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پائیدار ترقیاتی مقصد

 ٣ ٠٧ اشارو٠١

پائیدار ترقیاتي مقصدن جي فریم ورڪ اندر خانداني منصوبھ 
بندي ۾ تیزي آڻڻ:

 سٺي صحت ۽ تندرستيپائیدار ترقیاتي مقصد ٣

ٽارگیٽ ٣٠٧

خانداني منصوبھ بندي ۽ تولیدي صحت جو عزم ڪرڻ،  گذریل صديَء جي انھن 
ترقیاتي مقصدن (MDGs) کي ڀلیڪار ڪرڻ آھي جن کي چٽيء طرح شامل نھ 

خانداني منصوبابنديَء ۾ سیڙپڪاري نھ فقط ماُء ۽ ٻار جي صحت کي بھتر بڻائڻ الِء ڪیو ویو ھو.
پر وسیع ترقیاتي مقصدن الِء حاصل ڪرڻ الِء پڻ اھم آھي. جڏھن شادي شده جوڙا 
ٻارن ۾ وقفو ڪرڻ یا ٻارن جي تعداد کي محدود رکڻ جو فیصلو ڪن ٿا تھ اھو کین 
محدود وسیلن کي بھتر طور استعمال ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿو، تنھن ڪري 
گھریلو دولت ۾ اضافو ٿئي ٿو ۽ غذا، صحت ۽ کاڌ خوراڪ جي حفاظت ۾ بھتري 
اچي ٿي. خانداني منصوبابندي صنفي برابري ۾ پڻ ڇوڪرین کي ننڍي عمر ۾ حمل 
کانن روڪڻ ۾ مدد ڪرڻ ۽ پنھنجي تعلیم کي وڌائڻ ذریعي پنھنجو ڪردار ادا 
ڪري ٿي ۽ کین زندگيَء جي اھم فیصلن ڪرڻ الِء طاقتور بڻائي ٿي. خانداني 
منصوبابندي ماحولیاتي پائیداريَء ۾ پڻ اضافو ڪري سگھي ٿي ۽ معاشي ۽ سماجي 
 Cates, 2010) .وسیلن تي تیزيَء سان وڌندڙ آباديَء جي دٻاُء کي ختم ڪري ٿي

(Petruney  et  al,2014

خانداني منصوبابندي ۽ ترقيَء جي وچ ۾ ھي رابطا تیزيَء سان پنھنجي سڃاڻپ 
حاصل ڪري رھیا آھن، خاص طور تي ویجھڙائيَء ۾ حاصل ڪیل پائیدار ترقیاتي 
مقصد (SDGs) جیڪي ۱۷ اھم مقصد ۽ ۱۶۹ الڳاپیل مقصد آھن، جن کي۲۰۳۰ تائین 
حاصل ڪرڻو آھي. پائیدار ترقیاتي مقصد غربت جي خاتمي، صحت، تعلیم ۽ کاڌ 
خوراڪ جي حفاظت سان الڳاپیل اولیت کي قائم ڪن ٿا، ۽ معاشي، سماجي ۽ 

ماحولیاتي مقصدن جي سموري سیٽ کي سنڀالین ٿا.

 (SDGs) خانداني منصوبابندي ۾ سیڙپ ڪاري سمورن پائدار ترقیاتي مقصدن
 ,Starbird et al) کي عملي طور تي حاصل ڪرڻ الِء ھڪ الزمي اقدام آھي
۲۰۱۶). خاص طور تي، صحت جي متعلق مقصد۳ ۽ جنس جي متعلق مقصد 5 سڌو 

سنئون تولیدي صحت ۽ خانداني منصوبھ بندي جي ھدف ۾ اھم اشارن طور شامل 
آھن.

