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 تحص ےئارب یسیلاپ
 
 دیہمت

 مدع یک ماکحتسا مدع ای یرامیب" فرص تحص ہک ےہ ایگ اہک ںیم زیوجت یک نیئآ ےک تحص هرادا یملاع ہک اسیج
 یلعا ےک تحص" ، ںآرب دیزم ۔ےہ "تلاح یک یتسردنت یترشاعم روا ینہذ ، ینامسج لمکم" ہکلب ، ےہ ںیہن "یگدوجوم
 ناسنا رہ ریغب ےک قیرفت یک تلاح یترشاعم ای یشاعم ، داقتعا یسایس ، بہذم ، لسن انوہ زودنا فطل ےس لوصح ےک رایعم
 "۔ےہ کیا ےس ںیم قوقح یداینب ےک
 

 ںونود تحص ہک ےئوہ ےترک میلست ہی ۔ےہ نکمم تحص یک دارفا یہ ںیم رظانت ےک ےرشاعم روا لوحام دنم تحص
 رپ ےنامیپ عیسو هدایز وک تحص یک ےرشاعم روا روا دارفا ںونود نا سنیرگ ، ےہ مان اک یرتہب یکارتشا روا یدارفنا
 ۔اگ ےئانب یسیلاپ ےئل ےک ےنید غورف
 
 دصقم نیلوا
 یدارفنا یڑب ےس بس یک نا وک ںویردارب روا دارفا وج اگ ےرک دہجودج ےئل ےک ںویسیلاپ روا ماظن ےک تحص سنیرگ
 تحص ، حرط یک تامدخ یماوع مامت ۔یگ ےد تزاجا یک لوصح ےک تیحالص یتایسفن روا ، ینہذ ، ینامسج یعامتجا روا
 رپ ؤاترب یزایتما ےرسود یسک ای ، تلاح یترشاعم روا یشاعم ، ےدیقع یسایس ، بہذم روا لسن وک قوقح ےک تحص ،
 ےک ےراشا ےک یقرت یماوقالا نیب روا یموق ، ںآرب دیزم ۔ےہ یرورض انید غورف روا تظافح ریغب ےک کولس یفنم ینبم
 یک تحص روا یگدنز رایعم ےیل ےک یئامنہر یک یلمع تمکح روا ںومارگورپ ، یسیلاپ رپ حطس رہ ےک تموکحرپ روط
 ۔اگوہ انرک اجکی وک شئامیپ
 
 دصقم
 کاپ ےس کولس یزایتما یفنم وج ےہ انید غورف وک تامدخ یک لاھب ھکید یک تحص روا تحص یماوع دصقم اک سنیرگ
 تحص یماوع دصقم اک سا ۔وہ اترارک لصاح وک قح ےک تحص ںیم ےبعش رہ ےک یگدنز یک ےرشاعم و دارفا رواوہ

 ےرک جنلیچ وک تادافم یتاذ ، ےعیرذ ےک یئاورراک یعامتجا روا یدارفنا وج ، ےہ انرک ادیپ یھب روعش این کیا قلعتم ےس
  ےد غورف وک ںویلیدبت یسایس روا یترشاعم ، یتاذ راکرد ےیل ےک لوصح ےک ںوتلاح رتہب یک تحص روا
 
 ہبوصنم یلمع
 یردارب روا یدارفنا هوالع ےک ےجلاعم و جالع ےک یرامیب وج اگوہ انید غورف وک تامدخ یک تحص نالپ نشکیا اک سنیرگ
 روا لباق ےک ےنیل ہصح ، رایتخا اب تامدخ یک حرط سا ۔ےد روز رپ یقرت روا جیورت ، ماھت کور یک یراصحنا دوخ یک
 اذہل ۔یگوہ ہعیرذ ےک تارثات ےنپا ےک نیفراص ںیم ےراب ےک تایرورض یک تحص یقرت یک نا روا ےگ ںوہ یروہمج
 -:سنیرگ ،
 
