
ملین

جائزو

پائیدار ترقیاتي مقصد:
پاڪستان ۾ خانداني منصوبھ بندي ۾ سیڙپ ڪاري جا ۱۷ سبب

رضاڪارانھ خانداني منصوبھ بندي عورتن ۽ انھن جي گھر وارن کي ھڪ طریقو فراھم ڪري ٿي تھ انھن جا ڪیترا ٻار ھجڻ گھرجن ۽ اھي ڪڏھن ٿیڻ 
گھرجن. اھا سماجي ماحولیاتي ۽ معاشي ڍانچي تي پوندڙ تیزي سان وڌندڙ آباديَء جي داٻ کي گھٽائي ٿي، عورتن ۽ ٻارن جي بیمار ٿیڻ جي خطري کي 

گھٽ ڪري ٿي ۽ امن، سالمتي ۽ آب و ھوا کي برقرار رکڻ ۾ پنھنجو ڪردار ادا ڪري ٿي.

ھن پوري خطي ۾ آباديَء جي واڌ جي سڀ کان وڌیڪ شرح پاڪستان ۾ آھي (Sathar et al, 2013 )۔ آباديَء ۾ واڌ جي موجوده شرح (%۱۰۹ ساالنھ) جي 
مطابق، پاڪستان جي آبادي فقط ۳۶ سالن ۾ ٻیڻي ٿي ویندي، جیڪا ملڪ جي خانداني منصوبھ بنديَء ۾ سیڙپ ڪاري جي اھم ضرورت طرف اشارو ڪري 
ٿي (Sathar et al 2013 ). خانداني منصوبابنديَء ۾ سیڙپ ڪاري پائیدار ترقیاتي مقصدن کي حاصل ڪرڻ الِء سیڙپ ڪاري جو اثرائتو طریقو آھي، 

۱ عالمي مقصد آھن جیڪي غربت کي ختم ڪرڻ، ڌرتيَء جي حفاظت ڪرڻ ۽ خوشحاليَء کي یقیني بڻائڻ تي ڌیان ڏین ٿا.  پائیدار ترقیاتي مقصد ۷

پائیدار ترقیاتي مقصد ۱: غربت جو خاتمو-
 ٢ پاڪستان ۾ اندازي موجب گھر ۾ صرف ھڪ ماڻھوَء جي وڌڻ سان ٢
سیڪڙو اضافو ٿیندو (Majeed and Malik, 2014 ) آباديَء جي واڌ ۾ 

 (NIPS-2013) .گھٽتائي آمدنيَء ۾ اضافي سان الڳاپیل آھي

پائیدار ترقیاتي مقصد ۲: بک جو خاتمو-
گھریلو سطح تي ٻار جي پیدائش جي وچ ۾ وقفي ھجڻ سان ٻار جي واڌ 
 Rustein) .ویجھھ نھ ٿیڻ یا گھٽ وزن ھجڻ جا امڪان گھٽجي وڃن ٿا
and winter 2014) آباديَء جي سطح تي موجوده آباديَء جي وڌندڙ 
ضرورتن کي پوري ڪرڻ الِء پاڪستان کي زراعت جي شعبي ۾ ساالنھ 

.(Mustafa et al 2013) گھٽ ۾ گھٽ ۴ سیڪڙو اضافو ڪرڻو پوندو

پائیدار ترقیاتي مقصد ۳: سٺي صحت ۽ تندرستي- 
جیڪڏھن اٽڪل ۴۵۰۷ ملین پاڪستاني شادي شده جوڙن جون خانداني 
۷ ملین غیر  منصوبابنديَء جون ضرورتون پوریون ٿین ھا تھ ملڪ ۰۳
ارادي حمل، ۳۴ ملین حمل ضایع ٿیڻ، ۲۵۰,۰۰۰ جي ویجھو ننڍن ٻارن جي 

موت ۽ ۸,۵۰۰ مائرن جي ویم دوران موت کي روڪي سگھي ھا.

پائیدار ترقیاتي مقصد ۴: معیاري تعلیم- 
پاڪستان جي تیزيَء سان وڌندڙ آبادي پھریان کان پٺتي پیل ۽ ترقيَء الِء 
جدوجھد ڪندڙ تعلیمي نظام کي وڌیڪ زحمت ۽ ڪشیدگيَء ۾ وجھي رھي 
آھي. ۶ ملین پاڪستاني شاگردن کان وڌیڪ اسڪول نھ ویندڙ آھن، جن ۾ اڌ 

.(NEMIS, 2016)کان وڌیڪ (۵۸%)ٌ ڇوڪریون آھن

پائیدار ترقیاتي مقصد ٥: صنفي برابري- 
پاڪستان ۲۰۱۶ جي صنفي عدم مساوات واري فھرست ۾ ۱۴۳ مان ۱۴۴

نمبر تي رھیو. خانداني منصوبھ بندي صنفي برابري کي وڌائڻ، تعلیم 
جي  ڪرڻ  فیصلي  ۽  ٿیڻ  داخل  ۾  قوت  افرادي  رکڻ،  جاري  کي 
خودمختیاري ۾ بھتري آڻڻ الِء عورتن جي مدد ڪرڻ جو ھڪ ثابت ٿیل 

طریقي ڪار آھي.