( ١٥ کان ٤٩ ســالن جــي) انھــن عورتــن جــو تعــداد جیڪــي پنھنجــي 
جدیدطریقــن موجــب خاندانــي منصوبابنــديَء جــي ضرورتــن مــان مطمئن 

آھي

۲۰۱۶

٤٩ ١٥
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آباديَء ۾ تیزيَء سان واڌ

ڪراچي
 ٻارھین سڀ کان وڏي
 ستین سڀ کان وڏي

جو شڪار آھي

سنڌ پھریان کان ئي

سنڌ جي گادي واري ھنڌ ۾ ،
شھري آبادي آھي عالمي سطح تي

 شھري آبادي ۽ ۲۰۳۰ تائین

فیصدسالیاني%

سندھ

پاکستا ن

کراچی

(ADB٢٠١٥) الِء تجویز ٿیل آھي

شڪل نمبر ۱. سنڌ ۾ آباديَء ۾ واڌ

۲

پائیدار ترقیاتي مقصدن جي مالڪي ڪرڻ

ھي ھڪ اھم چئلینج آھي، جڏھن تھ، یقیني آھي تھ قومي ۽ عالقائي سطح تي فیصلھ سازي ڪندڙ ھنن بین االقوامي بلند مقصدن کي ملڪي سطح تي 
ترقي ۽ اثرائتین پالیسین ۽ پروگرامن جي نفاذ ۾  منتقل ڪرڻ الِء مڪمل طور تیار آھن.

پائيدار ترقياتي مقصد پاڪستان ۾ توجهه حاصل ڪري رهيا آهن؛ جڏهن ته، سياسي ۽ اقتصادي طور مضبوط ارادي ۾ گھٽتائي اچي رهي 
آهي. ڪاغذن ۾، ۲۰۲۵ جو مقصد (ويزن)، ملڪ جي ترقيَء الِء رهنمائي ڪندڙ نقشو پائيدار ترقياتي مقصدن جي اهميت کي ظاهر ڪري ٿو ۽ 
پائيدار ترقياتي مقصدن جي ٿنڀن جي سلسلي جي سڃاڻپ ۽ هڪ جهڙائي وسيلي انهن ئي سڌيَء ريت قومي اهميتن سان ڳنڍي ٿو 
(Khalid 2015) پهريون ٿنڀو، ”عوام پهريان: سماجي ۽ انساني سرمائي جي ترقي ۽ عورت جي خودمختياري: سڌيَء ريت صحت ۽ صنفي 
مقصدن سان ڳنڍيل آهي. ويزن ۲۰۲۵ پڻ صحت، معاشي خوشحالي ۽ قومي ترقي الِء خانداني منصوبابندي جي اهميت تي زور ڏئي ٿو. 

(حڪومت پاڪستان، ۲۰۱۴).

ان کانسواِء، حقيقت هيَء آهي ته قومي ۽ سنڌ جي سطح تي پائيدار ترقياتي مقصد پاليسي ۽ پروگرامن جي بحث ۾ قابض رهڻ الِء آزمائشي طور 
شروع ڪيا پيا وڃن. هي قدم کڻڻ الِء وڏي پيماني تي ٻاهريان امداد ڪندڙ ۽ ترقيَء جا حصيدار مدد ڪري رهيا آهن، جڏهن ته رٿيل ترقي ان 
وقت ٿي سگهي ٿي جڏهن سنڌ جا فيصله ساز مڪمل سيڙپ ڪاري ڪن ۽ پاڪستان الِء پائيدار ترقياتي مقصدن کي حاصل ڪرڻ الِء 

پنهنجي ڪردار جي ملڪيت حاصل ڪن.

جيئن ته پهريون ڪم پائيدار ترقياتي مقصدن کي ويزن ۲۰۲۵ سان گندڻ آهي ۽ ساڳي طرح صوبائي سطح جي ترقياتي مقصدن جي پائيدار ترقياتي 
مقصدن سان برابري ڪرڻ آهي. وڌيڪ حق ملڪيت وٺڻ الِء، فيصله سازي ڪندڙ پاڪستان ۾ MDG جي تجربي جو هڪ اهم پيغام سنڌ ۾ 

الڳو ڪري سگهن ٿا

پاليسي جو هي خالصو انهن اهم ڪمن جي وضاحت ڪري ٿو جيڪي 
سنڌ صوبي ۾ پائيدار ترقياتي مقصدن جي فريم ورڪ اندر خانداني 
منصوبابندي ۾ تيزي آڻڻ الِء مٿين سطح جي فيصال سازي ڪندڙ ۽ ٻيا 
اسٽيڪ هولڊر انجام ڏئي سگهن ٿا. سنڌ آباديَء ۾ تيزي سان واڌ جو 
شڪار آهي. (شڪل نمبر 1): تنهن ڪري خانداني منصوبابندي ۾ 
سيڙپڪاري خاص طور تي پائيدار ترقياتي مقصدن جي روشني ۾ تمام 

اهم آهي.