 رئیک ھتلیہ کلبپ

 ینیقی وک ےنرک مہارف تناعا یلام قلعتم ےس تحصرپ روط یماوع وک یئاسر یملاع ےس تیثیح یک قح یداینب ●
 اگ ےئانب

 اگےرک ماک تمس یک یئاسر یملاع ےیل ےک دادما یلام رپ حطس یماوع یک تشادہگن یک ںوتناد ●
 اگ ےئانب ینیقی وک یئاسر یقافآ کت تامدخ یک تحص ینہذ یلاو ےنلچ ےس تناعا یلام رپ روط یماوع ●
 اگ ےئانب ینیقی رپ داینب یک دہاوش طوبضم ےس بس وک ںولصیف ںیم ےراب ےک تامدخ یک تحص ●
 ھکید یک تحص لدابتم روا یلیمکت ںیم سج اگ ےرک تیامح یک لڈام ںاسکی کیا ےیل ےک لاھب ھکید یک تحص ●

 ںیہ ےئوہ یھب تباث رثوم روا ظوفحم وج ےہ ایگ ایک لماش وک ںوقیرط ےک لاھب
 یئاسر کت عقاوم روا لئاسو یرورض ےیل ےک یتسردنت روا تحص یھچا وک ںوگول ےک رظنم سپ یشاعم مامت ●

 ۔اگ ےئانب ینیقی وک
 ۔اگےرک یئازفا ہلصوح یک تامادقا روا ںوقیرط ےک ماھت کور ےیل ےک ےنرک رود وک ناصقن یترشاعم ●
 ۔اگ ےرک مئاق داینب یک لاھب ھکید یک تحص یداینب ینبم رپ لاھب ھکید یک لومعم روا ، ںوتلخادم یئادتبا ●
 اگ ےرک قیدصت یک قوقح ےک یرادزار روا باختنا یتاذ ، راقو یناسنا ماظن اک تشادہگن یک تحص ●
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 فاشکنا ےک تیئاذغ روا تالومشم لمکم ، وہ ذفان ےس یتخس وج اگ ےئانب ینیقی ماظن عماج اسیا کیا اک گنلبیل ڈوف ●
 ۔اگ ےد تزاجا یک ںووعد ےک تیئاذغ روا تحص هدش قیدصت رپ روط یسنئاس فرص روا ، اگ ےد مکح اک

 ینیقی وک تامدخ یک تحص یلاو لورٹنک یترشاعم روا ںوزوم رپ روط یتفاقث ےیل ےک ںوتیلقا روا ںوگول یماقم ●
 اگ ےئانب

 اگیرک تیامح یک نشینیسکیو ہناراکاضر رپ روط ےک ہقیرط کیا ےک ؤاچب ےس ںویرامیب ●
 

 
 دارفا رو ہشیپ ےک لاھب ھکید یک تحص روا ںولاتپسہ

 ، رایعم یلعا ےئل ےک بس وجاگ ےرک تیامح یک ںولمع ےک یزاس نوناق روا ںومارگورپ ، تامادقا هدوجوم ●
 ںوہ ےترک ہفاضا ںیم یئاسر کت تامدخ یبط رثؤم یراک ہیامرس

 اگ ےئانب ینیقی وک ںوتمیق بسانم یرایعم یک تامدخ روا ناماس یبط ●
 یروہمج ےرادا ےلاو ےنرک مہارف تشادہگن یک تحص رگید روا کنیلک ، لاتپسا ہک اگ ےئانب ینیقی وک تاب سا ●

 یک تادافم یماوع رگید روا نیفراص ، ںونکراک ےلاو ےنرک لاھب ھکید ، ںیہن ای ںیہ ےہر اج ےئالچ رپ روط
 ھتاس ھتاس ےک ےنرک یگدنئامن

 ےچرخ ،سیف مامت تیمس قرف نایمرد ےک تیاعر یک سنیروشنا یک تحص روا ےچرخ ےلاو ےنوہ رپ تحص  ●
 ۔اگ ےئانب ینیقی وک فاشکنا فافش روا حضاو ےک ںوچرخ یرورض روا

