐہ وه ﮐﺴﯽ ﻋﻮرت ﮐﻮ ڈراﺋﮯ ،دھﻤﮑﺎﺋﮯ ،ﻣﺎرے ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺑﻮﺟﮭﺘﮯ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اور ﻧﻔﺴﯿﺎﺗﯽ ﺗﺸﺪد ﮐﺎ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﺎﺋﮯ۔ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺮﻣﻨﯽ ﮐﮯ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﮐﮯ ﺻﺮﯾﺤﺎَﺧﻼف ورزی ﮨﮯ۔
ﺗﺸﺪد ﮐﺎ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﻨﮯ واﻟﯽ ﮨﺮ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﯾہ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ ﮐہ وه ﻣﺠﺮﻣﻮں
ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪﮨﯽ ﮐﺮے ﭼﺎﮨﮯ وه اس ﮐﺎ ﺷﻮﮨﺮ ،ﺳﺎﺗﮭﯽ ﯾﺎ رﺷﺘہ دار ﮨﯽ ﮐﯿﻮں ﻧہ
ﮨﻮ۔ﭘﻮﻟﯿﺲ ﭘﺮ ﻻزم ﮨﮯ ﮐہ وه اﯾﺴﮯ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺮے۔
ﮨﺮ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اور ﻧﻔﺴﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں ﮐﮯ ﻋﻼج ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ
ﮨﮯ۔ اﺳﮯ اﭘﻨﮯ ڈاﮐﭩﺮ ﮐﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﺑﮭﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔ﮐﺴﯽ
ﻋﻮرت ﮐﯽ ﺻﺤﺖ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ اس ﮐﮯ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺎ اس
ﮐﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﮐﯽ ﭘﺎﻣﺎﻟﯽ ﺟﺮم ﮨﮯ اور اس ﻣﯿﮟ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﺎ ﺧﺘﻨہ ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ۔ اﯾﺴﮯ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﮯ ﺧﻼف ﺟﺮﻣﻨﯽ ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﺎره ﺟﻮﺋﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ۔ڈھﺎﻟﮯ ﮐﭙﮍے ﻧہ ﭘﮩﻨﻨﮯ واﻟﯽ
ﺧﻮاﺗﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ۔

ﺗﻌﻠﻘﺎت اور ﺷﺎدی
ﮨﺮ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﯾہ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ ﮐہ وه اﭘﻨﮯ ﻟﯿﮯ ﺳﺎﺗﮭﯽ ﮐﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮے۔
ﻋﻮرت اﭘﻨﮯ ﺳﺎﺗﮭﯽ ﮐﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻨﻒ ،ﺟﻨﺲ ،ﻣﺬﮨﺐ ﯾﺎ ﺛﻘﺎﻓﺖ
ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻖ رﮐﮭﻨﮯ واﻟﮯ اﻓﺮاد ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﺷﺎدی
ﮐﺮﻧﮯ ،ﺷﺎدی ﻧہ ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﺷﺎدی ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ
ﻣﺠﺒﻮر ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ۔
ﮨﺮ ﻋﻮرت ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﺳﮯ رﺷﺘہ ﯾﺎ ﺷﺎدی ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ
ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔
ﮐﺴﯽ ﻣﺮد ﮐﻮ ﭨﮭﮑﺮاﻧﮯ ،اس ﺳﮯ رﺷﺘہ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ طﻼق ﻟﯿﻨﮯ ﺳﮯ
ﻋﻮرت ﮐﯽ ﺳﺎﮐﮭ ﻣﺠﺮوح ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ اور ﻧہ ﮨﯽ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ اور
ﮐﯽ ﻋﺰت داؤ ﭘﺮ ﻟﮕﺘﯽ ﮨﮯ۔ اﯾﺴﺎ ﮐﺮ ﮐﮯ اﯾﮏ ﻋﻮرت اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ
ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺧﻮدﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ۔
ﺟﺐ ﻋﻮرت اﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﺑﺎپ ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻋﻤﻮﻣﯽ
طﻮر ﭘﺮ ﺑﭽﮯ دوﻧﻮﻧﯿﻌﻨﯽ ﻣﺎں اور ﺑﺎپ ﮐﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯿﮟ دﯾﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ اس
ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ دوﻧﻮں واﻟﺪﯾﻦ ﺑﭽﻮں ﮐﯽ ﭘﺮورش ﻣﯿﮟ ﺣﺼہ ﻟﯿﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