اهم ڪمن ۾ شامل آهن:
۱.پائيدار ترقياتي مقصدن جي مالڪي ڪرڻ

۲. خانداني منصوبابندي جي صحت، معيشت ۽ ترقيَء جي وسيع فائدن ڏانهن 

توجهه ڪرڻ
۳.پهريان کان موجود پاليسين کي عمل ۾ تبديل ڪرڻ.

 (MDGs) هيٺين ڪمن مان هر هڪ عمل صديَء جي ترقياتي مقصدن
جي تجربن جو نتيجو آهي، جيڪي ساڳين چئلينجز الِء ڪوشش ۽ متوقع 
توانائي حاصل ڪرڻ الِء انجام ڏنا ويا. هن خالصي جي معلومات الِء 
USAID جي مالي امداد سان هلندڙ هيلٿ پاليسي پلس (+HP) جي 
 HP+ پراجيڪٽ ذريعي قومي ۽ عالئقائي پاليسين جو جائزو ورتو ويو ۽
حڪومت جي نمائندگي ڪندڙ اهم نمائندن، شهري تنظيمن ۽ سنڌ جي 

سرڪاري ادارن جي نمائندن جا ڪجهه انٽرويو ڪيا.

خانداني منصوبھ بندي ۾ تیزي آڻڻ الِء اھم ڪم
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FULL

پاڻي صاف 

بجلی

سواري

بڑھتــی ہوئی آبــادی بنیادی ڈھانچے
اور ســماجی خدمــات کے لئے 
کشــیدگی کا باعــث بنتی ہے۔ 

تعلیم

ماحول

خوراڪ جي
 حفاظت 

خانداني منصوبابندي جي وسیع فائدن ڏانھن 
توجھھ ڪیو

ان ڳالھھ جي خاطري ڪرڻ تھ پائیدار ترقیاتي مقصدن جي چوڌاري مقصد ۽ اولیت وارا ڪم عالقائي مناسبت سان الڳاپیل ھجن ۽ حقیقت تي مشتمل 

ھجن (LEAD Pakistan, 2015) ایئن ڪرڻ جو ھڪ طریقو نئین قائم ڪیل پائیدار ترقیاتي مقصدن جي یونٽ ذریعي ڪم ڪرڻ آھي، جنھن کي 

گڏیل قومن جي ترقیاتي پروگرام (UNDP) جي حمایت حاصل آھي. سنڌ ۾، اھو یونٽ منصوبابندي ۽ ترقيَء جي کاتي ۾ موجود زراعت ۽ آباديَء 

جي ڀالئيَء واري اداري ۾ موجود اھن. ان جو مقصد صوبي جي موجود وسیلن جي پائیدار ترقیاتي مقصدن جي ڪارڪردگي کي جانچڻ ۽ انھن کي 

حاصل ڪرڻ الِء ڪوششن ۾ تیزي ۽ جدت آڻڻ آھي.

پائیدار ترقیاتي مقصدن جو یونٽ ڪھڙن مقصدن کي اولیت ڏیندو ان جو فیصلو ڪرڻ صوبن جي مٿان آھي ۽ اڃا تائین سنڌ جي اولیت وارن مقصدن 

کي ڪو بھ نالو ڪو نھ ڏنو ویو آھي. ھي فیصلھ سازي ڪندڙن کي ھڪ ترت ۽ اھم موقعو فراھم ڪري ٿو تھ اھي خانداني منصوبابندي سان الڳاپیل 

مقصدن ۽ اشارن کي ترتیب ڏین. سنڌ ۾ پائیدار ترقیاتي مقصدن جو یونٽ سڀني صوبائي حڪومتن جي ادارن (جھڙوڪ صحت، آباديَء جي ڀالئي ۽ 

تعلیم) جي سالیاني ترقیاتي مقصدن جو جائزو وٺڻ الِء پڻ ذمیوار ھوندو ۽ منصوبن کي فنڊن الِء فنانس ڊپارٽمینٽ ۾ جمعڪرائڻ کان اڳ ادارن جي 