 اگےرک اجکی وک لاھب ھکید یک لاتپسا روا یرڈنکیس ، یرمئارپ ●
 مہارف ہعیرذ ےک زکارم تحص یترشاعم لاھب ھکید یک ںوٹوچ روا ںویرامیب یلومعم ہک اگ ےئانب ینیقی وک تاب سا ●

 ےئاج یک
 اگ ےرک مک وک ںوحرش هدایز یک ےخسن ●
 رثوم ےئل ےک یمہارف یک تامدخ یلاحب قلعتم ےس ٹوچ روا ماھت کور یک تاثداح قلعتم ےس کڑس روا ماک ●

 اگ ےئانب ینیقی وک زادنا
 اگ ےرک ہفاضا ںیم یئاسر کت دارفا رو ہشیپ ےک تحص ںیم ںوقالع زارد رود روا یہید ●
 اگ ےئانب ینیقی وک ترجا ےیل ےک ںونکراک مامت ےک تحص ●
 ےک ذافن تخس فالخ ےک یہد ہکوھد روا تلفغ ، کولس طلغ لومشب ،اگ ےد حیجرت وک تظافح یک ضیرم ●
 ےک غورف روا میلعت یک تحص روا ، لاھب ھکید یک تحص یداینب ، تامادقا ینبم رپ یردارب ، پآ ددم ینپا ●

 ۔اگ ےرک مئاق زکارم ےک تحص یترشاعم رپ روط ےک روحم ےک ںومارگورپ
 ےک ںوضیرم التبم ںیم ںویرامیب روا ںوٹوچ یلومعم زکارم ےک تحص یترشاعم ہک اگ ےئانب ینیقی وک تاب سا ●

  ےرک ایہم تایلوہس ِنا کاو ےئل
 
 زڈیا / یو یئآ چیا

 اگ ےرک تظافح یک تحص یک دارفا التبم ںیم زڈیا / یو یئآ چیا ●
 یماندب یک زڈیا / یو یئآ چیا ےس ددم یک عئارذ رگید ےک تالصاوم روا ایڈیم لشوس ، ایڈیم سام ، ںوملف رصتخم ●

 اگ ےرک ہلباقم اک
 اگ ےلاپ وباق رپ تالماعم ےئن ےک زڈیا / یو یئآ چیا ےس ددم یک میلعت یسنج ●
 اگ ےرک هاگآ ےس زڈیا / یو یئآ چیا وک ںوناوجون رپ روط صاخ ●
 اگ ےئانب ینیقی وک تکرش یک ںوگول روااگ ےرک دزمان هرابود وک گنج فالخ ےک زڈیا / یو یئآ چیا ●
 اگ ےئانب رتہب وک دوبہب و حالف یک ںولاو ےنرازگ یگدنز ھتاس ےک یو یئآ چیا ●

 
 تحص یدیلوت روا یسنج

 اگےئانب ینیقی وک یراتخمدوخ یقالخا روا یدازآ یدارفنا ںیم باختنا یدیلوت ●
 ایہم زڈنف بسانم ےئل ےک ںومہم یہاگآ قلعتم ےس تحص یسنج روا یئاسر کت تامدخ یک یدنب ہبوصنم ینادناخ ●

 ےک یئاسر هدایز ےس هدایز کت کنیلک ےک تحص یسنج روا موڈنک تفم لومشب ،اگ ےرک
 ریغ ہعیرذ ےک تاواسم یفنص هدایز ےس هدایز روا تامدخ لمح عنام یئاسر لباق ، میلعت یسنج ہکاگ ےرک میلست ●

 ےہ اتکساج ایک مک وک لمح یرورض
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 ، یک رایعم یلعا نارود ےک لاھب ھکید یک شئادیپ زا دعب روا شئادیپ ، لمح ، قباطم ےک زیواجت یک وا چیا ویلبڈ ●
 ۔اگ ےئانب ینیقی وک لاھب ھکید یک یگچز بسانم رپ روط یتفاقث