اس ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﻣﯿﮟ اﻧﮩﯿﮟ ﻣﺸﺘﺮﮐہ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﮯ ان ﺑﭽﻮں ﮐﯽ ﭘﺮورش
ﮐﺮﻧﺎ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ۔ دوﻧﻮں ﮐﻮ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻗﺖ ﮔﺰارﻧﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔
اﯾﺴﮯ ﻣﯿﮟ دوﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﻓﺮﯾﻖ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﯾہ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎﮐہ
وه دوﺳﺮے ﻓﺮﯾﻖ ﮐﻮ ﺑﭽﻮں ﺳﮯ دور ﻟﮯ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اﻧﮩﯿﮟ ﻣﻠﻨﮯ ﺳﮯ
روﮐﮯ ،ﺳﻮاﺋﮯ اس ﮐﮯ ﮐہ ﯾہ ﮐﺴﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻓﯿﺼﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﮨﻮﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﮐﮯ ﺧﻼف ﺑﭽﻮں ﺳﮯ دور
رﮨﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺟﺎری ﮐﺮﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔
ﮨﺮ ﻋﻮرت )ﺷﺎدی ﺷﺪه ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺷﺎدی ﺷﺪه(ﺣﺎﻣﻠہ ﮨﻮﻧﮯ ﯾﺎ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ
ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ آزاد ﮨﮯ۔ ﻣﺨﺼﻮص ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﻋﻮرت ﮐﻮ اﺳﻘﺎط ﺣﻤﻞ ﮐﺎ
ﺣﻖ ﺑﮭﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ )ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻧہ ﺻﺮف ﺟﻨﺴﯽ زﯾﺎدﺗﯽ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﭨﮭﮩﺮﻧﮯ
واﻻ ﺣﻤﻞ ﺑﻠﮑہ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺟﺐ ﻋﻮرت ﮐﯽ ﺟﺎن ﮐﻮ
ﺧﻄﺮه ﮨﻮ(۔ اﺳﻘﺎط ﺣﻤﻞ ﺳﮯ ﻧہ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺑﮯ ﻋﺰﺗﯽ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اورﻧہ ﮨﯽ
ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻋﺰت ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮف آﺗﺎ ﮨﮯ۔
اﻣﻮرﺧﺎﻧہ داری اور ﺑﭽﻮں ﮐﯽ ﭘﺮورش اور ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﯽ ذﻣہ
ﮨﺮ ﻋﻮرت ﮐﻮ
ِ
داری ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﮨﮯ۔ اس ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭﯽ ،ﺷﻮﮨﺮﯾﺎ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﺑﺎپ ﮐﺎ ان ذﻣہ دارﯾﻮں ﻣﯿﮟ ﺣﺼہ ﻟﯿﻨﺎ ﻓﺮض
ﮨﮯ اور ان ﭘﺮ ﻻزم ﮨﮯ ﮐہ وه ﻣﻞ ﮐﺮان ذﻣہ دارﯾﻮں ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮﯾﮟ۔
ﺑﭽﻮں ﮐﯽ ﭘﺮورش ﮐﮯ طﺮﯾﻘﮯ ﻣﯿﮟ ﻋﻮرت ﮐﯽ رﺿﺎ ﻣﻨﺪی ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ۔ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ واﻟﺪ ﮐﻮ ﻣﺎں ﮐﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﮐﮯ ﺧﻼف ﯾﮏ طﺮﻓہ
طﻮرﭘﺮ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎاﺧﺘﯿﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔

ﺗﻌﻠﯿﻢ ،ﭘﯿﺸہ وراﻧہ ﺗﺮﺑﯿﺖ اور ﮐﯿﺮﯾﺌﺮ
ﮨﺮ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﮐﻢ از ﮐﻢ  ٩ﯾﺎ ١٠ﺳﺎل ﺗﮏ ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺳﮑﻮل ﻣﯿﮟ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ۔ اس ﺳﻄﺢ ﭘﺮ اﺳﮑﻮل ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎﯾﺎں ﮐﺎرﮐﺮدﮔﯽ ﮐﺎ
ﻣﻈﺎﮨﺮه ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ،اس ﮐﮯ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺳﻠﺴﻠﮯ
ﮐﻮﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ۔
ﮨﺮ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﯾہ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ ﮐہ وه اﺳﮑﻮل ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﮑﻤﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ
اﻋﻠﯽ
