
	  

ررکهھنا  	بوجهھ  	سمجهھ  	کی  	تشددد  	جنسی 	  |	  	  
	  

	جانا٬،  	کيیا  	ہرااساںں  	جنسی  		ااوورر  	حملہہ    	ہے؟  	کيیا  	بدسلوکی   	  
	  

	عمل  	کا  	نوعيیت  	جنسی  	اايیسا  	بهھی  	کوئی  	تشددد  	جنسی  		جو  	ہے    )		ااوورر  	جنس  	نفس٬،  	ااحساسسِ   	کے  	فردد  	کسی)  	ااےے    
	پہنچائے  	ڻٹهھيیس  	کو  	بہبودد  	ررووحانی  	ااوورر  	جذباتی  	جسمانی٬،  	ذذہنی٬،  	کی  	فردد  	کسی)  	بی(  	کرےے  	حرمتی  	بے  	کی  	جسم  
	ااوورر  		جگائے۔  	ااحساساتت  	کے  	ہونے  	تحفظ  	غيیر)  	سی(  	يیا/    	  	  	  	  	   	  

	  
ہے۔  	سکتا  	اآ   	پيیش  	ووااقعہہ  	کا  	تشددد  	جنسی  	ساتهھ  	کے  	اافراادد  	کے  	شناخت  	جنسی  	کی  	قسم  	ررهه 	  
	  

:ہيیں  	شامل  	ميیں  	مثالوںں 	  
	  

	کے  	ہےااسس  	ررکهھھا  	پہن  	کيیا  	نے  	ااسس  	یا  	ااعضاء  	جسمانی  	کے  	فردد  	اایک:کرنا  	ہرااساںں  
	ناپسندیدهه  	متعلق  	کرنا۔  	ززنی  	رراائے   	  

	  
	تک  	خدماتت  	یا  	پرووگرااموںں  	کميیونڻٹی  	یا/ااوورر  	ميیں  	سکولل  	جگہہ٬،  	کی  	کرنے  	کامم  	:حملہہ  
	ددرریی٬،  	عصمت  	؛  	ہونا  	شکارر  	کا  	قدمی  	پيیش  	جنسی  	ناپسندیدهه  	ہوئے  	ليیتے  	ررسائی  

		ااصالحی  	حملہہ٬،  	جنسی  	گيیا  	کيیا  	سے  	ططرفف  	کی  	پاررڻٹنر  	سابقہہ  	یا  	موجوددهه  	بشمولل    
	ددرریی  	عصمت  		جنسی  	ميیں  	بچپن  	ااوورر)  	رریپ  	کریکڻٹو(    	ددہی۔  	آآززاارر   	  

	  
	ددوورراانن  	کے  	بچپن  	ميیں  	ااسس  	ہو  	ہواا  	بارر  	ززاائد  	سے  	اایک  	جو  	تشددد  	جنسی  	:بدسلوکی  
	ددرریی  	عصمت  	ہاتهھھوںں  	کے  	پاررڻٹنر  	سابقہہ  	یا/ااوورر  	حاليیہہ  	آآززااررددہی٬،  	جنسی  ،٬		ددهھھھمکيیوںں    

	یا/ااوورر  	ڈڈیمز  	ڈڈینڻٹل  	کنڈوومز٬،  	ااوورر  	عمل٬،  	جنسی  	ذذبرددستی  	ذذرریعے  	کے  	ددباؤؤ  	یا  
	سامانن  	وو  	سازز  	کی  	کنڻٹروولل  	پيیداائش  		اانکارریی  	سے  	ااستعمالل  	کے    	ہيیں۔  	شامل   	  

	  

ہے؟  	عامم  	کتنا  	تشددد  	جنسی 	  
	  

گا۔  	ہو  	ررووبروو  	سے  	شکل  	کسی  	نہہ  	کسی  	کی  	تشددد  	جنسی  	ميیں  	ززندگی  	ااپنی  	مردد  	چهھڻٹا  	ہر  	ااوورر  	عوررتت  	تيیسریی  	ہر  	کہہ  	ہے  	ااندااززهه 	  
	  
	سے  	ووجہہ  	کی  	ررپوررڻٹنگ  	کم  	ہے۔  	اامکانن  	کا  	ہونے  	ززيیاددهه  	کے  	ااعداادد  	اانن   	  
	  

2SLGBTQ 		پرستی  	جنس  	ہم  	ڻٹراانس٬،  	سيیکچويیل٬،  	بائی  	مردد٬،  	پرست  	جنس  	ہم  	عوررتيیں٬،  	پرست  	جنس  	ہم  	ررووحح٬،  	ددوو(    	  (		ااوورر/     BIPOC 		٬،فامم  	سيیاهه(    
	لوگگ  	وواالے  	جلد  	کے  	ررنگ  	مختلف  	سودديیشی٬،  		کا  	تشددد  	جنسی  	کو  	اافراادد)    	۔ہے  	خطرهه  	ززيیاددهه  	کا  	ہونے  	شکارر   	  