 اگےرک تیامح یک یئاسر کت تارایتخا یلمعےک شئادیپ یرطف ےئل ےک لمح ےلاو هرطخ مک ●
 یگدرسفا یک شئادیپ زا دعب روا ےمدص وک ںوراد تکارش ےک نا روا نیتاوخ مامت ہک اگ ےئانب ینیقی وک تاب سا ●

 وہ یہر اج یک شک شیپ یک ددم دعب ےک شئادیپ ےئل ےک ددم ںیم ےنٹمن ےس
 یک ےنالپ ھدود وک نیتاوخ هو ہکاگ ےرک یئازفا ہلصوح یک ںوناکد روا تاماقم ےک ماک ، ںوترامع یماوع ●

 ںیرک مہارف تایلوہس
 لماح ےک ہجرد بسانم ےئل ےک ےچب تاماظتنا ےراس ےک لاھب ھکید یک تحص ہک اگ ےئانب ینیقی وک تاب سا ●

 اھت ایک مئاق ےن فیسینوی ہک اسیج ، ںوہ
 وہ لصاح یئاسر کت تامدخ یک ےنرک دنب لمح ظوفحم روا تفم ، ینوناق وک نیتاوخ مامت ہک اگ ےئانب ینیقی ●

 
 تحص یغامد

 اگ ےئالچ نیپمک یرادیب روا ، میلعت ، مارگورپ ےئل ےک ےنرک مک وک غاد ےک تحص ینہذ ●
 ےنانب لباق ےک ےنیل ہصح روا ےنہر ںیم ںویردارب ینپا وک دارفا التبم ںیم ںویرامیب ینامسج ای / روا ینہذ یمئاد ●

 اگ ےرک بایتسد تامدخ یدادما ینبم رپ یٹنویمک ےئل ےک
 اگ ےد بیغرت یک ےنرک مئاق زکارم ےک تحص ینہذ وک ماکح یماقم مامت ●
 اگ ےرک ایہم ڈنف هاوخ رطاخ ےئل ےک قیقحت رپ ںوقیرط نیرتہب ےک تمدخ یک تحص ینہذ ●
 یک دارفا رپ داینب یک رظنم سپ یشاعم روا یترشاعم ،یتفاقث روا تیسنج ، فنص ، لسن ، رمع ہک اگ ےئانب ینیقی ●

 ںوہ ساسحروا کزان تامدخ یک تحص ینہذ ےئل ےک تایرورض
 رکوہ دامتعارپ ےچب ےس نج ،اگ ےد بیغرت یک ےنرک مہارف تمزالموک ںوریشم ہتفای تیبرت بسانم وک ںولوکسا ●

 ںوہ ےتکس رک تاب
 یلام ےس ےقیرط بسانم وک تامدخ ےئل ےک دیئات یک تحص ینہذ یک ںورمعون روا ںوچب ہک اگ ےئانب ینیقی ●

 وہ لصاح ئاسر روا تناعا
 ںیرک تامادقا ےک ماھت کور ںیم ےلماعم ےک  تاماقم  فورعم ےک یشکدوخ ماکح یماقم ہک اگ ےئانب ینیقی ●

 
 یدنماضر ربخاب

 یسک ےک یتسدربز روز یسک ریغب وک قح ےک یدنماضر ربخاب یک ہتشر ینامسج ےنپا ےک سا روا ، درف رہ ●
 ےئہاچ ینوہ قیثوت لباق یدنماضر ربخاب ۔ ےیل ےک راک ہقیرط روا یسک ای یزاساود ،یزاس نادند ، لکیڈیم یھب

 روا ےنیل ےنومن ، نشکیجنا ، ےفاضا روا ، ےناولکن ےک ءاضعا ای ںوتفاب ےک مسج ہکاگ ےرک یزاس نوناق ●
 ۔ںیہ یتکساج یک ںیہن لامعتسا ریغب ےک یدنماضر ربخاب یک ضیرم ، تاعونصم هدرک لصاح ےس گنجیما

