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سزائے موت

چودہ سال قید تا 
عمرقید

اسکے  ی��ا  شناخت  جنسی  )جو  سزائیں 
اظہارکی وجہ سے دی جا سکتی ہیں( 

سزائےموت
پانچ ماملک ،عالوہ زیں صومالیہ اور نائجیریا کے کچھ حّصے 

قید
17 ماملک اور چھ ریاستی حصے)یعنی صوبےیا ذیلی ریاستیں(

قید جو کہ چودہ سال 
تک محیط ہو سکتی 

ہے
سزائےقید، جس کے 

دورانیے کی وضاحت 
نہیں کی گئی

عراق: غیر سرکاری 
گروہوں کا سرکردہ ظلم 

/ بھارت: قانون ابھی 
تک عدالتی کاروائی کا 

منتظر 

غیر واضع: قانون 
واضع طور پر خالف 
نہیں تاہم ایساابہام مبینہ 
طور پر ہم جنسی افراد 
کے خالف استعمال کیا 

جا سکتا ہے۔

"پراپگینڈا قانون" جس کی ِبنا پر آزادٔی اظہار 
وگروہ بندی کے حق پر قدغن لگ سکتی ہے۔

حقوق کا تحفظ
ہم جنسی افراد سے امتیازی سلوک کی مامنعت کرنے والے قوانین کا نفاذ

65 ماملک اور84 ریاستی حّصے
وہ ممالک جہاں جنسی شناخت کی وجوہ پر کیے 

جانے والے امتیازی سلوک کے خالف قانون 
سازی کی گئی ہے

یہ قوانین ہم جنسی اور دو جنسی افراد کے باہمی روابط یا جنسی عمل پر الگو ہوتے ہیں، تاہم 

ان کا اِطالق خواجہ رسائوں اور مبہم جنسی اعضأ والے افراد پر بھی ہو سکتا ہے۔ نقشے کے 

ڈیزائن:  کیا۔  منتظم  باِرس )اِلگا سٹاف( نے  کام کو سٹیفن  ایڈیشن ) مئی 2013( کے  اس 

اڈئارڈو انوکی۔ اس نقشے میں استعامل کی گئی معلومات کو جنگشو ژو اور لوکاس پاوئلی 

ہتھکنڈے:  کے  کرنے  حراساں  پر  طور  ریاستی  پ��ردہ   "در  رپ��ورٹ  ک��ردہ  مرتب  کی 

تجزیہ،2013"  کا  قوانین  عاملی  مبنی  پر  تحفظ  اور  پہچان  سزا،  کی  پیار  جنسی  ہم 

ہے۔  دستیاب  میں  زبانوں  مختلف  پر  سائٹ  ویب  کی  اِلگا  کہ  جو  ہے  گیا  کیا  اخذ  سے 

کی،  معاونت  کیلئے  تجدید  کی  نقشے  اس  نے  جنہوں  ہے  شکرگزار  کا  اِداروں  متام  اِلگا 

ہے۔ کرتا  ادا  شکریہ  پر  کرنے  ترجمہ  اردو  کا  تالیف  اس  کا  سعید  مبرش  بالخصوص  اور 

حقوق کی پہچان
ہم جنسی جوڑوں کی قانونی طور پر پہچان

 31 ماملک اور 35 ریاستی حّصے
قانونی طور پربچہ لے کر پالنے کا حق )بطور جوڑا(

14 ماملک اور 38 ریاستی حّصے
ہم جنسی افراد کی آپس 

میں شادی
برابر )یا تقریباً برابر( 

اور شادی جیسے حقوق

ہم جنسی جوڑوں کیلئے واضع 
طور پرعام شادی سے کمتر حقوق

قانونی طور پربچہ لے کر 
پالنے کا حق )بطور جوڑا(



ِالگا، قومی اور مقامی سطح پرکام کرنے 
والی ایسی تنظیموں کا عالمی نیٹ ورک 
ہے جو کہ ہم جنسی، دو جنسی، خواجہ 
سرائوں اور مبہم جنسی اعضأ والے افراد 
لیے  کے  تحفظ  اور  حقوق،برابری  کے 

سرگرم ہیں۔ 

اس ادارے کا قیام 1978 میں عمل میں 
ایک خاص  میں  متحدہ  اقوام  ِالگا  آج  آیا، 
 1005 اور  ہے  رکھتا  حیثیت  مشاورتی 
ممبر تنظیموں کی نمائیندگی کرتے ہوئے 
ہم جنسی افراد کے حقوق کی عالمی سطح 

پر آواز بلند کرتا ہے۔

ہمارے بارے میں مزید معلومات کے لیے ہم 
سے مندرجہ ذیل ای میل کے ذریعے رابطہ 

کیا جا سکتا ہے:
 information@ilga.org

یا ہماری ویب سائٹ مالحظہ کیجیے:
www.ilga.org

ہمارا ممبر بننے ، کسی بھی قسم کےتعاون یا 
چندہ دینے کے لیے ہم سے مندرجہ ذیل ای 

میل پر رابطہ کیا جا سکتا ہے:
membership@ilga.org