ٻڌایل سرگرمین ۽ پائیدار ترقیاتي مقصدن جي ھڪجھڙائي جي خاطري پڻ ڪندو. اھڙي طرح، ان ڳالھھ جي خاطري ڪرڻ اھم ھوندي تھ یونٽ 

جي اندر ۽ ٻاھر سڀني کي خانداني منصوبابندي ۽ ان سان الڳاپیل مقصدن ۽ اشارن ۽ انھن جي مختلف ترقیاتي سرگرمین سان الڳاپي جي چڱي طرح 

خبر ۽ سمجھھ ھجي. آخر ۾، اڳتي وڌندي اھو ضروري آھي تھ فیصلھ سازي ڪندڙ اھا ذمیواري کڻن تھ پائیداري ترقیاتي مقصدن جو یونٽ سڀني 

ذریعن سان مڪمل ھجي ۽ استعمال جي قابل ھجي.

سنڌ جي تیزي سان وڌندڙ آبادي، صوبي جي بنیادي ڍانچي ۽ 

مناسب سماجي خدمتون فراھم ڪرڻ جي اھلیت ۾ الزمي طور 

ڪشیدگي پیدا ڪندي. وڌندڙ آبادي، صاف پاڻي، سواري ۽ 

بجلي تائین پھچي تي اثرانداز ٿیندي، سماجي خدمتن جھڙوڪ 

تعلیم، ماحولیاتي پائیداري ۽ کاڌ خوراڪ جي حفاظت سان گڏ 

ٻین سھولتن تائین پھچڻ تي ۽ پڻ اثراندااز ٿیندي. (شڪل ۲ ڏسو) 

رضاڪارانھ طور خانداني منصوبابندي ذریعي غیر متوقع 

حمل ۾ گھٽتائي آڻڻ، اھڙي دٻاَء کي گھٽائڻ جو ھڪ واضح 

طریقو آھي. اڃا تائین، ڪجھھ مضمون چیمپئن کانسواِء، سنڌ ۾ 

خانداني منصوبابندي جي الِء سیاسي امداد خاص طور تي 

صحت جي شعبي کان ٻاھر تمام گھٽ آھي.

 شڪل ۲. تیزيَء سان وڌندڙ آباديَء جا اثر
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 تي 
اجازت ڏین ٿا تھ

 محدود وسیلن جي

۾ وڌیڪ شرڪت

 حاصل ٿیندڙ فائدا صوبائي سطحگهريلو

بھتر سیڙپ ڪاري

تعلیم ۽ افرادي قوت

 
شڪل نمبر ۳ ننڍن خاندانن مان فائدا صوبي جي اندر، خانداني منصوبابنديَء کي ان جي خاندانن ۽ 

سماج تي پوندڙ ٻین فائدن کي ڏسڻ بدران فقط عورتن ۽ ٻارن تي 

اثرانداز ٿیندڙ صحت جو ھڪ بنیادي مسئلو سمجھیو وڃي ٿو. 

خانداني منصوبابندي طرف وڌیڪ ڌیان ڏیڻ ۽ ان جي طرف 

داري ڪرڻ خانداني منصوبابندي سان الڳاپیل پائیدار ترقیاتي 

مقصدن کي حاصل ڪرڻ الِء گھربل معاشي ۽ ڪم ڪرڻ جي 

وسیلن جي خاطري ڪرڻ الِء اھم آھي. جیتوڻیڪ خانداني 

منصوبابندي پائیدار ترقیاتي مقصدن ۾ واضح  ور شامل آھي، 

ھي مٿین سطح جي فیصلھ سازي ڪندڙن کي سیڙپ ڪاري عمل ۽ احتساب جو مضبوط موقعو ڏئي ٿي. وسیع پیماني تي ڄاڻ کي وڌائڻ ۽ خانداني منصوبابنديَء 

جي صحت، ترقي ۽ معاشي واڌ جي فائدن کي سمجھڻ سان مختلف اسٽیڪ ھولڊرن جي حمایت حاصل ڪري سگھجي ٿي ۽ فیصلھ سازي ڪندڙن الِء مختلف 

شعبن ذریعي ان جو مظاھرو ڪري سگھجي ٿو تھ خانداني منصوبابنديَء ۾ سیڙپڪاري سان ڪھڙي نموني انھن جي شعبي جي مقصدن کي حاصل ڪري 

سگھجي ٿو. ھن راِء سان سنڌ جي فیصلھ سازي ڪندڙن کي آباديَء سان الڳاپیل چئلینجز جي قبول ڪرڻ طرف مائل ڪرڻ ۾ مدد ملي سھگي ٿي ۽ خانداني 

منصوبابندي ۽ ترقيَء جي چوڌاري انھن جي رھنمائي ۾ واڌ آڻي سھگجي ٿي.