پائیدار ترقیاتي مقصد ٦: صاف پاڻي ۽ صحت ۽ صفائي- 

آب و ھوا جي تبدیلي، آباديَء ۾ واڌ ۽ شھرن ڏانھن  لڏپالڻ سبب پاڪستان ۾ 
گذریل ۶۰ سالن کان وڌیڪ عرصي ۾ ڊرامائي انداز ۾ پاڻي گھٽ ٿي ویو آھي. 
آبادي ۾ واڌ جي ڏنل موجوده سطح جي اندازي موجب ملڪ کي قلیل پاڻيَء 
ڪبوبڪ میٽر في ڪس کان   ۵ ۰ وارو ملڪ تصور ڪیو ویندو (ساالنھ ۰
گھٽ) (Mustafa et al-2013) تنھن کانسواِء، ۴۹ ملین ماڻھن وٽ اڃا تائین 
بھتر صحت ۽ صفائي جون سھولتون میسر نھ آھن، جیڪڏھن آبادي وڌندي 

رھي تھ ان انگ ۾ اڃا وڌیڪ اضافو ٿیندو.

پائیدار ترقیاتي مقصد  ٧: سستي ۽ صاف توانائي - 
جیڪڏھن وڌندڙ گھرج جي پورائي الِء ترت اپاَء نھ ورتا ویا تھ پاڪستان توانائيَء 
جي شدید بحران جو شڪار ٿي ویندو. حقیقت ۾، اندازي موجب ایندڙ ۱۰ سالن تائین 

.(Kugelman-2015) توانائيَء جي گھرج ٻیڻي ٿي ویندي

ھن اڻپوري ضرورت جو٪۴۴ حصو پیدائش ۾ 
بھتر وقفي جي ضرورت کي ظاھر ڪري ٿو

پاڪستان جي تولیدي عمر وارین شادي شده عورتن کي 
اڳ ۾ ئي خانداني منصوبھ بندي الِء اڻپوري ضرورت آھي

۴۴۶۰۱



نتيجو
خانداني منصوبھ بندي ۾ مضبوط سیڙپ ڪاري سان گڏوگڏ سماجي ۽ معاشي ترقيَء جو عھد ڪرڻ سان پاڪستان شھرن ڏانھن لڏپالڻ ۽ آباديَء جي واڌ ۾ گھٽتائي 

آڻي سگھي ٿو، اھڙي طرح :

پائیدار ترقیاتي مقصد ٨: مھذب ڪم ۽ معاشي ترقي - 
ترقي - جیڪڏھن آباديَء جي واڌ ۾ گھٽتائي اچي تھ پاڪستان وٽ الزمي 
طور آباديَء جو اھڙو وڏو انگ موجود ھوندو، جیڪو ڪم ڪرڻ جي عمر 
جو ھوندو. جیڪڏھن انھن الِء مناسب طریقي سان منصوبھ بندي ڪئي وڃي 
تھ ھي في ڪس مزدور جي ڪارڪردگيَء کي بھتر بڻائیندي ۽ معاشي واڌ 
جو سبب بڻجندي. خانداني منصوبھ بنديَء ۾ سیڙپ ڪاريَء جي نتیجي ۾ 

وڌیڪ عورتون افرادي قوت ۾ شامل ٿیڻ جي قابل ٿیندیون. 

پائیدار ترقیاتي مقصد ٩: صنعت، جدت ۽ بنیادي ڍانچو - 

پاڪستان جي تقریبن ۴۰ سیڪڙو آبادي شھرن ۾ رھي ٿي ۽ اندازي موجب 
 UN) ویندي.  پھچي  تائین  ملین   ١٥٥٠٧ تائین   ۲۰۲۵ آبادي  قومي شھري 
DESA, 2014). خانداني منصوبھ بنديَء ۾ سیڙپ ڪاري نھ ڪرڻ سان، 
حڪومت کي بنیادي ڍانچي، صحت، سالمتي ۽ تعلیم جي گھرجن جي 

پورائي الِء وڌندڙ داٻ کي منھن ڏیڻو پوندو.