 وک قح ےک یرادزار یک رامش و دادعا ےک ڈراکیر لکیٹویسامراف روا لٹنیڈ ، لکیڈیم مامت ےئل ےک درف یسک ●
 ۔ےئاج ایک ہن ہلصیف ھتاس ےک یدنماضر یک صخش یسک ہک کت بج کت تقو سا اگ ےئانب ینیقی

 ےہ یدازآ یروپ یک باختنا ےک ےنرک راکنا ای ےنرک لوبق جالع وک ضیرم ہک اگ ےئانب ینیقی وک تاب سا ●
 رگا( ںولصیف یبط ےلاو ےناج ےیک ںیم ےلسلس ےک ےمتاخ ےک یگدنز یک ضیرم ہک اگ ےئانب ینیقی وک تاب سا ●

 اک یررقت یک دارفا نا وک ضیرم ہک ہی روا ںیہ ےئگ ےئک ےس یگدیجنس )ےہ یئگ ید تزاجا ہعیرذ ےک نوناق
 ۔ےرک لصاح یئاسر کت ںوڈراکیر رگید روا لکیڈیم ےک نا وج ےہ قح

 ےہ هدش عالطا روا یزیواتسد رپ روط حضاو یدنماضر ربخاب یک ضیرم ہک اگ ےئانب ینیقی وک تاب سا ●
 

 
 ہطباض اک سیف ںیم ےخسن روا ںویئاود

 ایک لورٹنک وک لوصا روا تظافح یک ںویئاود ہعیرذ ےک یسنجیا یراکرس یسک ہک اگ ےئانب ینیقی وک تاب سا ●
 ےئاج

 ےرک رایت وک ںوقیرط ینبم رپ ےقیرط بسانم ےک ےنوہ زئاج ےک ںونود ںیئاود یتردق روا یزاساود یعونصم ●
 ۔اگ ےرک لماش نیرہام ہقلعتم  ںیم لامعتسا ےنپا ےنپا ںیم سج ،اگ

 ریثات یک جالع ےئن وک یٹراھتا بسانم یسک یسنجیا ٹنمٹیرٹ رئیک ھتلیہ دازآ کیا ہک اگ ےئانب ینیقی وک تاب سا ●
 ۔ےرک مہارف یناہد نیقی یکزیواجت روا
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 ںیم یئاسر کت جالع ہبولطم ہکات اگ ےرک ذفان وک مزنکیم ےک ےنرک لورٹنک رپ تمیق یک ہخسن روا یزاساود ●
 ےرک رود وک ٹواکر یک تگال

 یداینب رگید رپ روط لقتسم ، اگ ےرک ٰینثتسم ےس سکیٹ ڈڈیا ویلیو ای / روا سکیٹ زلیس وک ٹکڈورپ یرٹینیس ●
 ۔ھتاس ۔ھتاس ےک تایرورض

 اگ ےد غورف وک لامعتسا ےک سا ںاہو وہ بایتسد یزاساود ماع ںاہج ●
 

 
 تامدخ یک تحص ںیم ںولوکسا روا ںورشاعم

 تحص ںیم تایلوہس یترشاعم ای رھگ وہ نکمم یھب بج ، اگ ےرک ہفاضا ںیم زڈنف ےئل ےک تامدخ یک یٹنویمک ●
 یگ ےئ اج یک مہارف تلوہس یک لاھب ھکید یک

 دارفا راچود ےس ںویراوشد ںیم ےنھکیس روا دارفا راچود ےس تحص ینامسج روا ینہذ ، ںوھڑوب ، دارفا روذعم ●
 اگ ےرک ہفاضا ںیم تامدخ یترشاعم ےئل ےک

 یماقم رپ روط یحیجرت روا ، دنم تحص ، هزات وک ابلط ےنپا ساپ ےک لوکسا رہ ہک اگ ےئانب ینیقی وک تاب سا ●
 ےہ دوجوم تیحالص روا ڈنف ےئل ےک ےنرک مہارف چنل ےلاو ےناج ےئاپ رپ روط

 ہبلط ےک رہاب ےس تاقوا ےک لوکسا روا ، یئازفا ہلصوح یک میلعت روا شزرو ینامسج ںیم باصن ےک لوکسا ●
 اگوہ مہارفزنشپآ یباصن ریغ لاعف ل ےک