سنڌ ۾ خانداني منصوبابنديَء جي وڌیڪ حمایت الِء فیصلھ سازي ڪندڙن جي ان جي پیدائش ۾ وقفي جي ڪردار ۽ الڳاپیل فائدن ڏانھن وڌیڪ توجھھ ڪرائڻ جي 

ضرورت آھي. ثبوتن مان ظاھر ٿئي ٿو تھ مناسب وقفي سان پیدائش ۾ مائرن ۽ ٻارن جي بیماري ۽ موت ۾ گھٽتائي اچي ٿي ۽ وڏن ٻارن جي تندرستي پڻ بحال رھي 

سگھي ٿي. (Perin & Walker, 2015). جڏھن تھ سنڌ ۾ پیدائش ۾ وقفي جي سوچ کي وسیع پیماني تي قبول نھ ڪیو ویو آھي. واضح فائدن جي باوجود (شڪل 3 

ڏسو) خانداني منصوبابندي کي خاص طور تي خاندان جي معاشي سوچ ویچار، صحت جي فائدن یا سنڌ ۾ ٻارن ۽ عورتن جي تعلیم جي موقعن سان نھ ڳنڍیو ویو آھي 

۽ خانداني منصوبابندي کي فقط ان وقت استعمال ۾ آڻڻ جو ارادو ڪیو وڃي ٿو، جڏھن اھي وڌیڪ ٻار پیدا ڪرڻ نھ ٿا چاھین.

سنڌ ۾ خانداني منصوبابندي الِء سڀ کان مشھور طریقو عورتن جي نس بندي آھي ۽ موجوده طور جدید مانع حمل طریقا استعمال ڪندڙ تقریبن 40 سیڪڙو شادي 

شده عورتون ھي طریقو استعمال ڪن ٿیون. (NIPS Pakistan and ICF Islamabad, 2013). خانداني منصوبابنديَء الِء سیاسي شمولیت ۽ ذریعن ۾ اضافي 

جي الِء اسٽیڪ ھولڊرن الِء ضروري آھي تھ اھي فیصلھ سازي ڪندڙن جي مدد ڪن تھ پیدائش ۾ وقفي جي وسیع فائدن کي سمجھي سگھن. خانداني منصوبابندي 

جي استعمال ۾ اضافي الِء فیصلھ سازي ڪندڙن کي خاطري ڪرڻي پوندي تھ خانداني منصوبابندي جا پروگرام ۽ مشورا پیدائش ۾ وقفي جي فائدن جي ثبوتن جي 

بنیاد تي وضاحت ڪن ۽ عورتن کي سڀن ي موجود طریقن جي باري ۾ آگاھي ڏین. 

خانداني منصوبابندي سان وابسط پائیدار ترقیاتي مقصد حاصل ڪرڻ الِء سنڌ کي الزمي طور ڪاغذن تي لکیل پالیسین کي اثرائتي طور عمل ۾ تبدیل ڪرڻو پوندو. 

مضبوط پالیسین جو موقعا موجود آھن.

•          حال ۾ منظور ٿیل سنڌ جي آباديَء جي پالیسي (۲۰۱۶-۲۰۳۰) جنسي ۽ تولیدي صحت جي خدمتن جي عالمي سطح تي پھچ جي اھمیت کي واضح ڪري ٿي ۽ سٺي 

نموني پائیدار ترقیاتي مقصدن سان ھڪ جھڙائي رکي ٿي.