	  
	یعموم  	متعلق  	کے  	تشددد  	یجنس  	تصّوررااتت  	رروواايیتی   	  

	  



	  

:تصّورر  	رروواايیتی 	  
	تشددد  	جنسی  	ہے۔  	متعلق  	کے  	جنس   	  

	  
:يیقتحق 	  

	کرنے  	حاصل  	ااختيیارر  	ااوورر  	ططاقت  	پر  	فردد  	ددووسرےے  	کسی  	تشددد  	جنسی  	۔ہے  	متلق  	کے   	  
	  
	  
	  

:تصّورر  	رروواايیتی 	  
	کرتا  	ااجنبی  	اايیک  	ااکثر  	حملہہ  	جنسی  	ہے۔   	  

	  
	حقيیقت  : 	  
87		سے  	پہلے  	ووااال  	ہونے  	شکارر  	کا  	تشددد  	ےس  	جس  	کئے  	نے  	فردد  	اايیسے  	کسی  	ووااقعاتت  	کے  	تشددد  	جنسی  	فيیصد    
تهھا۔  	ووااقف 	  

	  
	  
	  

:تصّورر  	رروواايیتی 	  
سکتا۔  	جا  	کيیا  	نہيیں  	حملہہ  	جنسی  	سے  	ططرفف  	کی)  	پاررڻٹنر(  	ساتهھی  	ااپنے  	پر  	آآپپ 	  
	  

	حقيیقت  : 	  
ہے۔  	سکتا  	اآ   	پيیش  	ووااقعہہ  	کا  	تشددد  	جنسی  	ددوورراانن  	کے  	تعلق  	بهھی  	کسی  	کے  	قربت  	سميیت  	شاددیی 	  

	  
	  

:حکايیتِ  	  
جائے۔  	ڻٹهھہراايیا  	قصورروواارر  	پر  	ططورر  	مکمل  	يیا  	جزوویی  	لئے  	کے  	ووااقعے  	ااسس  	کو  	فردد  	شکارر  	کے  	تشددد  	جنسی 	  

	  
	حقيیقت  : 	  
	يیا  	ہو  	کيیا  	ذذيیل  	مندررحہہ  	نے  	ااسس  	نظر  	قطع–  	ہے  	يیںنہ  	قصورر  	کوئی  	کا  	فردد  	شکارر  	کے  	ووااقعہہ  	کے  	تشددد  	جنسی  
:نہيیں 	  

	  
	لباسس  	اایسا  	یا/ااوورر  	تهھھا  	ررہا  	ہو  	نمایاںں  	جسم  	سے  	جس  	تهھھا  	ررکهھھا  	پہن  	لباسس  	اایسا  

لباسس  	مناسب  	غيیر  	جسے   - 	ہے۔  	جاتا  	سمجهھھا     
  

تهھی/تهھا  	ميیں  	حالت  	کی  	نشہہ 	  
	  

تهھی  	ررہی/کرررہا  	فلرٹٹ 	  



	  

	  
	چلی/چال  	يیا  	بولی/بوال  	نہيیں  	نہہ  	گئی/گيیا  	نہيیں   	  
	  

دديیا۔  	کر  	تبديیل  	ااررااددهه  	ميیں  	بعد  	ااوورر  	لی/بوال  	ہاںں  	ميیں  	شرووعع 	  
	  

	پہچانن  	جانن  	تهھی  	ددووستی  	ساتهھ  	ااسکے  	بنايیا  	نشانہہ  	کا  	ززيیاددتی  	اانہيیں  	يیا  	کيیا  	حملہہ  	٬،کيیاہرااسان  	نے  	فردد  	جس  
تهھا۔  	ااعتمادد  	پر  	ااسس  	يیا/ااوورر  	تهھی 	  

	  
ہے۔  	محبت  	بهھی  	اابب  	يیا/ااوورر  	تهھی  	محبت  	ساتهھ  	کے  	ااسس  	پہنچائی  	تکليیف  	ہيیںاان  	نے  	جس 	  

	  
ررکهھا  	جارریی  	کو  	تعلقاتت  	ااپنے  	ساتهھ  	کے  	ااسس  	ددیی  	تکليیف  	اانہيیں  	نے  	شخص  	جس 	  

	  
کی۔  	ررپوررٹٹ  	کی  	ااسس  	نہہ  	يیا/ااوورر  	بتايیا  	کچهھ  	نہہ  	کو  	کسی  	متعلق  	کے  	ااسس  	آايیا  	پيیش  	کچهھ  	جو 	  
	  

	يیہہ  	کہہتهھا  	يیقيین  	ااسے  	ووقت  	کے  	ووااقعے  	ہوئے  	آآئے  	پيیش  	ساتهھ  	ااپنے  	۔هھات  	قبولل  	قابلِ   	ااوورر  	معمولل حسبِ    	  