پائیدار ترقیاتي مقصد ١٠: گھٽ ٿیل عدم مساوات - 
شھري آباديَء ۾ تیزيَء سان واڌ جي نتیجي ۾ تڪرار ۽ تشدد ۾ اضافو ٿیندو. 
خاص طور تي جڏھن شھري آباديَء جي سماجي گروپن جي ویجھڙائيَء 
ظاھر  اثر  منفي  جا  آبادي  وڌندڙ  ۽  تبدیلیون  موسمي  سبب 

.(Homer-Dixon, 1998).ٿیندا

پائیدار ترقیاتي مقصد ١١: گھٽ ٿیل عدم مساوات - 
مٿي ڏنل پائیدار ترقیاتي مقصد ۹ ڏسو

پائیدار ترقیاتي مقصد ١٢: ذمیدار کپت ۽ پیداوار- 
آباديَء ۾ تیزيَء سان واڌ، ذریعن جي کوٽ ۾ اضافي جي گھرج ڪري ٿي ۽ 
ٿي  نظام کي خراب ڪري  ۽ ورڇ جي  موجودگي  ذریعن جي  اڪثر 

(Stephensen et al, 2010).

پائیدار ترقیاتي مقصد ١٣: آب و ھوا جي تبدیلي- 
آباديَء ۾ واڌ قدرتي وسیلن جي کپت ۾ اضافو ڪري ٿي ۽ ان کي موسمي 

تبدیلین جي اثرن سان ڳنڍي سگھجي ٿو.

پائیدار ترقیاتي مقصد ١٤: پاڻيَء جي ھیٺان زندگي - 
ملڪ جي ڦھلجندڙ آبادي ڪچري ۽ آلودگيَء جو سبب بڻجي ٿي ۽ سامونڊي 
ماحول تي خراب اثر وجھي ٿي ۽ سامونڊي مخلوق (مڇي) جو نقصان ٿئي 
ٿو. جیتوڻیڪ مڇي پاڪستان جي ثقافتي خوراڪ جو بنیادي جزو ڪو نھ 
آھي پر پوِء بھ اھا ڪجھھ ساحلي برادرین جي خوراڪ ۽ آمدنيَء جو بنیادي 
 Khan) ذریعو آھي، اھي قوم جي ڪجھھ غریب ترین خاندانن مان آھن

.(2011

پائیدار ترقیاتي مقصد ١٦: امن، انصاف ۽ مضبوط ادارا-  
وڌندڙ نوجوان آباديَء جي الِء موزون تیاري ڪرڻ پاڪستان الِء ھڪ 
اھم چئلینج آھي. مناسب تعلیمي ۽ معاشي موقعا نھ ھجڻ سبب نوجوان 
آبادي جا طبقا، بنیادي سیاسي ۽ مذھبي اثرن جي سامھون ڪمزور ٿي 
وڃن ٿا، ۽ قومي، عالقائي ۽ عالمي تڪرارن کي حل ڪرڻ الِء پنھنجو 

.(Fair et al 2015) ڪردار ادا نھ ٿا ڪري سگھن

پائیدار ترقیاتي مقصد ١٥: زمین تي زندگي- 
آبادي جي گھاٽائيَء ۾ واڌ جا ٻیلن ۽ زمین جي موجودگيَء تي منفي اثر پون ٿا، 
گھڻي ڀاڱي ان جو سبب ٻھراڙین وارن عالئقن ۾ ڪاٺ کي ٻارڻ ۽ بنیادي 
 Afzal 2009, Ahmed et al)ڍانچي جي بناوت طور استعمال ڪرڻ آھي

.(2015

پائیدار ترقیاتي مقصد ١٧: مقصدن جي الِء شرڪت داري-
خانداني منصوبابندي ۾ سیڙپڪاري سان پاڪستان پنھنجي شھرین ۽ 
عالمي برادري ٻنھي سان شراڪت داري ۾ داخل ٿیندو تھ جیئن مضبوط 
مقصدن ڏانھن ڏانھن ترقي ڪري سگھي، جیڪو عوام، ڌرتي، امن ۽ 

خوشحالي الِء فائدیمند ھوندو.

•          معاشي واڌ ویجھھ جي فراھمي
•          پنھنجي شھرین جي صحت ۽ تندرستي برقرار رکڻ الِء اقدام

•          ملڪي آباديَء جي سماجي، ماحولیاتي، معاشي ۽ بنیادي ڍانچي جي ضرورتن کي پوري ڪرڻ جي قابلیت ۾ بھتري
•         اھم قدرتي وسیلن تي پوندڙ داٻ کي گھٽ ڪرڻ ذریعي ماحولیاتي گدالڻ جي اثرن ۾ گھٽتائي

•          امن ۽ سالمتي ۾ فروغ

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=2100
۱ سبب ۽ حوالن جي مڪمل فھرست تائینرسائي ال ِء:وڌیڪ سکو مڪمل رپورٽ، پاڪستان ۾ خانداني منصوبھ بندي ۾ سیڙپ ڪاري جا ۷
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3 Calculations applied Pakistan Social and Living Standards Measurement Survey 2013–14 (PBS, 2014) estimates for access to improved sanitation to UNDP 2015 World Population 
Prospects for 2015 total population (combined sexes).