•      سنڌ الِء خرچ جي نافذ ڪرڻ جي منصوبي (CIP) کي صوبي جي پالیسي واري ویزن (مقصد) کي حاصل ڪرڻ الِء ھڪ روڊ جي نقشي طور استعمال  ڪري 

سگھجي ٿو. CIP خانداني منصوبابندي جي ۲۰۲۰ وارن اھم مقصدن کي حاصل ڪرڻ الِء ھڪ مڪمل الئحھ عمل پیش ڪري ٿو. (ٽیبل نمبر 1 ڏسو). آباديَء جي 

ڀالئيَء واري کاتي ۽ صحت کاتي سنڌ جي پاران گڏیل طور جوڙیل منصوبو ھڪ ڇت مھیا ڪري ٿو، جنھن جي ھیٺیان مختلف گروپ گڏجي ڪري ھڪ جھڙن 

مقصدن کي حاصل ڪرڻ الِء ڪم ڪري سگھن ٿا.

پھریان کان موجود پالیسین کي عمل ۾ تبدیل ڪیو.
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Source: NIPS Pakistan and ICF International, 2013; PWD, 2015

جیتوڻیڪ ھنن پالیسین جي ڪاغذن جي موجودگي سنڌ الِء پائیدار ترقیاتي مقصدن کي حاصل ڪرڻ جو ھڪ مضبوط موقعو آھي پر پالیسیون صرف ان وقت 

اثرائتیون ٿي سگھن ٿیون، جڏھن انھن کي عمل ۾ آندو وڃي. پالیسین جي ڪامیاب تڪمیل الِء سرڪاري ادارن الِء اثرائتن پروگرامن کي نافذ ڪرڻ پالیسي جي 

مقصدن جي نشونما جي جائزي ۽ پالیسي ٺاھیندڙن جي کنیل ذمیوارین جي احتساب جي ضرورت ھوندي. ان کان عالوه، فیصلھ سازي ڪندڙن کي اسٽیڪ 

ھولڊرن جي شمولیت ۽ سیاسي حمایت ۽ وسیلن کي جاري رکڻ الِء لڳاتار ڪوشش ڪرڻي پوندي.

سنڌ وٽ خانداني منصوبھ بندي جي مقصد کي سمجھڻ ۽ پاڪستان جي پائیدار ترقیاتي مقصد کي حاصل ڪرڻ الِء ھڪ تمام وڏو موقعو آھي. صوبائي سطح جي 

مضبوط پالیسي جا ڪاغذ ۽ عملي طریقي ڪار، جھڙوڪ CIP ۽ پائیدار ترقیاتي مقصدن جو یونٽ، اڳتي وڌڻ جي رھنمائيَء الِء موجود آھن. پائیدار ترقیاتي 

مقصدن کي پنھنجي ملڪیت ۾ وٺڻ ۽ ڪاغذ کان عمل طرف وڌڻ جي عملي ڪم ڪرڻ الِء، سنڌ ڪامیابي الِء ڪھ مضبوط بنیاد جوڙي سگھي ٿي. صديَء جي 

ترقیاتي مقصدن (MDG) جي تجربن مان حاصل ٿیل نتیجن کي عملي طور پیش ڪرڻ سان ماضيَء جي چئلینجز کي نظرانداز ڪري سڌي طرح آغاز کان 

ڪوششون ڪري سگھجن ٿیون. آخر ۾، خانداني منصوبھ بندي جي بیھڪ کي وسیع ڪري اندازو لگائي سگھجي ٿو تھ پالیسي  ۽ ڪمیونٽي جي سطح تي ان جي 

اھمیت کي ڪھڙي سطح تي سمجھیو وڃي ٿو. جنھن سان، وڌیل حمایت، سیڙپ ڪاري ۽ آخرڪار خانداني منصوبھ بندي جي استعمال ۾ اضافو ٿي سگھي ٿو. 

ھنن پیغامن کي ٻین تائین پھچائڻ ۽ انھن کي عمل ۾ آڻڻ الِء سنڌ خانداني منصوبھ بندي جي صورتحال کي صوبي ۾ بھتر بڻائڻ الِء ھڪ مضبوط رستو ٺاھي سگھي 

ٿي.

ٽیبل ۱. سنڌ جي خانداني منصوبابندي ۽ CIP جا مقصد، شادي شده عورتون عمر ١٥ کان ٤٩ سال

(٪)٢٠٢٠جا مقصد (٪)٢٠١٢-١٣موجوده سطح 
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