ﺑﻌﺪاﭘﻨﮯ ﻟﯿﮯ ﻣﻮزوں ﭘﯿﺸہ وراﻧہ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮے۔ اﮔﺮ اس ﻧﮯ
ٰ
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ اداروں ﻣﯿﮟ داﺧﻠﮯ ﮐﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻟﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﻮ
ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯽ ﻣﯿﮟ داﺧﻠہ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﺑﮭﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔
ﮨﺮ ﻋﻮرت ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﻟﯿﮯ ﭘﯿﺸہ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ اس ﻣﯿﮟ
ﺿﺮوری ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ﺗﻮ وه ﺟﺮﻣﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﻌﺒہ ﻣﯿﮟ
ﻣﻼزﻣﺖ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔
ﮨﺮ ﻋﻮرت ﮐﺎ ﯾہ ﺣﻖ ﮨﮯ ﮐہ اﺳﮯ ﮐﺎم ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺎﺳﺐ اُﺟﺮت دی
ﺟﺎﺋﮯ۔ ﮨﺮﻋﻮرت ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﺳﺮﻣﺎﯾﮯ اورﺗﻨﺨﻮاه ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺟﻤﻊ اور ﺧﺮچ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔ ﮨﺮﻋﻮرت ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﺑﯿﻨﮏ اﮐﺎؤﻧﭧ
ﮐﮭﻮﻟﻨﮯ ﮐﺎ اور اس ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎم ﺧﻮد ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﺑﮭﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔

روزﻣ ّﺮه زﻧﺪﮔﯽ
ﮨﺮ ﻋﻮرت ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﻓﺎرغ وﻗﺖ اﭘﻨﯽ ﻣﺮﺿﯽ اور ﭘﺴﻨﺪ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارﻧﮯ
ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔ﯾہ ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻣﺮﺿﯽ اور ﭘﺴﻨﺪ ﭘﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ ﮐہ وه
ﮐﯿﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﯽ ﮨﮯ۔ ﻣﺜﻼَوه ورزش ﮐﺮﻧﮯ ،ﺳﻨﯿﻤﺎﻣﯿﮟ ﻓﻠﻢ دﯾﮑﮭﻨﮯ ﯾﺎ ﺑﺎر
ﻣﯿﮟ ﺷﺮاب ﭘﯿﻨﮯ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔
ﮨﺮ ﻋﻮرت ﮐﻮ دن ﯾﺎ رات ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ وﻗﺖ ﮔﮭﺮ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﻠﻨﮯ ﮐﯽ
ﭘﻮری آزادی ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔
ﮨﺮ ﻋﻮرت )ﺷﺎدی ﺷﺪه ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺷﺎدی ﺷﺪه( ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻣﺮﺿﯽ ،ﭘﺴﻨﺪ اور
ﺿﺮورت ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﺨﺺ )ﺷﺎدی ﺷﺪه ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺷﺎدی ﺷﺪه(
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﺎت ﭼﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔
ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﻟﯿﮯ ﻟﺒﺎس اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ
ﺷﺨﺺ ،ﺑﺸﻤﻮل ﺷﻮﮨﺮﮐﻮ ،ﯾہ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ وه ﻟﺒﺎس ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﻣﯿﮟ
ﻋﻮرت ﭘﺮ اﭘﻨﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﻣﺴﻠّﻂ ﮐﺮے۔ﻋﻮرت اﭘﻨﯽ ﭘﺴﻨﺪ اور ﺿﺮورت ﮐﮯ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻟﺒﺎس ﭘﮩﻦ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔
ﮨﺮ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﯾہ اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ ﮐہ وه اﭘﻨﯽ ﻣﺮﺿﯽ اور ﭘﺴﻨﺪ ﮐﮯ
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﭘﻨﺎ ﺳﺮ ﯾﺎ ﺑﺪن ڈھﺎﻧﭙﮯ ﯾﺎ ﻧہ ڈھﺎﻧﭙﮯ۔ﺟﺮﻣﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻟﻔﺎﻓہ ﻧﻤﺎ ،ڈھﯿﻠﮯ
ڈھﺎﻟﮯ ﮐﭙﮍے ﻧہ ﭘﮩﻨﻨﮯ واﻟﯽ ﺧﻮاﺗﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ
ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ۔