 اگ ےرک رایت تاماقم ظوفحم ےیل نشکیجنا روا اگےرک مئاق یلمع تمکح یموق ےئل ےک ےناپ وباق رپ تایشنم ●
 اگ ےرک رایت مارگورپ یمیلعت ںیم ےراب ےک لئاسم قلعتم ےس تحص روا تحص رپ ماک ای ںیم لوکسا ●

 
 
 یقرت و قیقحت

 یزاساود روا ، دمآرد لمع رپ مارگورپ عماج کیا ےک قیقحت ےئل ےک ماھت کور روا تشادہگن رثؤم یراک ہیامرس ●
 ہطباض ، یروظنم ، صیخشت یک ںویجولانکٹ روا جالع قلعتم ےس تحص رگید روا ناماس یبط ، ےجلاعم جالع ،
 ۔اگ ےرک ذفان ماظن تخس کیا ےئل ےک گنٹیکرام روا

 روا گنسرن ، ضارما یئابو ، ہماع تحص اصوصخ ، قیقحت رپ حطس رہ ںیم ےراب ےک لاھب ھکید یک تحص ●
 ۔اگ ےرک مہارف ددم ںیم تابیترت یک تشادہگن یداینب روا ےرشاعم رپ روط صاخ روا رئیک یٹنویمک

 اگ ےرک مہارف تناعا یلام ےئل ےک قیقحت ےئل ےک ںونود لاھب ھکید یلیمکت / لدابتم روا یتیاور ●
 

  
 تاقرفتم

 اگ ےد غورف وک ےبعش ےک تعارز روا تعنص قلعتم ےس تحص روا تایلوحام ●
 تحص وجاگ ےئالرپ لادتعا ںیہنا ای اگ ےئاگل یدنباپ رپ تاعونصم یسیا ںیم تعنص روا گنرچکیفونیم ، تعارز ●

 لکیمیک یتعنص روا اراپ ، زلوکئالگ ، اود رام ےڑیک ےسیج ںیہ کانرطخ ےئل ےک
 ےئید ہعیرذ ےک ںورٹکاڈ ےیل ےک ےنکور روا ےنرک کیرٹ وک حطس کانرطخ یک تایودا هدایز ےس ترورض ●

 اگ ےئانب هدعاقاب وک میسقت یک یزاساود ےئگ
 اج ےئارک ایہمرپ ہقیرط بسانم تامدخ یک تحص ہنارو ہشیپ رپ تاماقم ےک ماک ہک اگ ےئانب ینیقی وک تاب سا ●

 ںیہ ےہر
 یلام وک ںومارگورپ ےک تحص صوصخم قلعتم ےس یٹنویمک + LGBTIQA ہک اگ ےئانب ینیقی وک تاب سا ●

 ںوہ لہا ےک ےنرک ددم روا تخانش یک دارفا ےلاو ےنڑپ ںیم ےرطخ هو روا ےئاج یک مہارف تناعا
 یک درف یسک دصقم اک سج اگ ےئاگل یدنباپ رپ قشم روا زڈنف ، ریہشت یک یپارھت یتسدربز یک مسق یھب یسک ●

 ۔ےہ انرک لیدبت وک تخانش یفنص ای تیسنج
 اگ ےرک مک وک تپھک یک تابورشم روا ءایشا یک ےناھک لمتشم رپ ینیچ ںیم رادقم هدایز ●

 
 :تاج ہلاوح
 are/constitution-we-https://www.who.int/about/who 

depth/health/index.html-https://www.un.org/en/sections/issues 
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english-https://www.globalgreens.org/globalcharter 
rg.au/policies/healthhttps://greens.o 

https://www.greens.org.nz/health_policy 
care-https://www.cagreens.org/platform/health 

https://policy.greenparty.org.uk/he.html 
https://indiagreensparty.org/policies/health/ 

care-vision/health-https://www.greenparty.ca/en/our 
guidelines/en/-care-https://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum 


